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На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 26 июня 2003 г.) 
Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки» внесен в перечень изданий для публикации основных научных 
результатов диссертаций по педагогическим наукам. 

Білім жEне ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3ж бұйрығы) шешімі 
негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршы журналының «Педагогика ғылымдары» сериясын педагогика ғылымдары 
бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нEтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы 
хабарлайды. 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ М.СЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«М.ҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ 

САНА СЕЗІМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КӨКЕЙКЕСТІ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

С.Ж. Пір@лиев – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі 
 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Жолдауында (2014 жыл, 17 қаңтар) «М=ңгілік ел» идеясын патриоттық акт тұрғысынан қабылдауды тапсырды. 
Мемлекет басшысы «М=ңгілік ел» идеясын ұлттық идея тұрғысынан ұсынып отыр. Сонымен қатар, Елбасы барлық 
қазақстандықтарды өз жұмыс орындарында «Қазақстан-2050 Стратегиясында қамтылған негізгі ережелерді іске 
асыруға байланысты жұмыстарға белсене қатысуға шақырды.  

«М=ңгілік Ел» ұлттық идеясы Елбасының барлық Жолдауларында, =сіресе, соңғы жолдауында басты орын 
алады. «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Жолдауында (11 қараша 2014) «М=ңгілік ел» жалпыұлттық 
идеясы тек «Қазақстан-2050» Стратегиясының негізі тұғырнамасы емес, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің қалыптасуындағы мызғымас берік идеологиялық негізі болып табылады», - деп атап көрсетеді.  
Біз жоғарыдағы жолдауларда айтылған негізгі стратегиялық міндеттерден, мемлекет басшысы ұсынысымен қолға 

алынып отырған «М=ңгілік Ел» ұлттық идеясын іске асыруда алдағы жылдары атқарылатын негізгі шаралар: 1) 
=лемнің 30 экономикасы дамыған ж=не табысты елдердің қатарына қосылу; 2) жалпыға ортақ еңбек қоғамына көшу 
қажеттілігі; 3) «Қазақстан жолы - 2050 Стратегиясындағы» негізгі бағыттарды іске асырудың маңыздылығы; 
«Мемлекеттік құрылыстың одан арғы 100 нақты қадамы» атты Ұлт Жоспарын жүзеге асыру тұр.  
Аталған міндеттерді тиімді шешу үшін, мемлекетке «жоғары білікті, б=секеге қабілетті мамандар ж=не ғылыми 

д=режелі ғалымдар керек. Білімді, сауатты адамдар - бұл ХХІ ғасырдағы адамзат дамуының басты қозғаушы күші 
болып табылады ...», - деп Елбасы атап көрсеткендей б=секеге қабілетті мамандарды даярлау  
Қазақстан Республикасы жоғары білім беру жүйесінің негізгі міндеті болып отыр. 
Осы жағдайда, еліміздің экономикалық дамуы үшін белсенді =рекет ететін, мемлекетіміздің тұрақтылығы, 

т=уелсіздігі мен қауіпсіздігін сақтап, өзге м=дениет өкілдерімен сындарлы диалог құра алатын білімді, біліктілігі 
жоғары, б=секеге қабілетті мамандар мен ғалымдардың жаңа ұрпағын қалыптастыру үшін, олардың бойында жоғары 
ұлттық сана, ұлттық рух, елжандылық, азаматтылық ж=не =леуметтік белсенділік, тарихи санаға т=рбиелеу арқылы 
ғана мүмкін екендігін түсіну қажет болып отыр. 
Бұл м=селе Елбасының Жолдауларында бірнеше рет қарастырылған болатын. М=селен, «Қазақстан – 2050» 

Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегисында» рухани бірлік пен ұрпақтар арасындағы сабақтастық, 
ұлттық сана сезім мен жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру м=селелерін өзектендіре отырып, Елбасы, 
бұның б=рі жақын болашақта Мықты ж=не Қуатты Қазақстан мемлекетін өркениетті жолмен құрудың қажетті шарты 
екеніне баса назар аударды. 

«Қазақстан – 2050» Стратегисын жүзеге асыруда үлкен жауапкершілікті мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ 
халқына жүктей отырып, Президент, тек м=дени жадыны (код) (тіл, руханият, салт д=стүр) сақтай отырып қана, 
қиындықтарға жауап қайтара алатындығымызға баса назар аударды. Жолдауда көрсетілгендей, «Егер ұлт өзінің 
м=дени жадысын жоғалтса, онда ол ұлттың өзі де жойылады». Осыған байланысты, көптеген ғалымдардың, «ұлттық 
идеологиялар ұзақ өмір сүреді ж=не ұлттар өзінің жеке «мені» үшін күреседі, онсыз ұлт туралы ж=не оның тарихи 
болашағы туралы сөз қозғау мүмкін емес», - деген пікірлері орынды.  
Бұл заңды құбылыс, өйткені ұлттың құрамдас - бөлігі заманауи адам санасының ажырамас бөлігі. Барлық 

өркениетті елдерде заманауи білім берудің негізгі м=ні, іс-=рекет пен ойлаудың =р түрлі формалары мен түрлі м=дени 
м=ндерді іздестіру барысында диалогқа түсе алатын ұлт адамын т=рбиелеу болып табылады.  
Оқушы - жастарға ұлттық т=рбие беру м=селелерін зерттеген ғылыми еңбектерде: тұлғаның ұлттық сана сезімі 

белгілі бір ұлтқа қатыстылығымен, ұлттың өткен тарихына бүгінгісіне ж=не болашағына қатынасын, ана тілін 
меңгеру белсенділігіне, халықтық м=дениетті зерттеуде, ұлттық құндылықтарды түсіну мен қабылдауына 
байланысты болатындығы көрсетілген.  
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, соңғы он жылдықта қоғамда жастардың рухани дамуындағы 

адамгершілік, =леуметтік, физикалық ж=не психикалық аспектілерінде рухани дағдарыстың үдей түсуімен 
байланысты қиын кезеңді бастан өткізіп отырған айтпауға болмайды.  
Мұндай тұжырымға төмендегідей м=селелер негіз бола алады: 
біріншіден, Қазақстан жастарының белгілі бір бөлігінде ұлттық сана сезім мен ділінің (менталитет), азаматтық 

ж=не патриоттық деңгейінің құлдырауы, жастар арасында түрлі діни ағымдардың көбеюі, ең алдымен, өзінің ана 
тілін ғана емес, тарихын, салт-д=стүрін білмейтін қазақ жастары қалыптасты.  
Осыған байланысты қазақ жастарының ана тілін білмеуімен қоса, төл тарихы мен өз халқының салт-д=стүрлерін 

де жете білмейтін бөлігі аса үлкен қауіп пен алаңдаушылық тудырып отыр. Себебі халықтың құрдымға кетуі үшін 
оны тұтастай жоюдың қажеті жоқ: жадысынан, ойы мен сөзінен айырылған ел – жанынан айырылған ел. Бұл – 
қарапайым шындық; 
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екіншіден, к=мелетке толмаған жасөспірімдердің арасында қылмыстың өсуі; маскүнемдік, шылым шегу, 
нашақорлық; өзіне қол жұмсау жағдайларының, =скери борыш пен =скери к=сіпке деген жағымсыз қатынас ж=не 
дене дайындығының =лсіреуі арқылы сипат алатын жас ұландарымыздың өз Отанын қорғауға дайын еместігі.  
Жастар арасындағы дағдарыстық жағдайдың туындауы түрлі себептердің, соның ішінде, Қазақстан Республика-

сының шынайы өміріндегі қалыптасқан саяси, экономикалық, м=дени-=леуметтік жағдайлар ықпалынан туындауда.  
Жастардың рухани-адамгершілік деңгейлерінің төмендеуі тікелей ұлттың салауаттылығының, оның зияткерлік 

=еуетінің, б=секеге қабілеттілігінің, жалпы еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің деңгейіне =сер етуде. Қазіргі таңда 
б=секеге қабілетті адамзаттық капиталы бар елге апарар ж=не жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына жеткізер жол, өмірдің 
мүлде басқа сапасына қол жеткізер жол ұлттың рухани-адамгершілік түлеуі арқылы ғана ашылмақ. Бұл бүгінгі 
күннің бұлжымас аксиомасына айналуы тиіс. 
Тұлғаның рухани-адамгершілік сапасының төмендеуі тереңдігі мен =сері күшті =р түрлі бағыттағы үрдістерді 

туындатуда. Сондықтан да бұл үрдіс дұрыс бағытта, қоғамға қайшы келтірмейтіндей жолға қойылуы керек. Осындай 
жағдайда қазіргі Қазақстан азаматтарының бойында, соның ішінде болашақ мамандарда, қоғам талабына сай ұлттық 
сана-сезімдерінің жоғарғы деңгейін қалыптастыру қажеттілігі туындап отыр. 
Ұлттық сана-сезім тұлғаның күрделі құрылымдық білімі ретінде оқыту мен т=рбиенің =серінен қалыптасады, 

оның мазмұнымен, оқытудың бағыттылығы мен =дістерімен анықталады, ол теориялық ж=не қолданбалы м=нге ие 
дербес ғылыми п=н объектісі болуы тиіс.  

2013 жылы 12 желтоқсанда, Қазақстан Республикасының Т=уелсіздік күнінің қарсаңында Абай атындағы 
ҚазҰПУ-де «Қазақ елі – жаңа заман талабы» тақырыбында дөңгелек үстел жұмысы өткен еді.  
Дөңгелек үстелдің мақсаты: «Қазақ елі» п=нін Тұжырымдамасын талқылау, бұл п=ннің Қазақстанның жоғары 

оқу орындарында енгізудің м=ні мен рөлін негіздеу. 
Аталған п=нді дайындауға 2013 жылы 3 қыркүйекте Елбасының Астана қаласындағы № 64 орта мектепте 

өткізген патриотизм сабағында білім беру мекемелерінде «Қазақ елі» п=нін енгізу қажеттілігі жайлы айтқан ойы 
түрткі болды.  
Дөңгелек үстел жұмысына жастардың ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру тарихы мен теориясы, патриоттық 

т=рбие, қазақтану м=селелерімен айналысатын жетекші зерттеуші-ғалымдар, сонымен қатар білім алушы жастарға 
ұлттық т=рбие беру м=селелерімен айналысатын Абай атындағы ҚазҰПУ-нің, =л - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің, Қазақ қыздар педагогикалық университеті-
нің, Х.А. Яcсави атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ж=не т.б. университеттердің жетекші ғалымда-
ры (тарихшылар, философтар, =леуметтанушылар, саясаттанушылар, педагогтар, психологтар) қатысты. 

«Қазақ елі» п=нін тұжырымдамасын талқылау белсенді дискуссиялық сипатта өтті (Тұжырымдаманы талдау 
кезіндегі таныстырылымдағы слайдтарды көрсету). Құжатты талдау кезінде оның мазмұнын жетілдіру бойынша 
бірқатар ескертулер мен ұсыныстар айтылды. Сол ұсыныстардың барлығына терең талдау жасау негізінде 
талқыланып отырған п=н Тұжырымдамасының мазмұны жетіле түсті.  
Аталған құжатты педагогикалық қауымдастық арасында кеңінен талқылау мақсатында «Қазақ елі» п=нінің 

Тұжырымдамасының жобасы қазақ ж=не орыс тілдерінде «Қазақстан мұғалімі» газетінде (№ 1-3(2954) қаңтар айы 
2014 жылы жарияланды; еліміздің 30-дан астам мемлекеттік ж=не жеке жоғары оқу орындарының сайттарына 
орналастырылды; оның кейбір аспектілері «Егеменді Қазақстан» газетінде, зерттеу жобасына қатысушылардың 
Республикалық (Шымкент қ.- 2014ж., ҚазМемлҚызПУ-2014ж., «Маслихаттың 20 жылдығы», 2014) ж=не 
халықаралық (Франция- шілде, 2014) конференциялардағы ғылыми мақалаларында, баяндамаларында, жарияланды.  
Жалпы алғанда, талқыланып отырған құжат оң бағаға ие болды. Оның мазмұны туралы көптеген жазбаша оң 

пікірлер келді: К.И.Сатбаев атындағы ҚазҰТУ, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттен, Астананың 
агротехникалық университетінен, Халықаралық қазақ-түрік университетінен, Ш=к=рім атындағы мемлекеттік 
университеттен (Семей қаласы). 
Тұжырымдаманы жетілдіру барысында авторлар «М=ңгілік Ел» ұлттық идеясына негізделе отырып, оның 

атауын, соған с=йкес, оқулық атауын өзгерту туралы шешім қабылдады. Қарастырылып отырған құжат ауқымды 
атауға, атап айтсақ: «Қазақстаның жоғары оқу орындарында «М=ңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру Тұжырым-
дамасы» атауына ие болды. 

2014 жылдың наурыз айында (университетішілік, ректор гранты жобасы аясында, аталған Тұжырымдаманы 
негізге ала отырып, барлық мамандықтардың 1 курс студенттеріне арналған «М=ңгілік ел» оқулығы құрастырылды. 
Оқулық авторларының құрамына Абай атындағы ҚазҰПУ нің ғана емес, басқа оқу орындарының да (=л-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, Гумилев атындағы Еуразиялық университет, Қ.И. С=тпаев атындағы ҚазҰТУ, А.Яссауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университеті, Тараз педагогикалық институты) белгілі ғалымдары жұмылдырылды.  

2014 жылдың қазан айында барлық мамандықтардың 1 курс студенттеріне арналған «М=ңгілік Ел» (қазақ ж=не 
орыс тілдерінде), эксперименттік жобадағы оқулығын жазу аяқталды.  

2014-2015 оқу жылының екінші семестрінде аталған п=н, Абай атындағы ҚазҰПУ базасында, университетішілік 
таңдау компонент ретінде, күндізгі ж=не сырттай оқу бөлімінің барлық мамандықтарында сынақтан өтті (барлық 
студенттердің қолында оқулықтың электронды нұсқасы болды). Сынақ н=тижелері оң көрсеткіштер берді.  
Бүгінгі таңда, барлық мамандықтардың 1 курс студенттеріне арналған «М=ңгілік Ел» (қазақ ж=не орыс 

тілдерінде) оқулығы баспадан шықты. (слайд көрсету). Аталған оқулық Қазақ хандығының 550 - жылдығына, 
Қазақстан Республикасы Атазаңының ж=не Қазақстан халықтар Ассамблеясының 20 - жылдығына арналған.  
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Аталған п=н ғылыми - =дістемелік тұрғыда толық қамтамасыз етілген. Жұмыс оқу бағдарламасы, силлабус, 
д=рістер жинағы ж=не оқулықтың өзі. Аталған материалдармен  
Біздің ойымызша, аталған п=н оқушы - жастардың, оның ішінде болашақ мамандардың ұлттық санасын дамытуға 

бағытталғандықтан, Қазақстанның жоғары оқу орындарының білім кеңісітігінде өзінің тиісті орнын алатындығына 
сеніміміз мол.  

«М=ңгілік Ел» оқулығын құрастыру, біз үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарында «М=ңгілік ел» ұлттық 
идеясын жүзеге асыру барысындағы патриоттық қадам деп есептейміз.  
Өмірлік философиясы контекстінде «М=нгілік Ел» п=ні жоғары білікті, ақыл-парасаты дамыған, б=секеге 

қабілетті мамандарды дайындау, олардың түсінігін ұлттық сана-сезіммен, азаматтық ж=не патриоттық сезіммен 
ұштастыруға, ашық м=дениетті сұхбатқа бейімдеу, сол талаптарға жұмылдыру арқылы уақыттың жаңа талабына - 
=лемдегі 30 дамыған елдердің қатарына қосылу сұранысын жүзеге асыруды іріктейді. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «М.ҢГІЛІК ЕЛ» 
 

С.Ж. Пралиев – ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая, 
академик НАН РК, доктор педагогических наук, профессор 

 
В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

(17января 2014г.) Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять патриотический акт 
«МOңгілік Ел». Глава государства назвал «М=ңгілік Ел» национальной идеей. Одновременно он призвал всех 
казахстанцев, каждому на своем рабочем месте» «активно включиться в работу, по реализации основных положений 
«Стратегии «Казахстан-2050». 

 Мысль о национальной идее «МOңгілік Ел» красной нитью проходит через все последующие Послания 
Президента И в последнем в частности. Важным в этом плане является Послание «Нұрлы жол - путь в будущее» 
(11 ноября 2014г.), где сказано: «общенациональная идея «M=ңгілік Ел» должна стать крепкой идейной основой не 
только Стратегии «Казахстан 2050», но и нерушимой, непоколебимой идейной основой становления государства 
Казахстан ХХI века.  
Если исходить из основных стратегических задач, обозначенных в вышеуказанных Посланиях, то содержатель-

ная часть национальной идеи «М=ңгілік Ел», обозначенная Главой государства, на ближайшие годы должна 
предопределяться: 1) стремлением страны войти в число 30-ти экономически развитых и успешных государств мира; 
2) необходимостью осуществления перехода к Обществу Всеобщего Труда; 3)важностью реализации основных 
направлений «Стратегии «Казахстан – 2050»; актуальностью выполнения «Плана нации – 100 конкретных шагов к 
современному государству для всех». 
Для эффективного решения этих задач государству нужны «тысячи высококвалифицированных, конкурентоспо-

собных специалистов и дипломированных ученых. Образованные, грамотные люди - это основная движущая сила 
развития человечества в XXI веке…» (Н.А.Назарбаев). Подготовка таких специалистов задача системы высшего 
образования Республики Казахстан. 
В этих условиях требуется осознанное понимание того, что формирование нового поколения образованных, 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов и дипломированных ученых, ориентированных на 
активные действия по экономическому развитию страны, сохранению стабильности, независимости и безопасности 
нашего государства, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур вне воспитания 
у них высокого уровня национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, гражданствен-
ности и социальной активности, развитого исторического сознания и социальной памяти невозможно  
Об этом неоднократно отмечалось в Посланиях Главы государства. В частности, в «Стратегии «Казахстан-2050» 

- Новый политический курс состоявшегося государства», актуализируя вопросы, связанные с проблемами духовного 
единения и преемственности поколений, формирования у нее национального самосознания и нового казахстанского 
патриотизма, Президент отметил, что это есть необходимое условие построения цивилизованным путем, в 
ближайшем будущем, Сильного и Мощного государства Казахстан. 
Возлагая особую ответственность за реализацию нового стратегического курса "Казахстан-2050" на казахский 

народ, как государствообразующую нацию, Президент обратил внимание на то, что адекватный ответ вызовам 
времени можно дать только при условии сохранения культурного кода нации (языка, духовности, традиций). И, как 
отмечено в Послании, «Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация». В этой связи 
вполне правомерна позиция ученых о том, что национальные идеологии живут долго и нации борются за них как за 
собственное "я", без которого вообще не может идти речь о нации и перспективах ее исторической жизни.  
И это вполне правомерно, так как национальная составляющая - неотъемлемая часть сознания современного 

человека. Во всех цивилизованных странах смыслом современного образования является воспитание человека 
национальной культуры, способного включаться в различные формы деятельности и мышления, вступать в диалог с 
целью поиска различных культурных смыслов.  
В научных исследованиях по проблемам национального воспитания учащейся молодежи отмечается: националь-

ное самосознание личности выражает представление о национальной принадлежности, отношение к историческому 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

8 

прошлому нации, её настоящему и будущему, активность в освоении родного языка, изучении народной культуры, 
осознание и принятие национальных интересов и ценностных ориентаций.  
С учетом сказанного выше, нельзя не отметить: в последние десятилетия общество переживает болезненный 

период, связанный с усилением нравственно-духовного кризиса молодёжи во всех ее аспектах: нравственном, 
социальном, физическом и психическом. 
Основанием для такого утверждения являются:  
во-первых, снижение уровня национального самосознания, менталитета, гражданственности и патриотизма у 

определенной части молодежи Казахстана, выражающееся в первую очередь в таких ее характеристиках как: 
незнание истории, языка, обычаев и традиций своего народа; нарастание среди молодежи религиозных воззрений 
самого различного толка. Особенно это касается той части казахской молодежи, которая не только не знает своего 
родного языка, но и не знает должным образом историю, обычаи и традиции своего народа. Пренебрегая тем самым 
простую истину: для гибели народа совсем не нужно его полного физического уничтожения - довольно лишь отнять 
у него память, мысль, слово - и душа народа будет убита; 
во-вторых, рост преступности среди несовершеннолетних, злоупотребление алкоголем, табакокурением, нарко-

тиками; учащение случаев суицида; не готовности некоторой части молодых людей к защите Отечества, что прояв-
ляется в негативном отношении к воинской службе и воинским профессиям, снижении уровня их физической подго-
товки. Кризисная ситуация в среде молодежи является следствием ряда причин, в том числе и сложившиеся полити-
ческие, экономические, социокультурные условия, в реалиях которых находится сегодня Республика Казахстан. 
Снижение нравственно-духовного уровня молодежи напрямую отражается на здоровье нации; ее интеллектуаль-

ном потенциале, конкурентоспособности, национальной безопасности страны в целом. Сегодня должно стать 
аксиомой - путь в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом, путь к Обществу Всеобщего Труда, путь 
к совершенно иному качеству жизни - возможен только через нравственно-духовное возрождение нации. 
Снижение нравственно-духовной составляющей личности порождает самые разнообразные по 

направленности, глубине и силе воздействия процессы. Именно поэтому так важно, чтобы оно шло в 
правильном направлении без перегибов и каких-либо асоциальных проявлений. В этих условиях появляется 
необходимость в обеспечении единой политики в области формирования у ныне живущего поколения 
граждан Казахстана высокого уровня национального самосознания, соответствующего требованиям 
современного общества, будущих специалистов в том числе.  
Национальное самосознание как сложное структурное образование личности, формируется под влиянием обуче-

ния и воспитания, определяется его содержанием, направленностью и методами обучения, что должно стать объек-
том внимания самостоятельной научной дисциплины, которая имеет как теоретическое, так и прикладное значение.  

12 декабря 2013 года, в предверии Дня независимости Республики Казахстан, на базе КазНПУ им. Абая, 
проходил круглый стол на тему: «Қазақ елі» – проект нового времени».  
Цель Круглого стола: обсуждение Концепции дисциплины «Қазақ елі» обоснование роли и значения внедрения 

данной дисциплины в высших учебных заведениях Казахстана.  
Точкой отсчета для разработки данной дисциплины стало выступление Главы государства 3 сентября 2013 года в 

СШ № 64 г.Астаны при проведении им урока патриотизма, где была высказана мысль необходимости введения в 
организациях образования такой дисциплины как «Қазақ елі».  
В работе Круглого стола приняли участие ведущие ученые (историки, философы, социологи, политологи, педаго-

ги, психологи) КазНПУ им. Абая, Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского нацио-
нального университета им. Гумилева, Казахского женского педагогического университета, Международного-казах-
ско-турецкого университета им. Х.А. Яcсави и других, занимающиеся разработкой проблем истории и теории вопро-
са формирования национального самосознания молодежи, этнопедагогического, этнокультурного, патриотического 
воспитания, а также ученые, исследующие проблемы национального воспитания учащейся молодежи. 
Обсуждение Концепции дисциплины «Қазақ елі» носило остро дискуссионный характер. В ходе обсуждения 

документа, выступающими было высказано ряд замечаний и предложений по ее усовершенствованию. Аналитиче-
ский обзор предложений и замечаний выступающих, позволил авторам усовершенствовать Концепцию 
обсуждаемой дисциплины.  
С целью дальнейшего широкого обсуждения педагогической общественностью данного документа, Проект 

Концепции дисциплины «Қазақ елі» был: опубликован в газете «Учитель Казахстана» (№ 1-3(2954), январь 2014г.) 
на русском и казахском языках; размещен на сайтах более чем 30-ти вузов страны, как государственных, так и 
частных; отдельные его аспекты получили освещение в газете «Казахстанская правда», в научных статьях 
участников исследовательского проекта, в их выступлениях на республиканских (г.Шымкент- 2014г., КазГосЖенП-
2014г., «20-летии Маслихата-2014») и международных (Франция- июль 2014) конференциях. 
В целом обсуждаемый документ получил положительную оценку. Были получены положительные письменные 

отзывы: от КазНТУ имени К.И. Сатпаева, от Евразийского национального университета им. Гумилева, от 
астанинского агротехнического унверситета, от Международного-казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави; 
от государственного университета имени Шакарима (г.Семей). 
В ходе доработки Концепции, авторами было принято решение об изменении ее названия и, соответственно, наз-

вания учебника в контексте национальной идеи «M@ңгілік Ел». Разработанный документ получил более расши-
ренное название, а именно: «Концепция реализации национальной идеи «M@ңгілік Ел» в вузах Казахстана».  
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В марте 2014 года (рамках внутривузовского проекта, гранта ректора, на основе данной Концепции была начата 
разработка учебника «M@ңгілік Ел» для студентов 1 курса всех специальностей. В состав основных разработчиков 
были привлечены ведущие ученые не только КазНПУ им. Абая, но и других вузов (КазНУ им. аль-Фараби; 
Евразийского национального университета им. Гумилева); КазНТУ имени К.И. Сатпаева; Таразского 
педагогического института; Международного-казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави). 
В октябре 2014 года работа по написанию проекта экспериментального учебника «М@нгілік Ел» (на казахском 

и русском языках) для студентов первого курса всех специальностей была завершена.  
Во втором семестре 2014-2015 учебного года на базе КазНПУ им. Абая, в рамках внутривузовского компонента 

даная дисциплина прошла апробацию на всех специальностях, как очного, так и заочного форм обучения (все 
студенты имели на руках электронный вариант учебника). Результаты срезов, проведенных после апробации дали 
положительную динамику. 
Сегодня учебник «М=ңгілік Ел» (на русском и казахском языках для студентов первого курса всех 

специальностей) опубликован. Его выпуск посвящен 550-летию Казахской государственности, 20-летию 
Конституции Республики Казахстан, Году Ассамблеи народа Казахстана.  
Данная дисциплина имеет полное научно-методическое обеспечение: рабочая программа, силлабус, тезисы 

лекций и сам учебник.  
Мы глубоко убеждены в том, что данная дисциплина, основное назначение которой развитие национального 

самосознания учащейся молодежи, будущих специалистов в частности, должна занять свое достойное место в 
образовательном процессе высших учебных заведений Казахстана. 
Разработку учебника дисциплины «МOңгілік Ел» мы рассматриваем как патриотический акт по реализации 

национальной идеи «МOңгілік Ел» в вузах Казахстана. 
В контексте жизненной философии - предмет «М=нгілік Ел» отвечает новым вызовам времени - войти в 30 

самых развитых стран мира посредством подготовки высококвалифицированных, интеллектуально развитых, 
конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем национального самосознания, гражданственности и 
патриотизма, готовых и открытых к культурному диалогу на равных.  

 
УДК 811-52136 

 
�%!�������	��	��&���#�$����	�� 

 
Ninomiya Takashi – Ph.D., 

A.Bekebassova – M.A., University of Tsukuba (Japan), 
M.Shadaeva – M.A., National Graduate Institute for Policy Studies(Japan) 

 
В данной статье, основываясь на категоризации структурных компонентов вежливости теории коммуникативно-

го акта в межкультурном общении Blum-Kulka et al. (1989), исследован коммуникативный акт просьбы в межкуль-
турном общении на примере казахского языка. Были рассмотренны грамматические и лексические структурные 
компоненты вежливости казахского языка. В ходе работы, были выявленны новые структурные компоненты 
вежливости. 
Ключевые слова: коммуникативный акт просьбы, исследования коммуникативного акта в межкультурном 

общении, структурные компоненты вежливости 
 
1. 
��� 
Blum-Kulka et al. (1989)

Coding Manual 	 

	 John, get me a beer, please. I'm terribly 
thirsty John get me a beer, please I'm terribly 
thirsty 	 please Blum-Kulka et al. (1989) 

downgrader 	 	 

get me a beer please 	 Blum-Kulka et al. (1989)
(2015: 99) 

2 	 

Blum-Kulka et al. (1989: 281) 
	 	 

	 2 Blum-Kulka et al. (1989) 
3 	 Blum-Kulka et 

al. (1989) 
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2. ���	�� 

Blum-Kulka et al. (1989) 	  
Can I borrow your notes?, Could you give me a lift home? a Nehmen Sie mich mit?

? Machst du die Küche sauber? ? b a
can I/you do P

	 b

Sie nehmen mich mit Du machst die Küche sauber
	 b

 
You couldn’t give me a lift, could you?, Shouldn’t you perhaps tidy up the 

kitchen? 	 

	 Can’t you / I don’t suppose you’d like to.
 

Might be better if you were to leave now., Es wäre besser wenn Sie jetzt gingen.

	 Be better if you left 
now., Es ist besser wenn du jetzt gehst 	 

 
I would suggest you leave now., Je vous conseillerais de partit maintenant.

	 I suggest you leave now., Je vous conseille 
de partir  

I’m wondering if I could get a lift home with you.
 (I wonder if I could get a lift home with you

)  
I wanted to ask you to present your paper a week earlier.

	 

 (I want to ask you to present your papaer a week earlier )  
It would fit in much better if you could give your paper a week earlier.  

	  
Clean the kitchen, please.

 
Could you tidy up a bit?, Is there a little room for me in the car?

Adverbial modfiers  
It would fit much better somehow if you did your paper next week., I’d kind of ilke to 

get a lift if that's all right.
Adverbials  

I'm afraid you're going to have to move your car., I think/believe/suppose you're 
going my way. 	 

 
Could you possibly/perhaps lend me your notes?

Sentential modifiers  
You know, I’d really like you to present yours paper next week.
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Clean up the kitchen, dear, wll you?/ okay?, We’re going in the same direction, aren’t 

we? 	 

  
3.���#�$���� 

	 

	 

	 	 Blum-
Kulka et al. (1989) 

	 DCT 	  
 
�� 1 хабарын бересіз бе? ? 	  (2015) 	  

2 үйіме дейінжеткізеалмайсызба?
? 	  (2015) 	  

� � 3 б=рін өзің айтып түсіндіріп берсең.
4 кешігіп қаласың ғой. ертерек шықсаңшы. 	 5

неғып былшырап жүрсің. ертерек шықсаңшы. 	 

	 -сең, -саң 2 	 3 -сең, 4, 5 -саң
	 Blum-Kulka et al. (1989: 282) 
	 Qu’elle dise la vérité.

	 3-5

	 3 4, 5 -шы
	 4, 5 -шы 	  (2013: 73) 

-шы 1 «… !» 2
« … ?»

	 1 	 

Shadaeva, Bekebassova -шы
	 4

	 5
	 -шы

	  
6 емтиханды одан ертерек өткізу керек болып тұр. =

DCT 	 болып тұр
7 емтиханды одан ертерек өткізу керек.

	  
8 үйіме дейінжеткізгеніңіздіқаларедім.

→ 	  (2015) 	  
9 ренжімесең, асхананы жинайсың ба? кеше сен қолданып едің ғой. артыңды ылғи 

жинап жүрсең, жақсы болар еді. 	 ? 	 

	  
10 лекция д=птеріңді бере тұрасың ба?

? 11 мына жерді жинамай кетіпсің. өтінем, жинастырып жібересіңбе?
	 ? 	 

( ) 	 10 ‘-а тұру’
11 ‘-п жіберу’

	 

	 ‘-а тұру’ Blum-Kulka et al. (1989)



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

12 

	  
12 ертең туған күніме келші. 	 

	  
 

	  
13 кеше лекция жазған д=птеріңді бере тұршы, өтінем.

	  
14 кешіріңіз, докладтың уақытын кішкене ұзартып бере аласыз ба?

? 	  
15 ертеңге дейін біршама жаза алсаң дұрыс болар еді.

	  
16 мені жолай үйге дейін ала кетсеңіз деп едім.

	  
17 мүмкіндік болса, баяндаманың уақытын ұзартуға бола ма?

? 	  
18 ертең туған күніме келесің ғой? ?

19 ертең туған күніме кел(ші), ия. 	 

Shadaeva 19 ия 12 -ші (-шы) ғой
	 -ші (-шы) 	 ия ғой

	 -ші (-шы)  (2013: 143)
① «… » 	 …②«… »

	 -ші (-шы)
ия ғой 	  

20 кешіріңіз, докладтың уақытын кішкене ұзартып бере алар ма екенсіз?
? 	 

екен 	 

Shadaeva 	  
 
4.��� 

Blum-Kulka et al. (1989) 

	 

	 

	 

	  
 
1 Blum-Kulka, Shoshana, Juliane House and Gabriele Kasper (1989) Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. 

Norwood: Albex. 
2 "@3w (2013)����uDSvH�8:GK 
3 #�<?2, Shadaeva Madina,Borankulova Samal(2015)����u�EHu
(|mW	��=X+J: ^

D0y_tmW;[������
iu`L!�
'���	�k>,) (a)�g 12 4DF
������: 
ru�D0�d&
Ob�96-102. hT8:"9������� 

4 #�<?2, Borankulova Samal, Shadaeva Madina (Be")����u�EHu
(|n[
=X+J: ��
�u
p./s	�L!�
'���	� 

 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

13 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Г.П. Новикова – ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования» Министерства образования и науки РФ, г. Москва, д.п.н., д.психол.н.к, 
профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной деятельности в 

образовании ИСРО РАО, академик МАНПО 
  
В статье рассматриваются инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в 

вузе, процессы глобализации и интернационализации профессионального образования, новые педагогические техно-
логии, качество и перспективы дальнейшего развития профессионального педагогического образования в вузе 
Ключевые слова: модернизация глобализация, интернационализация, европеизация, инновационное развитие, 

профессиональное образование, воспитание, компетентностный подход, новые технологии 
 
В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. отмечается, что главной 

задачей российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования 
на основе его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства, на активизации включения образовательных организаций в инновационные 
процессы. 
Стратегию формирования готовности педагогов всех уровней к инновационной деятельности опреде-

ляет концепция развития и саморазвития личности. В условиях реализации новой образовательной 
парадигмы требуется формирование способности оперативно и качественно анализировать информацию, 
выделять смысловые единицы, интерпретировать содержание и умело использовать знания в практиче-
ской деятельности.  
Инновационный контекст профессиональной деятельности преподавателя в вузе требует учета 

условий реализации Болонского процесса: 
- создание гибкой, динамичной системы высшего образования на основе интеграции международных 

образовательных программ, форм управления и технологий обучения; 
- развитие сети инновационных образовательных организаций, которые обеспечивают интегративный 

характер обучения; 
- разработка и осуществление различных моделей интеграции;  
- развитие сети государственных и негосударственных образовательных учреждений, 

характеризующихся инновационным содержанием;  
- внедрение в педагогический процесс технологий обучения развивающего характера, активных 

методов и приемов обучения; широкое использование электронных средств обучения. 
При этом, особо следует отметить целостность педагогического процесса, где главенствует принцип: 

«обучая – воспитываю, воспитывая – обучаю». Глобализационные процессы не снимают с повестки дня 
проблему профессионального формирования личности. В новых условиях преподавателям приходится 
задуматься об обострившихся проблемах гражданско-правового, морально-этического, нравственно-
эстетического воспитания молодежи, привития им навыков здорового образа жизни.  
Идеология инновационных образовательных процессов как исходная система ценностей квалифици-

рует их как сферу духовного производства, продукт которого не просто присвоение новых знаний, 
ценностей и личностных смыслов, но раскрытие сущностных сил и деятельностных способностей 
обучающихся. Инновации в образовании основываются на совокупности социально значимых ценностей: 
человек, жизнь, труд, Отечество»[4]. 
Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс вуза актуализирует воспита-

тельную функцию преподавателя, суть которой определяется широким спектром педагогических дей-
ствий, конструктов содержания и методов обучения, характеризующихся гуманизмом и демократизмом.  
Сегодня становится очевидной необходимость организации педагогического процесса с 

направленностью на гуманистические традиции и ценности мировой педагогической культуры. 
Мастерство преподавателя состоит в том, что он, моделируя процесс обучения, включает в его 
содержание инновационный контекст, создает благоприятные условия для формирования у обучающихся 
нравственных качеств, этического поведения, блокируя при этом негативные воздействия. 
В.С. Лазарев определяет «инноватику»как важнейшее направление современной научной мысли, 
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способствующей осознанию возрастающей динамики инновационных процессов в обществе, а 
инновационный процесс – как процесс развития образования за счет создания, распространения и 
освоения новшеств [3, С.55].  
На современном этапе для преподавателей вузов профессиональная деятельность определяется 

направленностью на освоение новшеств, внедрение в педагогический процесс инновационных 
технологий, способствующих формированию и развитию личности компетентного специалиста.  
В существующих источниках мы находим разнообразные технологии обучения и воспитания. Теоре-

тическое осмысление и практическое применение требуют от педагогов тщательной самоподготовки, 
повышения квалификации, совершенствования рефлексивной культуры. Возникают вопросы: «В чем 
сущность той или иной технологии? Каковы принципы их использования? Каким образом следует 
изменить традиционную структуру учебного занятия, планируя включение инновационных методов и 
приемов обучения?» Эти и другие вопросы волнуют преподавателей вузов сегодня.  
Вне всякого сомнения, инновации, инновационная деятельность требуют формирования 

инновационного мышления. По определению С.Г.Григорьевой, инновационное мышление включает 4 
диалектически взаимосвязанных этапа: 

1) когнитивный – процесс возникновения инновации в субъективной реальности педагога, обучаемо-
го, протекающий в мышлении через познание смысла нового знания и генерирование инноваций; 

2) проективный (модальный) – познание субъектом, основанное на междисциплинарном, 
интегрированном подходе, в первую очередь, различных философских конструкций, теории познания, 
психологии, педагогики; 

3) инструментальный – этап технологической генерации инновации педагогом-новатором в практику; 
4) корректированный, на котором педагог - инноватор осуществляет подстройку и корректировку 

нововведений в педагогической практике с целью ее эффективного тиражирования [2, С.64] . 
В связи с вышеизложенным,интересно вспомнить основные компоненты творческой личности, 

систематизированные впервые Гегелем: «талант и гениальность, дар и склонность к схватыванию 
действительности и форм ее существования; цепкая память, находить умение стимулы к деятельности, 
разумность и рассудительность, аналитический ум, чувственность, специфические задатки и склонности, 
способности и фантазии, воображение, вдохновленность; легкость внутреннего творчества и его 
реализация; виртуозное владение техникой («техническая сноровка»); непосредственность и 
естественность; художественная культура; стиль и оригинальность и пр.» [5]. 
Технологический подход к организации педагогического процесса является основой для освоения 

инноваций. Технологичность в подготовке педагога означает определенный уровень готовности к 
профессиональной деятельности, который позволяет решать задачи функционирования целостного 
педагогического процесса [2, С.4]. 
Одной из технологий обучения, получивших широкое распространение в мировой образовательной 

практике, является технология «RWCT» - «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
(«РКМЧП»). Данная технология получила широкое распространение среди учителей 
общеобразовательных школ.  

«Авторская педагогическая технология – отмечает И.В. Никишина - это совокупность психолого-
педагогических установок и методических приемов педагога, отличающихся оригинальностью их сочета-
ния в целостной системе, соответствующей единому замыслу и личностному опыту учителя. Ее основа-
ниями являются: успехи и достижения современной науки; передовой педагогический опыт; собственно 
профессиональный опыт; соответствие проектируемой технологии особенностям образовательного 
процесса учебного учреждения; системная совместимость технологии с имеющимся педагогическим 
процессом; оценка эффективности новой технологии в сравнении с имеющимися результатами и др.» [6]. 
Многолетний опыт работы вузов показал эффективность интерактивных методов обучения. Внедре-

ние образовательных технологий в педагогический процесс вуза имеет свои особенности, которые 
определяются использованием форм, методов и приемов обучения, направленных на формирование 
познавательного интереса к овладению будущей профессией, навыков работы с информацией, самообу-
чения, самовоспитания, саморазвития. Особенность интерактивного обучения заключается в создании 
условий для развития навыков совместной работы в паре, в группе, индивидуального размышления, 
выработки способностей анализировать, сравнивать, делать выводы и предложения. Весь ход педагогиче-
ского процесса нацелен на активизацию мыслительной деятельности субъектов, осмысленного примене-
ния теоретических знаний на практике. Известный учёный, психолог С.Л. Рубинштейн писал, что 
«критичность – существенный признак зрелого ума». В формировании компетентностного специалиста 
критичность становится профессионально значимым качеством, развитие которого возможно при приме-
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нении инновационных технологий обучения. 
Инновационный контекст профессиональной деятельности педагогов вузов определяется актуальными 

задачами высшей школы, решение которых формирует готовность работать в новых условиях, способ-
ствует обогащению педагогического опыта методами проблемно-ориентированного анализа образова-
тельных систем, требует совершенствования рефлексивной культуры, создает условия для личностного 
роста. 
Инновации в системе вузовского образования – это этап перемен, обозначение основных приоритетов 

в профессиональной деятельности ППС, главным среди которых остается качество подготовки 
специалистов.  
На современном этапе интернационализация профессионального педагогического образования связана 

с новыми концепциями глобализации и европеизации. «При этом если интернационализация, как уже 
отмечалось, относится к внутри - и межнациональным отношениям, то глобализация находится за 
национальными границами и национальными требованиями к образованию» [1]. 
Под глобализацией одни ученые понимают установление взаимозависимого экономического, 

политического и образовательного пространства, а другие - универсализацию различных сфер 
общественно - политической жизни. Глобализация, несомненно, оказывает значительное воздействие на 
развитие высшего образования как напрямую (что выражается в увеличении финансирования 
образования), так и косвенно (что проявляется в необходимости соответствия компетенций, получаемых 
студентами, потребностям рынка труда). Изменился сам статус образования - оно превратилось в сферу 
образовательных услуг, на которую распространяется действие рыночного механизма с его законами 
спроса и предложения, жесткой конкуренции. 
Переход к обществу знаний, глобализация, предъявляют новые и значимо важные требования к 

университетам как центрам знаний. Вузы в разной мере подвергаются воздействиям глобализации: одни 
как субъекты, другие как ее объекты. Учебные программы всё более становятся проекциями глобальных 
и международных перспектив. Управление процессами глобализации профессионального образования 
осуществляется такими международными институтами и организациями как: ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, 
«Большая восьмерка», Всемирный банк и др. 
В странах Европы процессу международной интеграции вузов придается межправительственный 

официальный характер. В Меморандуме ЕС о развитии высшего образования говорится о необходимости 
подготовки преподавателей, формирования единой политики стран сообщества по вопросам мобильности 
студентов, кооперации между вузами, признания сертификатов и сроков обучения. 
Под европеизацией исследователи понимают выработку специфического подхода к обучению, 

культивирующего чувство принадлежности к единому социальному и культурному пространству. 
Процесс европеизации имеет далеко идущие цели в изменении ментальности общественного сознания в 
направлении выработки общеевропейских ценностей, норм, подходов, институтов и др.  
Интернационализация на национальном уровне связана с качеством профессионально-педагоги-

ческого образования в университете и предполагает целенаправленное воздействие на совокупный 
результат деятельности субъектов профессионального образования в вузе, обеспечивающий повышение 
авторитета университета и его высокие рейтинговые показатели. Она требует гармонизации существова-
ния в вузе следующих подсистем: образовательного процесса (методическое обеспечение); кадрового 
обеспечения (уровень заинтересованности студентов, преподавателей, руководства вуза); материального 
обеспечения учебного процесса; контроля (проверка успеваемости бакалавров, рейтинг преподавателей); 
дополнительного образования (повышение квалификации, дополнительные направления профессиональ-
ной подготовки и самосовершенствования студента). Она диктует необходимость партнерских отноше-
ний между комплексами образовательных отношений и между вузами, вузами и производственными 
предприятиями и научными центрами.  
Логика связи глобализации, интернационализации и европеизации диктует вузам необходимость 

пересмотра образовательных программ и необходимость разработки новых стратегий и тактик, от 
которых во многом зависит эффективное функционирование национальных систем образования и их 
рациональное, осуществляемое в национальных интересах включение в мировую образовательную систе-
му. Так обеспечивается устойчивое развитие образования и общества в целом.«Развитие общества 
зависит от образования, а развитие образования от развития общества. Следовательно, каким будет 
общество и образование зависит от нас всех» [7]. 

 
1 Артамонова Е.И. Проблемы подготовки педагогических кадров в условиях сотрудничества с европейским 

пространством высшего образования // Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической 
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наука. - №12, 2010. – С. 63-65. 
3 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – Центр педагогического образования. – 2008. – 352 с. 
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еді 1 
 

M. Shadaeva – M.A., National Graduate Institute for Policy Studies, 
S.Borankulova – M.A., al-Farabi Kazakh National University, 

Ninomiya Takashi – Ph.D., University of Tsukuba (Japan) 
 

"�&

	 еді 	 еді

	  
 

 
1.  

Blum-Kulka et al. (1989)  (Cross-Cultural Speech 
Act Research Project CCSARP)  (tense) 	 

 ( )	 еді
	 

	 

	 еді

	   
2.  

Blum-Kulka et al. (1989: 11-12) 

 (Brown & Levinson 1978) 	 

	 

	 Blum-Kulka et al. (1989: 17-18) 
3 	  

 
John, get me a beer, please. I’m terribly thirsty. 

 
John get me a beer, please

I’m terribly thirsty 	 Blum-Kulka et al. (1989) 
	 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 2

	  	 1.=1 2.=2 3.=3
sg.= no.= po.= = = ø= 	  
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	 	 please
1 	 Blum-Kulka et al. (1989) 

	 Blum-Kulka et al. (1989: 282-283) 
	  

 
I wanted to ask you to present your paper a week earlier. 
I was wondering whether you could give your presentation in a week’s time. 
Je voulais te demander de repusser ton expoé d’une semaine ( 1  

). 
	 

 (I want to ask you to present your papaer 
a week earlier )   

veux ( ) voulais ( ) 
	 Blum-Kulka et al. (1989) 

	 

	 Blum-Kulka et al. (1989) 
	 	 

	  
 
3.  

Shadaeva Madina Borankulova Samal  
(2013) 	 Shadaeva Madina 3 14 Kyzylorda 15 Almaty

	 	 Borankulova Samal 3 5 Karaganda
15 Almaty 	 	 

Almaty 	  
 
4.  

 еді 	  
 
(1) бір билет керек       еді-ø. ( 2013: 75) 
    1 -3.sg. 

1  (→ 1 )  
(2) үй-ім-е  дейін жеткіз-ген-іңіз-ді     қал-ар      

 еді-м. ( ) 
  - -     - -2.sg.po.-    -  

   -1.sg. 
 (→ )  

(3) үй-ім-е  дейін  жеткіз-ген-іңіз-ді өтін-ер еді-м. ( ) 
  - -      - -2.sg.po.-     

-    -1.sg. 
 (→  

)  
(4) үй-ім-е           дейін   

 жеткіз-се-ңіз         де-п      
 еді-м. ( ) 

  - -        - -2.sg.po. 
 -     -1.sg. 

 (→ )  
(5) үй-ім-е   дейін  жеткіз-се-ңіз  қуан-ар еді-м. ( ) 

- -      - -2.sg.no.   -    
     -1.sg. 
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 (→  
)  

(6) үй-ім-е   дейін  жеткіз-се-ң   бата-м-ды бер-ер еді-м. ( ) 
- -      - -2.sg.no.  - -  -   

 -1.sg. 
 (→  

) ( ) 
(7) үй-ім-е  дейін жеткіз-се-ңіз үлкен көмек  бол-ар     еді-ø. ( ) 

- -    - -2.sg.po.       
 -    -3.sg. 

 (→  
)  

(8) сіз    бар-са-ңыз   игі еді-ø. ( ) 
              - -

2.sg.po.        -3.sg. 
      (→

 
)  

(9) қазір   бар-са-ңыз   жақсы   бол-ар  еді-ø. ( ) 
            - -

2.sg.po.          - -3.sg. 
    (→

 
  )  
 

еді 	 	   
(10) сағат түн-гі он бір еді-ø. ( 2013: 75) 
      -  11  -3.sg. 
 11  
 

 (10) еді 	 (1)  (9) 
	 (1) еді 	 еді

	 (2)  (7) еді
еді 	 (2) 
қалар едім қалаймын (3) өтінер едім өтінемін (4) деп едім
деймін (5)  қуанар едім қуанамын (6) батамды берер едім

батамды беремін (7) көмек болар еді көмек болады 	 (8) 
еді игі еді еді 	 (9) 

жақсы болар еді жақсы болады
	 

	  
1

	 

	 еді
(1) (4)

(7)
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5  
еді

	 еді

	 

	 CCSARP
	 

	  
 
1 Blum-Kulka, Sh., J. House and G. Kasper (eds.) (1989) Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies, Norwood, 

N.J.: Ablex. 
2 Brown, P. and S. C. Levinson (1978) “Universals in language usage: Politeness phenomena,” In: Esther N. Goody (ed.) 

Questions and politeness: Strategies in social interaction, Cambridge: Cambridge University Press, - pp. 56-311. 
3  (2013)  
4  (2009)

 
 

Түйін 
Бұл мақалада қазақ тілді студенттер үшін жапон тілін үйрену кезінде туындайтын м=селелердің бірі 

қарастырылады. Қазақ тілінде өтінішті жұмсартып айту мақсатында қолданылатын өткен шақтағы «еді»-ні сол 
күйінде жапон тілінде қолданар болса, түсініспеушілік туар еді. Яғни, айтылған өтініш жапон тіліндегі мағынасы 
бойынша өткен шақтағы іс ретінде қабылданып, қанағаттандырылмаған болар еді. Мақалада екі тілдегі осы 
ерекшелік нақты мысалдар арқылы талқыланады. 
Кілт сөздер: м=дениетаралық тілдесудегі коммуникативті актілер зерттеулері, өтініш, өткен шақ 
 

Резюме 
В статье рассмотрены проблемы при составлении выражения просьбы на японском языке студентами казахского 

отделения. В исследовании рассмотрены примеры с выражением «еді». На основе примеров обсуждается лингво-
прагматика японского и казахского языка, основные межязыковые единицы. 
Ключевые слова: исследования коммуникативного акта в межкультурном общении, выражение просьбы, 

прошедшее время 
 

Summary 
This paper discusses what kind of problems occurs when Kazakh native speakers request in Japanese language. It focuses 

on an error of Japanese language deriving from еді of Kazakh. As a result, we propose that the learners make accidentally 
Japanese sentences that requester’s wish is past event and the correspondence by the requestee is too late by expressing verbs 
of the main clause as past tense in order to mitigate the impositive force of the request such as еді of Kazakh. 

Key words: Cross-Cultural Speech Act Research Project, requests, past tense 
 

УДК 37.0(092) 
 
ФЕНОМЕН А.П. КИСЕЛЕВА КАК АВТОРА ЛУЧШИХ УЧЕБНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Е.В. Андриенко – д.п.н., проф., зав.каф. педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ., 
Е.С. Альясов – студент 3 курса Института физико-математического и информационно-

экономического образования НГПУ 
 
В статье представлены профессиональные и личностные факторы успешного обучения математике школьников, 

связанные с деятельностью выдающегося русского педагога и учёного, автора большого количества учебников – 
Андрея Петровича Киселёва (1852-1940). Представлена периодизация его жизнедеятельности в контексте основных 
достижений как педагога и автора. Киселев популярен в России как автор самых знаменитых учебников по математ-
ике для всех уровней обучения, но особенно для школьного обучения. Его учебники переиздавались в Российской 
империи, а затем в Советском Союзе, достигая миллионных тиражей. Популярность этих учебников определяется 
тем, что содержание математики (как предмета изучения) разработано автором на основе принципов максимальной 
доступности, простоты и последовательности. По учебникам А.П. Киселева можно учить математику самостоятель-
но, поскольку в них нет никакой лишней и ненужной информации: вся информация необходима и достаточна. 
Содержание учебников по математике Киселева отражает и его методику преподавания. Он в течение многих лет 
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был учителем математики, что и послужило стимулом для разработки доступных учебных материалов, легко 
воспринимаемых обучающимися. Несмотря на то, что Киселев не был ученым, его практическая деятельность в 
качестве учителя и преподавателя математики стала эталонной. По его учебникам обучались самые выдающиеся 
математики и физики Советского Союза, которые внесли значительный вклад в развитие науки ХХ века (Ландау, 
Сахаров, Тамм и др.). 
В данной статье представлена периодизация жизненного профессионального пути великого математика. Для 

разработки периодизации была использована акмеологическая модель профессиональной жизнедеятельности, 
применимая для анализа трудового пути человека в том случае, если он достигает высоких результатов.Выделено 
пять основных этапов профессиональной жизнедеятельности А.П. Киселева, связанных с изменениями в обучении и 
деятельности. Названия основных периодов профессиональной жизнедеятельности определены с учетом места 
проживания и специфики преобладающего вида деятельности в тот или иной период. В периодизации представлены 
те этапы жизнедеятельности Киселёва, которые отразили его становление как учителя, педагога, математика, 
наставника, автора, общественного деятеля. Кратко проанализированы его достижения и личностные качества, 
обусловившие высокие результаты. 
Ключевые слова: математика, учебник, учебное пособие, образование, педагогическая деятельность, 

периодизация профессиональной деятельности, личностные качества, математическая подготовка, обучение 
математике, концепция математического образования, профессиональная мотивация 

 
Проблема подготовки школьников по математике активно обсуждается в образовании на протяжении 

длительного времени. Это связано, прежде всего, с низким уровнем успеваемости по данному предмету 
многих обучающихся. Математическая подготовка в средней школе за последние годы отличается 
сложностью содержания, перегруженностью материалом, отсутствием связи с реальной жизнью. 
Большинство школьников не знают, где, когда и при каких обстоятельствах они смогут использовать 
знания, которые получили на уроках математики. На государственном уровне проблема математической 
подготовки актуализировалась два года назад, когда была принята «Концепция развития математического 
образования в Российской Федерации» (утв. от 24.04.13 №2506-р) [2]. В концепции отмечались следую-
щие основные недостатки математического образования: перегруженность образовательных программ 
общего и профессионального образования; несоответствие заданий промежуточной и государственной 
итоговой аттестации фактическому уровню подготовки значительной части обучающихся; оторванность 
от жизни содержания математического образования; распространение практики «натаскивания» на 
экзамен и т.д. Следует отметить, что концепция нацелена на повышение качества всего математического 
образования, вне зависимости от уровня его реализации: в школе, колледже, университете [2]. Таким 
образом, даже в концепции, принятой Министерством образования и науки РФ, отмечены перегружен-
ность и оторванность от жизни содержания математической подготовки школьников. На первый взгляд 
это может трактоваться как нормативная проблема в связи со сложностью самого предмета обучения. 
Многие учителя математики придерживаются позиции: «математика – сложный предмет, и не все дети 
способны его воспринимать, поэтому мы получаем такие результаты». Нет сомнения, математика – 
сложный предмет. Но всегда ли были такие результаты обучения математики в школе, которые мы имеем 
сегодня? Если посмотрим в прошлое российского математического образования, то увидим, что нет. 
Сегодня имеет смысл обратиться к опыту преподавания и обучения математике, который был признан 
успешным и эффективным. Такой опыт был в России в 40 - 60-е годы ХХ века. Большинство отечествен-
ных исследователей математического образования связывают успех математической подготовки школь-
ников в тот период с именем Андрея Петровича Киселёва. А.П. Киселёв (1852-1940) был автором самых 
популярных учебников по математике для средней школы. Несмотря на то, что Киселёв умер 75 лет 
назад, те учебники, которые он написал с конца XIX по 30-е годы XX века, долгие годы оставались 
трендами математической подготовки. Именно в тот период, как отмечает академик В.И. Арнольд, 
школьники полноценно усваивали 80% содержания учебного материала по математике, в то время как 
современные школьники усваивают только 20% [1]. Мы полагаем, что феномен Киселёва не до конца 
изучен исследователями теории и практики математического образования. У Андрея Петровича Киселёва 
с ранних лет проявились ярко выраженные учебные способности и интерес к математике. Киселёв 
прошёл все уровни образования Российской империи, которые мог пройти выходец из бедной мещанской 
семьи в тот период: приходское училище, уездное училище, гимназия, университет. Когда он поступил в 
гимназию, переехав из Мценска в Орел, то вынужден был жить у своего родственника. Именно в тот 
период он впервые проявил себя как талантливый педагог, поскольку в течение шести лет, обучаясь в 
гимназии, учил шестерых детей своего дальнего родственника. Следует отметить, что когда он начинал 
учиться в гимназии, ему было всего 13 лет, и с этого периода он уже занимается репетиторством, причем 
одновременно с несколькими детьми разного возраста. Таким образом, Киселёв одновременно зарабаты-
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вал себе на жизнь, а также развивал и тренировал свои математические способности. Мы хотели бы 
отметить уникальные личностные качества этого человека, которые проявились в процессе и результате 
его деятельности и отношениях с другими людьми. Во-первых, колоссальная трудоспособность, которая 
не была дана ему от природы, но которую он сам развил в процессе постоянной, целенаправленной, 
активной деятельности. Учить математике шестерых детей разного возраста в течение нескольких лет, - 
это сложная задача даже для взрослого человека. Киселёв же начал свою «репетиторскую» деятельность в 
13 лет! Он занимался со своими подопечными как гувернёр, учитель, старший брат или наставник. Для 
эффективного результата он вынужден был создать свою собственную систему обучения, в основе 
которой лежали такие принципы как простота, ясность и доступность. Он учился сам и, одновременно, 
учил детей. Его успехи были гарантией и основой успехов воспитанников.Во-вторых, высокий интеллек-
туальный уровень развития и математические способности, без чего было бы невозможно решение столь 
сложных социальных и знаковых задач. К социальным мы относим адаптационные задачи социализации 
(поступление в образовательное учреждение в другом городе, относительная материальная независи-
мость, умение заработать на жизнь своими способностями, понимание и верная оценка своих возможно-
стей, перспектив и т.д.). К знаковым задачам мы относим, прежде всего, математические задачи разного 
уровня, которые Киселёв умел решать очень хорошо. В основе развития его интеллекта лежало понима-
ние - как постижение смысла явлений и процессов, а также постоянные занятия, выступающие в форме 
своеобразной тренировки. Учебная деятельность Киселёва всегда была отмечена наградами и высокими 
достижениями. В-третьих, волевая активность, умение ставить перед собой сложные задачи и решать их 
новыми способами. Для того, чтобы поступить на физико-математический факультет в Петербургский 
университет Андрей Петрович должен был не только потратить все деньги, которые у него были на тот 
момент (и которые он заработал тяжким трудом гувернёра/репетитора), но также продать свою золотую 
медаль, полученную им за высокие учебные достижения по окончании гимназии.В-четвёртых, высокий 
уровень учебной и профессиональной мотивации, в основе которой всегда лежал устойчивый интерес к 
математике и стремление донести её до остальных, вне зависимости от развития их склонностей и 
способностей. Он считал, что математику в объёме школьного курса может знать каждый при условии 
реализации доступных форм изложения, организации определённой последовательности действий, чётко-
сти структуры и логики содержания. Высокий уровень мотивации учебной и профессиональной деятель-
ности был у великого педагога всегда: как в юные и молодые годы, так в зрелости и пожилом возрасте. В-
пятых, высокий уровень самореализации и самоактуализации в учебной и, особенно, в профессиональной 
деятельности. Когда он выступал в роли ученика (гимназиста, студента) ему не нравились источники 
информации, с которыми он работал, обучаясь математике. Он уже тогда хотел делать всё по-своему 
(частично ему это удавалось в процессе репетиторства). Когда же он окончил университет (с отличием и 
со степенью кандидата по математическому разряду досрочно!), то с этого момента он всегда работал с 
математической информацией, учитывая собственные интересы и потребности в простоте, ясности и 
лаконичности мысли. Все его учебники – очень яркое отражение самого автора, его личности. В них 
реализовалось его стремление к последовательности и гармонии.Большинство психологов и педагогов 
полагают, что анализ профессиональной жизнедеятельности человека способствует пониманию факторов 
успешности результатов его труда. Поэтому мы считаем, что анализ жизнедеятельности А.П. Киселёва 
поможет акцентировать те его профессиональные и личностные качества, которые обусловили эффектив-
ность его работы как педагога и автора успешных учебников по математике. С этой целью мы разработа-
ли периодизацию жизнедеятельности А.П. Киселёва, в основе которой был заложен акмеологический 
принцип достижений и самоактуализации в деятельности. Мы выделяем семь основных периодов жизне-
деятельности Киселёва: мценский, гимназический, университетский, профессиональный, литературный, 
профессиональной зрелости, интегративный. Первый этап – «мценский» (1852-1865), названный по 
наименованию города, в котором Андрей Петрович родился и провёл детские годы. На этом этапе 
начинают проявляться математические способности Киселёва, которые обнаруживаются во время обуче-
ния сначала в приходском, а затем в уездном училище. В городе Мценске Киселёв живет в своей семье до 
13 лет и к этому возрасту его уже воспринимают как человека, способного помогать детям с обучением 
математике. К нему обращаются за помощью, и именно в этот период он начинает работать с детьми в 
качестве репетитора. Второй этап – «гимназический» (1865-1871). В этот период Киселёв переезжает в 
город Орёл, поступает в гимназию, где успешно обучается в течение шести лет. Он не бросает свою 
репетиторскую деятельность, но, напротив, обучает математике шестерых детей своего дальнего, состоя-
тельного родственника, что является основным источником его существования. При этом Андрей 
Петрович Киселёв становится первым учеником в гимназии и заканчивает её с золотой медалью за самые 
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лучшие успехи в обучении.Третий этап – «университетский» (1871-1875). В 1871 году он поступает в 
Петербургский университет на физико-математический факультет, где также проявляет себя с наилучшей 
стороны и досрочно заканчивает его с учёной степенью.Четвертый этап – «профессиональный» (1875-
1901). Это весьма длительный этап в жизни Киселёва, заключающийся в накоплении опыта работы, 
появлении новых решений, активной педагогической деятельности и первых публикаций учебной литера-
туры по математике. Мы называем его этапом индивидуализированной профессиональной динамики, 
поскольку в это время он приходит к своим основным выводам по поводу содержания предмета 
математики и методики его преподавания для социальных групп обучающихся разного возраста. Именно 
в этот период он имеет возможность проверить свои идеи в практике и совершенствовать методику. С 
некоторой долей условности мы разделили этот период на три подпериода: 
а) работа в Воронежском реальном училище (1875-1891); 
б) работа в Курской мужской гимназии (1891-1892); 
в) работа в Воронежском кадетском корпусе (1892- 
Таким образом, накопление и развитие своего профессионального педагогического опыта осуществля-

лось им в течение 26 лет, когда Киселёв работал в качестве преподавателя дисциплин естественно-
научного цикла: математики, физики, механики, черчения и др. Пятый этап – «литературный» (1901-
1918). Это период активной публикационной деятельности выдающегося математика, когда он создаёт и 
издаёт учебники по алгебре, геометрии, физике, арифметике и т.д. Его учебники пользуются огромной 
популярностью и активно издаются. В этот период издавались и учебники других авторов, однако именно 
книги Киселёва были наиболее востребованы в образовательных учреждениях, поэтому их постоянно 
заказывали и покупали. Следует отметить, что самые первые учебники были написаны им ещё на преды-
дущем этапе. Уже тогда он подготовил и опубликовал несколько учебников. Однако литературный этап 
характеризуется максимальной направленностью автора на подготовку учебной литературы именно по 
математике. Кроме того, в этот период Киселёв не работалпреподавателем, хотя и принимал активное 
участие в общественной жизни Воронежа, где несколько раз избирался в городской совет и занимался 
управленческой социальной деятельностью. Шестой этап мы определяем как этап профессиональной 
зрелости (1918-1926). В этот период он вновь возвращается к профессиональной педагогической деятель-
ности, но осуществляет её на более высоком уровне – в системе, которая тогда приравнивалась к высше-
му образованию. Причём образованию нового типа, созданному после революции 1917 года. Это было 
образование экспериментальное, инновационное по тем временам, лишённое любых проявлений форма-
лизации. Мы также условно разделяем этот период на три подпериода: 
а) преподавательская работа на Высших командных курсах в Воронеже (1918-1921); 
б) преподавательская работа в Военно-педагогической школе Ленинграда (1922-1924); 
в) работа в качестве главного руководителя Смольнинских военных курсов и в школе военных 

сообщений (1925-1926). 
Таким образом, мы видим, что Киселёва, как специалиста высокого класса, привлекали для подготов-

ки профессионалов по наиболее важным направлениям развития государства того периода.Последний 
этап жизни выдающегося математика мы определяем как интегративный период (1926-1940), включаю-
щий в себя социальное взаимодействие с очень близкими людьми и учениками на основе смысловых и 
нравственных аспектов. Андрей Петрович Киселёв с супругой воспитали троих замечательных детей, 
которые также стали великолепными профессионалами, каждый в своём деле, воспринимая с ранних лет 
то добросовестное, ответственное и увлечённое отношение к работе, которое они всегда видели в своём 
отце. 
Конечно, жизнедеятельность человека, даже такого замечательного профессионала и выдающегося 

автора учебников, каким был Андрей Петрович Киселёв, не может дать полного представления о 
факторах его успешности. Но позволяет нам рассмотреть его профессиональный путь с акмеологической 
точки зрения, когда очевидными становятся некоторые причины достижений и результативности. Сам он 
считал, что наиболее значимыми характеристиками эффективного учебника должны быть: простота и 
ясность изложения; точность формулировок и определений математических понятий; лаконичность и 
сжатость содержания. 
В заключение мы хотели бы ещё раз вспомнить замечательные учебники А.П. Киселёва, которые до 

сегодняшнего дня остаются вне конкуренции по тиражу, издаваемости, популярности и востребованно-
сти: «Систематический курс арифметики для средних учебных заведений» (1884), «Элементарная алгеб-
ра» (1888), «Элементарная геометрия» (1892-1893), «Дополнительные статьи алгебры» (1893), «Краткая 
арифметика для городских училищ» (1895), «Краткая алгебра для женских гимназий и духовных семина-
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рий» (1896), «Элементарная физика для средних учебных заведений со многими упражнениями и задача-
ми» (1902), «Физика» (1908), «Начала дифференциального и интегрального исчислений» (1908), «Началь-
ное учение о производных для 7-го класса реальных училищ» (1911), «Графическое изображение некото-
рых функций, рассматриваемых в элементарной алгебре» (1911), «О таких вопросах элементарной геоме-
трии, которые решаются обыкновенно с помощью пределов» (1916), «Краткая алгебра» (1917), «Краткая 
арифметика для городских уездных училищ» (1918), «Иррациональные числа, рассматриваемые как 
бесконечные непериодические дроби» (1923), «Элементы алгебры и анализа» (1930-1931).  

1 Арнольд В.И. Нужна ли в школе математика? / Доклад на Всероссийской конференции «Математика и 
общество. Математическое образование на рубеже веков» (Дубна. 21 сентября 2000 г) - М., МЦНМО, 2001 г. 

2 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. от 24.04.13 №2506-р) / 
сайт Министерства образования и науки РФ/ минобрнауки.рф.  

Summary 
The professional and personality factors of the successful mathematics education of schoolchildren, related to the activity 

of Andrey PetrovichKiselev (1852-1940) are presented in the article. A.P. Kiselev is the prominent Russian teacher and 
scientist, author a lot of textbooks. A division into his professional activity periods is presented in the context of the man 
achievements as the teacher and author. A.P. Kiselev is popular in Russia as the author of the most famous mathematics 
textbooks for all education levels, but especially for the school education. His textbooks were reprinted in millions of copies in 
the Russian Empire and then in the USSR. Popularity of these textbooks is determined by the fact that mathematics (as the 
article of study) is developed by the author on the basis of maximum availability, simplicity and sequence principles. 
Mathematics can be taught independently through A.P. Kiselev’s textbooks, as it doesn’t contain any extra and unnecessary 
information. The table of contents of the Kiselev’s mathematics textbooks reflects his methodology of teaching. He was 
mathematics teacher during many years. And it served as the stimulus for the development of accessible educational materials, 
which easily perceived by students. In spite of the fact that the Kiselev was not scientific, his practical activity as the teacher 
and especially the teacher of mathematics became reference. The most leading mathematicians and physicists of the Soviet 
Union, that brought in a considerable contribution to the ХХ century science development (Landau, Saharov, Tamm and 
others), have learned from his textbooks. 

A division into professional and vital activity periods of great mathematician is presented in this article. The acmeologcal 
model of professional vital activity was used for the development of division into periods. Such model may be used for the 
career analysis of man in case that he achieved good results. Five basic stages of A.P. Kiselev professional vital activity, 
related to the changes in education and activity, are distinguished. The names of professional vital activity basic periods are 
determined taking into account the place of residence and specific of the main type of activity in one or another period. His 
achievements and personal qualities, determining high results, are briefly analyzed. 

Keywords: mathematics, textbook, tutorial, education, pedagogical activity, division into professional activity periods, 
personality qualities, mathematical training, learning mathematics, mathematical education conception, professional 
motivation 
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COLLOCATIONAL COMPETENCE AS A COMPONENT OF THE AIM IN FLT FOR STUDENTS 

OF NON LINGUISTIC INSTITUTIONS 
 

D.B. Shayakhmetova – candidate of pedagogical sciences, professor, 
University of foreign languages and professional career, 

G.A. Tolynbekova – 1 year post-graduate student, University of foreign languages and professional career 
 
It is known that nowadays the purpose of a foreign language course in higher educational institutions of non linguistic 

specialties is "formation of students of intercultural communicative competence which level at separate stages of language 
preparation allows to use a foreign language practically as in professional activity, and for self-education". The analysis of 
special literature shows, that one of the main reasons, complicating communication in a foreign language is the insufficient 
knowledge of collocations – combinations of words which are traditional and habitual for native speakers. The collocation 
represents a typical lexical environment of the word. Under the words "traditional", "habitual", "typical" the high probability 
of co-occurrence of the words making a collocation is understood. Experience of teaching in English testifies that students of 
non linguistic institutions, possessing a certain lexical vocabulary, don't know rules of compatibility of lexical units to which 
native speakers used and therefore make mistakes in written and oral speech. The incorrect choice of a synonym at making up 
a phrase (violation of lexical compatibility) can be an example of a similar mistake. Another manifestation of insufficient 
knowledge of collocations by the student is the compelled creation of long syntactic designs (compensation of lacunas in 
lexicon by grammatical means). Such sentences can be grammatically correct, and can be a source of additional (for example, 
grammatical) mistakes. However anyway they sound unnaturally from the point of view of the native speaker. The above 
explains need of formation at students a collocational competence.  
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pragmatic competence, lexical competence, collocational competence, professionally oriented text, speech skills 

 
Қазіргі таңда, тілдік емес жоғарғы оқу орындарында шет тілін оқытудың ең басты мақсаты болып “студенттерде 

м=дениетаралық коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру ж=не оның деңгейі тілдік дайындықтың =ртүрлі кезең-
дерінде шет тілді мүмкіншілігіне орай к=сіби іс-шараларда ж=не өз бетінше іздене алатындай болуы тиіс” екені 
баршамызға м=лім. Арнайы =дебиеттерді талдап болғаннан кейін, шет тілдік қарым-қатынаста қиындық тұғызатын 
бірден бір жайт болып коллокацияларды(д=стүрлі, сол тілде сөйлейтін адамдарға үйреншікті сөздердің бір-бірімен 
қолданылуы) жеткілікті білмеуі болып есептеледі. Коллокация деп =деттегі сөздің лексикалық қоршауға алынуын 
атайды. «Д=стүрлі», «дағдылы», «=деттегі» ұғымдары коллокацияны құрайтын сөздермен бірлесе кездесу ықтимал-
дығы жоғары бірліктерді білдіреді. Ағылшын тілін оқыту т=жірибесі бойынша, тілдік емес ЖОО студенттері белгілі 
бір лексикалық қорды меңгере отырып, сол тілде сөйлеушінің ұстанатын лексикалық бірліктердің тіркесімділік 
ережесін білмейді, сондықтан жазбаша ж=не ауызша сөйлеуде қателіктер жібереді. Сөз тіркесін құру барысында 
синонимдерді дұрыс таңдамау (лексикалық тіркесілімдіктің бұзылуы) осыған мысал бола алады. Кейде студенттерге 
күрделі синтаксистік конструкцияны құруға м=жбүрлеу барысында да, олардың коллокацияны толық д=режеде 
білмеуі көрінеді (грамматикалық құралдар арқылы лексикадағы лакунды толықтыру). Мұндай сөйлемдер граммати-
калық тұрғыдан дұрыс бола алады, дегенмен қосымша қателерге жол бере алады (мысалы, грамматикалық). Алайда 
ол сөйлемдер сол тілде сөйлеуші үшін қандай жағдайда да табиғи дұрыс құрылмаған болып көрінеді. Жоғарыда 
айтылғандар шет тілде сөйлеу барысындастуденттердеколлокациялық құзыретті қалыптастыру қажеттілігінің бар 
екенін көрсетеді. 
Тірек сөздер: құзіреттілік, м=дениетаралық коммуникативті құзіреттілік, тілдік, =леуметтік тілдік, прагматика-

лық, лексикалық, коллокативті құзіреттіліктер, к=сіби бағытталған м=тіндер, тіл дағдылары 
 
Как известно, в настоящее время целью курса иностранного языка в вузах неязыковых специальностей является 

«формирование у студентовмежкультурной коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 
языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, 
так и для целей самообразования». Анализ специальной литературы показывает, что одной из основных причин, 
осложняющих коммуникацию на иностранном языке, является недостаточное знание коллокаций – традиционных, 
привычных для носителей языка сочетаний слов. Коллокация представляет собой типичное лексическое окружение 
слова. Под «традиционным», «привычным», «типичным» понимается высокая вероятность совместной встречаемо-
сти слов, составляющих коллокацию. Опыт преподавания английскому языку свидетельствует, что студенты неязы-
ковых факультетов, обладая определённым лексическим запасом, не знают правил сочетаемости лексических 
единиц, которых придерживаются носители языка, и поэтому допускают ошибки в письменной и устной речи. 
Примером подобной ошибки может быть неверный выбор синонима при построении словосочетания (нарушение 
лексической сочетаемости). Другим проявлением недостаточного знания студентом коллокаций является вынужден-
ное построение им длинных синтаксических конструкций (компенсация лакун в лексике грамматическими средства-
ми). Такие предложения могут быть грамматически верными, а могут быть источником дополнительных (например, 
грамматических) ошибок. Однако в любом случае они звучат неестественно с точки зрения носителя языка. Вышеиз-
ложенное объясняет необходимость формирования у студентов коллокационной компетенции в иноязычной речи.  
Ключевые слова: компетенция, межкультурно-коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, 

социолингвистическая компетенция, прагматическая компетенция, лексическая компетенция, коллокационная 
компетенция, профессионально ориентированный текст, речевые навыки 

 
The concept "collocational competence" was described by J. Hill in 1999 for the first time [1]. Despite 

gradual distribution of this term in FLT [2 - 6, etc.], the accurate formulation of content of collocational 
competence meets only in several works. The most exact, in our opinion, is the following content of collocational 
competence. Collocational competence is an ability to form lexical unities (chunks of language) correctly 
according to rules of lexical compatibility. Such ability generates fluent, correct and stylistically the pertinent 
speech [5].  

As for the domestic methodical works devoted to this problem, the term "collocational competence" isn't used. 
Nevertheless, in connection with changes of training conditions in FLT at the present stage of educational 
development, we consider that possibility of introduction of this term to terms framework of the domestic 
methodology is proved. On the one hand, such opportunity is dictated by formation of competence-based 
approach in education. Within this approach there is an updating of terms framework of didactics and 
methodology of FLT, in particular. On the other hand, possibility of using the term "collocational competence" is 
justified by transition from structural to lexical approach in FLT. This transition is caused by change of idea about 
language in modern linguistics, according to which language consists of "previously prepared lexicon blocks" in 
which formation the key role is played by a collocation, lexicological and phraseologically caused word 
compatibility in speech. The big contribution to development of this vision of language was made by such 
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scientists, as: J.Sinclair, D.Willis, R.Carter, M.McCarthy and many others [1, page 3].On the basis of collocational 
competence content formulated in a foreign methodology, and taking into account the domestic theory of speech 
skills and abilities, we offer the following content of collocational competence. Collocational competence - in 
the foreign-language speech is understood as an ability, according to standards of the learned language, to 
combine correctly language units, based on knowledge of collocations and speech skills in their use in all types of 
speech activity. As the term "collocational competence" is borrowed by us from a foreign methodology, it is 
necessary to be convinced that in a domestic methodology there are no synonyms of this term. The analysis of 
methodical literature revealed existence of the term "collocational awareness". But this term is understood as 
knowledge of word compatibility of the learned language [7, page 3], therefore, these terms aren't synonymous, 
and designate concepts which correspond as part to the whole. The aforesaid allows tomake a conclusion on 
possibility of introduction of the term "collocational competence" to terms framework of a domestic methodology. 

There is a question of a place of collocational competence in the structure of intercultural 
communicative competence. Collocational competence is a component of lexical competence which is included, 
in turn, into structure of intercultural communicative competence. This place is defined by us proceeding from the 
document of the Council of Europe ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 
Assessment") [8]. In it approaches to teaching a foreign language are systematized and the assessment of levels of 
proficiency in a foreign language is standardized. According to this document communicative language 
competences/a more specifically language-related intercultural communicative competence consists of the 
following components [8, page 108]:  

• linguistic competences; 
• socio-linguistic competences; 
• pragmatical competences.  
In turn, linguistic competence which is understood as knowledge of language means and forms and ability to 

use them in the speech, includes the following components [8, page 109]: 
• lexical competence; 
• grammatical competence; 
• semantic competence; 
• phonologic competence; 
• spelling competence; 
• orthoepic competence. 
So, lexical competence is a component of linguistic competence. Lexical competence represents knowledge of 

dictionary structure of the language including lexical and grammatical means, and ability to use them in the 
speech [8, page 110]. And as collocations belong to the lexical elements making lexical competence, collocational 
competence as the ability which is based on knowledge of collocations and speech skills of their use is a 
component of lexical competence.  

Schematically the place of collocational competence in the structure of intercultural communicative 
competence can be presented as follows (fig. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCULTURAL!
COMMUNICATIV

E!
COMPETENCE!

1.!LINGUISTIC!
COMPETENCE!

2.!SOCIO!–
LINGUISTIC!

COMPETENCE!

LEXICAL!
COMPETENCE!

GRAMMATICAL!
COMPETENCE!

SEMANTIC!
COMPETENCE!

PHONOLOGICAL!
COMPETENCE!

COLLOCATIONAL!
COMPETENCE!

3.!PRAGMATIC!
COMPETENCE!

ORPHOGRAPHIC
COMPETENCE!

ORPHOEPIC!
COMPETENCE!



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

26 

 
 
Fig1. Place of collocational competence in the structure of intercultural communicative competence 

At research of collocational competence the question of its contents is not less important. The matter can 
be resolved proceeding from determination of collocational competence according to which collocational 
competence as ability assumes existence of two bases. The first basis is the knowledge of the collocations inherent 
in various layers of lexicon. According to splitting a course of English for non linguistic institutions on two 
directions – "The common (common) English" (General English) and "English for the special purposes" (English 
for Specific Purposes (ESP)) – students seize common lexicon, and also lexicon of the professional focused texts 
(respectively). The lexicon of the professionally oriented (scientific) texts is subdivided into three layers: 
common, general scientific and terminological [9]. It is necessary to sort out the exact amount of collocations 
belonging to each layer of mentioned lexicon for the formation of collocational competence. The second basis is 
lexical speech skills of word usage in accordance with oral and written speech norms of the language. In this way, 
the content of collocational competence can be shown in the following table.  

The content of collocational competence of students from non linguistic institutions. Table 1 

 
Note: CC – collocational competence 
 
In the table it is accurately traced that at addition of knowledge and skills in collocational competence 16 

subject fields turn out. Each of this field represents a certain component of collocational competence. For 
example, ability corectly, according to standards of the learned language to combine language units, based on 
knowledge of the collocations inherent in general scientific lexicon, and speech skills of their use in written 
language, represents collocational competence of the written scientific language (its general scientific 
component).  

It should be noted that our research is aimed at formation of collocational competence of the written scientific 
language. The choice of this component as object of research is caused by the following circumstance. Within 
Bologna Process (which is one of the factors defining development of the higher education today) the great value 
of the academic mobility of students is attached. Language of the academic mobility, common language of the 
European education, it is considered English. Therefore radical improvement of language training of students in 
general, and, in particular, within the "English for the Academic Purposes" direction (English for Academic 
Purposes (EAP)) is actual now. Thus, to the forefront there is a formation of intercultural communicative 
competence of students in the educational and scientific sphere of communication (so, and collocational 
competence of the written scientific language as its component). In the set the presented components of 
collocational competence make its contents, and the level of formation of each of them defines a level of 
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development of collocational competence in general. And, generally, formation of the collocational competence 
which is structural unit of intercultural communicative competence has to be considered as one of the students of 
non linguistic institutions making the purposes of training in a foreign language. 
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Түйін 
«Коллокативті құзіреттілік - тілдік емес жоғарғы оқу орындарының студенттеріне шет тілін оқытудағы 

мақсаттарының бірі ретінде» мақаласында құзіреттіліктерді дамыту м=селелері, соның ішіндеколлокативті 
құзіреттілікті (м=дениетаралық коммуникативті құзіреттіліктің құрылымындағы бірлігі болып есептелгендіктен) 
ж=не оны тілдік емес ЖОО студенттеріне шет тілін оқытудағы мақсаттарының бірі ретінде қарастырылып отыр. 

 
Резюме 

В статье «Коллокационная компетенция как составляющая цели обучения иностранному языку у студентов 
неязыковых вузов» рассматриваются вопросы развития компетенций, в том числе коллокационной компетенции, 
являющейся структурной единицей коммуникативной компетенции и ее рассмотрение в качестве одной из 
составляющих цели обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов. 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
У.А. Жанпейс – д.п.н., профессор, 
Н.К. Сагинбекова – преподаватель, 

Г.С. Ермекбаева – магистр филологии, КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
 
В данной статье рассматриваются вопросы языковой подготовки студентов-медиков. Выделяются основные 

компоненты, составляющие профессионально-ориентированную коммуникативную компетенцию обучающихся: 
языковая, речевая, предметная компетенции.  
Для того, чтобы приблизить вузовский курс русского языка к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности студентов-медиков, предлагается текстовый материал и терминологический минимум отбирать на 
основе систематического курса базовых и профилирующих дисциплин медицинского профиля. Это составит 
коммуникативную базу для формирования профессиональной речи будущих врачей.  
Реализация практико-ориентированной направленности обучения русскому языку как второму в неязыковом вузе 

позволит выдвинуть на первый план формирование профильно-коммуникативной компетенции, которая наряду с 
собственно профессиональными знаниями и умениями является значимым компонентом квалификации 
специалиста. 
В статье приводятся образцы текстов и примеры практико-ориентированных упражнений по русскому языку. 
Ключевые слова: коммуникативная база, компетенция, язык, речевая сфера, профессиональное знание 
 
Действующая система высшего образования в Республике Казахстан направлена на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, что актуализирует необходимость преподавания вузовской 
дисциплины «Русский язык» в контексте будущей профессии.  
Языковая подготовка студентов-медиков базируется на таких основных компонентах, составляющих 

профессионально-ориентированную коммуникативную компетенцию обучающихся, как языковая, 
речевая, предметная компетенции.[1]. Содержание языковой компетенции включает знание единиц языка 
фонетического, лексического, грамматического уровней, так как они являются необходимым 
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строительным материалом для производства самостоятельных высказываний. Речевая компетенция 
предусматривает овладение способами формирования и формулирования мыслей, закономерностями 
функционирования языковых форм в конкретных речевых ситуациях и использование их в основных 
видах и формах речевой деятельности. Предметная компетенция представляет содержательный, 
денотативный план высказываний, который обеспечивает предметную информацию.  
Изучение вузовской дисциплины «Русский язык» должно быть ориентировано не только на формиро-

вание и развитие словесной культуры будущих специалистов медицинского профиля в различных сферах 
языковой коммуникации: социально-бытовой, социально-культурной, общественной деятельности. Прио-
ритетная цель дисциплины должна заключаться в формировании профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции – способности студентов решать средствами русского языка коммуника-
тивные задачи в учебно-профессиональной сфере, готовности использовать научную литературу по спе-
циальности для получения информации, способствующей становлению профессиональной 
компетентности. 
Практико-ориентированный характер языкового обучения должен отражаться и на задачах. Так, в 

качестве основных задач данной дисциплины должны выступить: обогащение словарного запаса обучаю-
щихся коммуникативно-актуальной лексикой, общенаучной и медицинской терминологией; привитие 
умений и навыков использования медицинской литературы с целью получения научной информации; 
выработка умений и навыков построения логико-композиционной основы текста по специальности; 
формирование представлений у студентов об особенностях функционирования системы русского языка в 
медицинском дискурсе; развитие умений и навыков извлечения из текстов необходимой информации, её 
описания, обобщения и интерпретации с целью использования в учебно-профессиональном общении. 
Признание принципа коммуникативности ведущим в обучении русскому языку как второму студен-

тов-медиков обосновывает необходимость определения образовательной среды, вычленения коммуника-
тивно значимых сфер и ситуаций общения. Под сферой общения в лингводидактике традиционно подра-
зумевается взаимосвязанный комплекс ситуаций и тем общения, видов речевой деятельности: аудирова-
ния, говорения, чтения, письма, обусловленный коммуникативно-деятельностными потребностями 
обучающихся.  
Мы придерживаемся традиционной классификации сфер речевой коммуникации: социально-бытовая 

сфера - для удовлетворения повседневных потребностей студентов; учебная сфера - для реализации 
коммуникативных интересов в рамках административных, образовательных, социальных структурных 
подразделений вуза; социально-культурная сфера – для удовлетворения эстетических и культурных 
потребностей, увлечений; сфера общественной деятельности - для участия (в активной или пассивной 
форме) в общественной и духовной жизни казахстанского общества; учебно-профессиональная сфера – 
для решения проблем и задач, обусловленных отношениями в будущей профессиональной деятельности 
студентов [2; 3]. 
Ситуативно-предметное содержание речевых актов социально-бытовой сферы определяется 

повседневными бытовыми потребностями. Типичные виды устной речи в рассматриваемой сфере – 
официальное индивидуальное общение диалогической и полилогической формы и официальное 
групповое общение монологической формы. В данной сфере студент может выступать в различных 
социально-коммуникативных ролях: пассажир, покупатель, пациент и т.п. 
В социально-культурной сфере речевой стимул студента вытекает из самой потребности в общении с 

учетом соблюдения определенных норм, функционирующих в конкретном языковом коллективе. Для 
иллюстрации типичных коммуникативных ситуаций в рассматриваемой сфере можно привести примеры, 
как беседа однокурсников после посещения музея истории КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, обмен 
впечатлениями о прочитанных книгах, о просмотренных спектаклях, фильмах, видеокассетах, обмен 
новостями по интернету и т.п. 
Немаловажное место в общении студентов-первокурсников занимает учебная сфера. Основными 

компонентами этой сферы является общение на занятиях, в перерыве между занятиями, общение с 
преподавателями по общеобразовательным и профилирующим дисциплинам, общение на уровне 
кафедры, деканата, учебного департамента развития профессиональных языков, учебного департамента 
базовых дисциплин, ректората и др.  
Практико-ориентированность курса русского языка в медицинском вузе представляет учебный 

процесс не только как процесс обучения конкретной дисциплине, но и как определенную систему 
общения, направленную на формирование новой модели медицинского работника по специальностям 
«Общая медицина», «Общественное здравоохранение», «Сестринское дело», «Фармация», «Технология 
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фармацевтического производства», «Менеджмент в здравоохранении и фармации», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело». 
В отличие от сфер социально-бытовой, учебной, социально-культурной, учебно-профессиональной, 

которые играют значительную роль в общении студентов первого курса, сфера общественной деятельно-
сти занимает незначительное место в их жизнедеятельности на начальном этапе обучения в медвузе. 
Студент включается в сферу общественной жизни в основном, в пассивной форме, только в плане 
аудирования и говорения. Типичным видом устной коммуникации в общественной сфере считается 
публичное общение как монологической, так и диалогической формы, носящее официальный характер. 
Это резолютивный вид публичного общения в рамках какого-либо собрания на уровне группы, куратор-
ского часа, демонстративно-экспрессивный, характеризующийся публичными коммуникативными 
актами (День знаний, День науки, Дни университета, различные тематические митинги др.), 
информативный, предусматривающий такие мероприятия, как брифинг, пресс-конференция, различного 
рода встречи (с ректором, деятелями культуры, искусства, науки и др.), дискуссионный, предполагающий 
ознакомление с позицией других членов общества(студенческой группы, студсовета), обмен 
информацией в рамках диспута, дискуссии, студенческой научной конференции. 
Врачебная деятельность представляет собой особую форму коммуникации, в связи с чем эта сфера 

связана в первую очередь с овладением подъязыка медицины, усвоение которого наиболее эффективно 
путем использования кластерного метода. Реализация настоящего метода при изучении русского языка 
предусматривает отбор и описание кластеров, в состав которых должны войти семантически и функцио-
нально связанные между собой терминологические единицы (ТЕ), репрезентирующие определенный 
фрагмент подъязыка медицины. Кластер позволяет одновременно овладеть важнейшими логическими, 
синтагматическими, парадигматическими и деривационными связями медицинских терминов. 
На начальном этапе речевые темы должны быть нацелены на освоение медицинской лексики в рамках 

раздела «Основные клинические синдромы по системам» («Дыхательная система», «Система кровообра-
щения», «Пищеварительная система», «Мочевыделительная система»). Нами рекомендуется поэтапное 
усвоение терминов: на уровне статики, динамики и профессионально-ориентированной речи. Вначале 
необходимо ознакомление с содержательной стороной ТЕ (информация о лексическом значении и 
употреблении), затем с формальной (информация о морфолого-синтаксических признаках). Процесс 
раскрытия и толкования семантики ТЕ, усвоения их языковых особенностей должно осуществляться в 
рамках коммуникативного содержания занятий для того, чтобы термины воспринимались не как учебный 
материал, а как возможное средство общения в будущей врачебной деятельности. Ниже предлагаются 
практико-ориентированные задания с набором текстов для продуктивного усвоения подъязыка медицины 
по речевой теме «Дыхательная система» . 

1.Прочитайте. Что вы узнали о происхождении и значении медицинских терминов? 
2.Симптом (гр. «совпадение, признак») –характерное проявление, признак болезни. 
Симптоматика – совокупность симптомов, присущих какому-либо заболеванию. 
Синдром (гр. «стечение») –сочетание признаков (симптомов), имеющих общий механизм 

возникновения и характеризующих определенное болезненное состояние организма. 
2. Переведите данные термины на русский язык. 
Тыныс алу жүйесі, кеуде қуысы, іш қуысы, қан, шеміршек, бұлшықет, қан айналымы, ентігу, 

көмей, жөтел, өкпе, қақырық, қан түкіру, түкірік, шағымдар. 
Для справок: мокрота, кровохарканье, дыхательная система, грудная клетка,кровь, мышца, 

брюшная полость, кровообращение, слюна, гортань, легкое, хрящ, кашель, жалобы, одышка. 
3. Спишите, раскрывая скобки. Объясните значение словосочетаний и написание окончаний 

слов. 
Основной (жалобы), заболевания (органы дыхания), частота (дыхание), продолжительность 

(вдох, выдох), физиологический (одышка), патологический (состояние), воспаление (плевра), 
дыхательный (вентиляция), бронхиальный (астма), отек (легкие). 

4. Прочитайте и устно объясните значение выделенных слов по контексту. Выпишите 
определение термина кашель. Подберите к нему однокоренные слова. 
Основные клинические синдромы 
Основные жалобы, характерные для заболеваний органов дыхания, - одышка, кашель, кровохарканье, 

боли в грудной клетке. Нередко также больные жалуются на лихорадку, слабость, недомогание, 
понижение аппетита. 
Кашель — сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция при скоплении в 
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гортани, трахее и бронхах слизи или при попадании в них инородного тела. Вдыхаемые с воздухом 
пылевые частицы и слизь в небольшом количестве обычно выводятся из просвета бронхов мерцательным 
эпителием. Однако выделяемый при воспалении слизистой оболочки бронхов секрет, достигая особо 
чувствительных рефлексогенных зон в слизистой оболочке воздуховыводящих путей, раздражает 
нервные окончания и вызывает кашлевой рефлекс. 

5. Прочитайте текст и озаглавьте его. После вторичного прочтения текста к каждому абзацу составьте 
устно вопросы и ответьте на них. Выпишите в два ряда термины-слова и термины-словосочетания. 
Поставьте в них ударение. 
Наиболее чувствительные рефлексогенные зоны располагаются в местах ветвления бронхов, в бифур-

кации трахеи и в межчерпаловидном пространстве гортани. Рефлексогенные зоны, при раздражении 
которых вызывается кашель, локализуются и в других местах, например в полости носа, зева, в плевре. 
Рефлекторный кашель может иногда появляться и в случае раздражения стенки наружного слухового 
прохода, при различных заболеваниях сердца, охлаждении кожи и т. д.  
При различных заболеваниях органов дыхания кашель имеет свои специфические особенности. 

Поэтому, расспрашивая больного, нужно выяснить характер кашля, его продолжительность и время 
появления, громкость и тембр. По своему характеру кашель может быть сухим, без выделения мокроты, и 
влажным, с выделением мокроты различного количества и качества. При одних заболеваниях кашель 
бывает только сухим, например при ларингите, сухом плеврите. 

6.Прочитайте реплики-вопросы врача больному. Выберите из них те, которые помогут врачу более 
точно определить симптомы заболевания. Обоснуйте свой выбор. 

1. - Какой у вас кашель? 
- Какой у вас кашель: постоянный или приступообразный? 
2.- Какой у вас кашель? 
- Какой у вас кашель: сухой или с мокротой? 
3. – Когда у вас бывает кашель?  
 – Когда у вас бывает кашель? Утром, днём, вечером или ночью? 
7. Ознакомьтесь с алгоритмом составления синквейна слова здоровье. Составьте синквейн к 

существительному кашель. 
1.Запись ключевого слова – существительного. Это тема синквейна.  
2.Запись двух и более прилагательных, раскрывающих тему синквейна.  
3. Запись трех глаголов по теме синквейна.  
4. Запись предложения, с помощью которого можно охарактеризовать тему в целом, выражая свое 

отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим 
обучающимся фраза, связанная с темой. 

5.Слово (или словосочетание) - резюме, которое дает новую интерпретацию или новое название темы, 
выражает ваше личное отношение к ней. 
укреплять 
потерять 
беречь 
крепкое слабое 
хорошее ЗДОРОВЬЕ плохое  
отличное    неважное    
4.Кто к здоровью относится беспечно, болеет вечно. 
5. Здоровье – клад бесценный. 
8. Игра «Переводчик». Прочитайте парами данные реплики-вопросы, осуществляя их синхронный 

перевод на русском языке. 
- Денеңіздің қызуы қандай? 
- Кешке қызуыңыз көтеріле ме? 
- Қалай ауырады? Шанши ма қыса ма? 
- Жөтелесіз бе? Жөтел ұстамалы ма, =лде анда-санда бола ма? 
- Қай уақытта, қашан жиі жөтелесіз? Таңертең бе, күндіз бе, кешке ме =лде түнде ме? 
- Жөтелгенде, жүргенде, сөйлегенде ауру біліне ме? 
- Күркілдеп жөтелесіз бе, =лде булығып жөтелесіз бе? 
- Қақырық бола ма? 
- Қақырықтың түсі қандай, сары ма, =лде қоңыр ма? 
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- Ентігесіз бе, демігесіз бе? 
- Демігу жұмыс кезінде, жүргенде немесе жай уақытта бола ма? 
- Тереңірек дем алыңыз. Ішке дем алуыңыз қиын ба, =лде демді сыртқа шығаруыңыз қиын ба? 
9. Дополните переведенные вами на русский язык реплики-вопросы врача репликами-ответами 

больного, чтобы получился диалог врача и пациента. 
Таким образом, систематический курс базовых и профилирующих дисциплин медицинского профиля 

должен составить коммуникативную базу для формирования и становления профессиональной речи сту-
дентов, что позволит приблизить вузовский курс русского языка к потребностям и реальным условиям 
будущей профессиональной деятельности студентов-медиков. Практико-ориентированная направлен-
ность обучения русскому языку как второму в неязыковом вузе выдвигает на первый план формирование 
профильно-коммуникативной компетенции, которая на современном этапе наряду с собственно профес-
сиональными знаниями и умениями становится весьма значимым компонентом квалификации 
специалиста. 

 
1 Ахмедьяров К.К., Мухамадиев Х.С. Типовая учебная программа «Русский язык». - Алматы: Қазақ университет, 

2012. - 16 с. 
2 Жанпейс У.А. Учебное пособие «Русский язык-1» для студентов медицинских вузов (бакалавриат). – Алматы: 

Printmaster, 2013. - 116 c. 
3.Жанпейс У.А. Учебное пособие «Русский язык-2» для студентов медицинских вузов (бакалавриат). - Алматы: 

Printmaster, 2013. – 124 c. 
 

Түйіндеме 
Айтылмыш мақалада студент-медиктердің тілдік дайындығының сұрақтары қарастырылады. Профессионалды – 

бағдарланған коммуникативтік біліктілігін қалаушы негізгі компоненттері: тілдік, сөйлеу, заттық болып 
ажыратылады. 
Жоғарғы білім орыс тілі курсын студент-медиктердің келешек к=сіби қызметінің шынайы шарттарына 

жақындату үшін негізгі ж=не медициналық профильдің негізінде таңдалған жүйелік курстың текстік материалы ж=не 
терминологиялық минимумы ұсынылады. Бұл келешек д=рігердің к=сіби сөйлеуінің коммуникативтік базасын 
қалыптастыру үшін қажет.  
Тілдік емес жоғарғы оқу орынында орыс тілін екінші тіл ретінде уйрету т=жірибелік бағдарланған бағытын 

жүзеге асыру маманның біліктілігінің м=нді компоненті болып табылатын профильді коммуникативтік біліктіліктің 
қалыптасуын алдыңғы қатарға шығарады. Мақалада орыс тілінен м=тіннің үлгілері ж=не т=жірибелік бағдарланған 
жаттығулардың мысалдары келтірілген. 

 
Summary 

This article discusses the issues of language training of medical students. Highlights the main components that make up 
professionally-oriented communicative competence of students: language, speech, subject-specific competence. 

In order to bring University courses of the Russian language to the real conditions of professional activity of the medical 
students, it is proposed that the text material and terminology to a minimum selected on the basis of a systematic course basic 
and majors medical profile. It will make a communicative basis for the formation of the professional language of the future 
doctors. 

Implementation of practice-oriented focus of teaching Russian as a second language in non-linguistic higher educational 
institution will allow you to highlight the formation of communicative competence, which along with the actual professional 
knowledge and skills is an important component of the expert's qualifications. 

The article presents the text samples and examples of practice-oriented exercises on the Russian language. 
Kеуwords: communicative base, competence, language, speech sphere, professional knowledge 
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

К.Ж. Бузаубакова, Ж.Н. Кумисбекова, С.А. Аубакирова – Таразский государственный 
педагогический институт, г. Тараз 

 
«Продвигайте дуальную систему образования в Казахстане» 

дуалды оқыту жүйесін ендіру 
       Н.Назарбаев  

 
В послании Президента Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Одна цель, одна 

судьба, одно будущее»: все развитые страны имеют уникальные качественные образовательные системы. 
Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования 
Поэтому важно дать им современные программы и методики обучения, квалифицированные кадры. В 
среднем образовании надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в 
Назарбаев-Интеллектуальных школах. Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский 
языки. Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критического 
мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации. 
Сложившийся в Казахстане инновационный рынок труда диктует необходимость пересмотра 

традиционных подходов в системе профессионального образования. Однако образовательные 
учреждения пока еще не в состоянии переориентироваться на новые цели подготовки специалистов. 
Действующие государственные образовательные стандарты предполагают в лучшем случае равное 
соотношение теоретического и практического обучения, хотя актуализация профессиональных 
компетенций требует превалирования практико-ориентированных форм.  
Реакцией на вызовы современного рынка является процесс модернизации системы образования в 

Казахстане. Реализуемые меры, как использование зарубежного опыта организации учебного процесса, 
внедрение инновационных технологий, компьютеризация обучающих процессов, должны повысить 
квалификационный уровень выпускников учебных заведений.  
В определенной степени решению обозначенной проблемы способствует реализация в обучающем 

процессе принципов дуальной технологии.  
Прежде всего, выясним значение самого термина. «Дуальность» означает "двуединство, двойствен-

ность". Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы образования, является продук-
том тесного взаимодействия образовательных учреждений и работодателей по успешной профессиональ-
ной и социальной адаптации будущего специалиста. Обучаемый уже на ранних этапах процесса учебы 
включается в производственный процесс в качестве работника предприятия, который согласно функцио-
нальным обязанностям распоряжается выделенными ресурсами, несет должностную ответственность, 
овладевает профессиональными навыками, в определенных случаях получает заработную плату. 
Под дуальной системой образования понимают систему, когда образование молодых людей по 

признанной профессии происходит в двух учебных заведениях, т.е. два учреждения участвуют в 
образовании. С одной стороны это профессиональная школа, а с другой стороны - обучающее 
предприятие. Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми партнерами. 
Очень важно, студенты, сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются работать 

на обучающем предприятии. 
Дуальная система образования исследовалась в странах СНГ, внедрена в профессионально-

техническое образование (Л.И. Корнеева[2], Г.Б. Корнетов [3], Е.В. Корягина [4], М.С. Савина [5], Е.Е 
Федотова [6], О.Д. Федотова [7] и др. 
В качестве лидера по данной проблеме мы можем взять Германию. Система дуального обучения в 

Германии была проверена жизнью для всего Европейского Союза. 
Система профессионального образования Германии ( это страна один из лидеров по уровню 

квалификации педагогического штата). 
Дуальное образование Германии сосредоточена на производственных и технологических секторах и 
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может быть использована в гуманитарных науках. 
В 2014-2015 гг. в Казахстане большинство профессионально-технических образовательных 

учреждений перешло в дуальную систему обучения.  
Мы видим, первые шаги по использованию дуального обучения в системе высшего педагогического 

образования. В данный момент нет высших учебных заведений, которые готовили бы специалистов для 
Назарбаев Интеллектуальные Школы. Поэтому талантливые учителя общеобразовательных школ 
работаю в НИШ, имеются проблемы в средних общеобразовательных школах. 
Это привело к появлению необходимости внедрения дуального обучения при подготовке 

конкурентоспособных педагогических кадров в высших учебных педагогических заведениях: 
• В высших учебных заведениях для всех специальностей необходима подготовка специалистов 

владеющих несколькими языками.  
• Для повышения качества знаний будущих педагогов, помимо теоретических знаний 

инновационных технологий, необходимо пройти на базе НИШ профессиональную подготовку и сдать 
после окончания практики зачет. 
В Таразском государственном педагогическом институте стартовал инновационный проект: 

«Модернизация высшего педагогического образования: внедрение и реализация дуальной системы 
обучения при подготовке педагогических кадров на примере инновационного сотрудничества ТарГПИ и 
НИШ (г.Тараз)» Целью которого является определение и разработка теоретико-методологических основ 
по внедрению дуального обучения при подготовке педагогических кадров в высших учебных заведениях 
на основе инновационного сотрудничества ТарГПИ и НИШ.  
В целях реализации данного проекта осуществляется  
• установление интегративной связи Школа- НИШ- ВУЗ.  
•  разработка образовательной программы «Система дуального образования в высших учебных 

заведениях»: 3+1.  
Будущие педагоги бакалавры с 1-3 курсы будут получать теоретические знания, 4 курс будет 

посвящен практике.  
На базе НИШ 1 год будет проводиться практика, которая будет из 2 частей : теоретической и 

практической. Теоретическая часть (1 семестр): проведение курсов обучения «Кембриджский метод 
обучения», интерактивные методы :мозговой штурм, рефлексия, психолого-педагогические тренинги. 
Данные курсы будут проводить учителя НИШ и зарубежные ученые. В практической части (2 семестр) 
будущие специалисты должны будут применить свои теоретические знания на практике и сдать зачет. 
Задачи проекта: 
1. Разработка образовательной программы «Система дуального образования высшего учебного 

заведения». 
2. Определить механизмы реализации, интегративной методологии, разработать модель 

инновационного взаимодействия Таразского государственного педагогического института и Назарбаев 
Интеллектуальные Школы в г.Тараз. 

3. На базе высшего учебного заведения с применением внедрения дуальной системы обучения 
изучать, исследовать, внедрять, применять, пропагандировать и раскрыть пути применения передового 
опыта Назарбаевской интеллектуальной школы в средних образовательных школах; установить 
методико-сетевую связь «Школа – ВУЗ – Интеллектуальная школа». 

4. Внедрять дуальную систему обучения в высшем образовании Республики Казахстан и разработать 
методику его реализации. 
Ожидаемые результаты: 
1. Определяется модель, интегративная методология, механизмы реализации инновационной 

взаимосвязи Назарбаевской интеллектуальной школы и Таразского государственного педагогического 
института; 

2. Разрабатывается образовательная программа «Система дуального образования высшего учебного 
заведения» для эффективного применения передового опыта Назарбаев Интеллектуальные Школы в 
общих образовательных школах и изучения, исследования, внедрения инновационных практик на базе 
Назарбаев Интеллектуальные Школы с внедрением дуальной системы обучения на базе высшего 
учебного заведения; 

3. Открывается региональный центр «Педагогического мастерства» для внедрения опыта Назарбаев 
Интеллектуальные Школы; 

4. Раскрываются пути изучения, исследования, внедрения, применения инновационного опыта на базе 
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НИШ с внедрением дуальной системы обучения на базе высшего учебного заведения и применения 
передового опыта Назарбаевской интеллектуальной школы в средних образовательных школах; 
устанавливается методико-сетевая связь «Школа – ВУЗ – Интеллектуальные школы». 

5. Разрабатывается методика внедрения и реализации дуальной системы обучения в высшем 
образовании Республики Казахстан. 
Практическая значимость и научная новизна 
1. Предпринимаются первые шаги по внедрению дуального образования в систему высшего 

педагогического образования. В настоящее время в Казахстане открыто 16 Назарбаев Интеллектуальных 
Школ, но нет ни одного высшего учебного заведения, готовившего специалистов для Назарбаев 
Интеллектуальных школ. По этой причине талантливые учителя общеобразовательных школ переходят 
работать в Назарбаев Интеллектульные Школы ,что в свою очередь привело к снижению качества знаний 
в средних общеобразовательных школах.  
Это привело к появлению необходимости внедрения дуального обучения при подготовке 

конкурентоспособных педагогических кадров в высших учебных педагогических заведениях: 
• В высших учебных заведениях для всех специальностей необходима подготовка специалистов 

владеющих несколькими языками.  
• Для повышения качества знаний будущих педагогов, помимо теоретических знаний 

инновационных технологий, необходимо пройти на базе Назарбаев Интеллектуальные Школы 
профессиональную подготовку и сдать после окончания практики зачет. 
Значимость проекта на национальном и международном уровне, это значительно 
Во-первых, студенты высших учебных заведений имеют возможность слушать лекции зарубежных 

учёных. 
Во-вторых, будущие педагоги смогут применить теооретические знания, а также практический опыт 

Назарбаев Интеллектуальные школы в своей педагогической деятельности; 
В третьих, преподаватели ВУЗов, учителя общеобразовательных школ могут участвовать в слушании 

лекции преподавателей НИШ; 
В-четвертых, будет осуществляться сетевая методическая помощь в режиме он-лайн, что откроет 

возможности для обмена опытом; 
В-пятых, в целях повышения качества образования откроются возможности для проведения 

инновационных научно-исследовательских работ совместно с зарубежными учеными -педагогами 
Социальный спрос и экономическая, индустриальная заинтересованность в реализации 

проекта и получение результатов 
- большой спрос на подготовку педагогов для Назарбаев Интеллектуальные школы; 
- будущие педагоги смогут получить диплом бакалавра и дополнительный сертификат о 

профессиональном образовании ; 
- подготовка педагогических кадров для Назарбаев Интеллектуальные Школы; 
- повысится качество образования в системе ШКОЛА –НИШ- ВУЗ  
Влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социальный и 

экономический эффект  
Обобщение передового опыта Назарбаев Интеллектуальных школ и адаптирование их опыта и будет 

иметь большой социально –экономический эффект, так как заявленный Проект будет способствовать 
развитию человеческого капитала страны. 

- сможем сократить объем времени, и регулировать выделяемые финансовые средства на подготовку 
специалистов ; 

- сможем подготовить высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, владеющих 
инновационными технологиями и удовлетворяющих современному спросу общества 
Для формирования конкурентоспособного специалиста в педагогическом Вузе внедрены в учебный 

процесс кембриджские методы обучения. Студенты – выпускники 4 курса обучения при прохождении 
педагогической практики овладевают практическими умениями в использовании кембриджских методов 
обучения на уроках. 
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Рисунок 1. Система дуального обучения на основе инновационного сотрудничества ВУЗ И НИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный проект приобрел широкомасштабное значение и осуществляется не только в Таразском 

государственном педагогическом институте, но и в других вузах страны.  
Первый этап проекта: проведение курсов обучения «Кембриджский метод обучения» для 
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приглашенных с Кембриджского университета. Преподаватели вузов с разных городов Республики 
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инновационными подходами обучения. 
  
Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Одна цель, одна судьба, 

одно будущее» . poslanie-prezidenta…kazakhstan…2014-g 
1 Greinert, W.D.: Orhanisations modelle und Lernkonzepte in der beruflichen Bildung. Stuttgart 2001. 
2 Корнеева Л.И. Педагогические особенности деятельности и подготовки обучающего персонала в дуальной 

системе профессионального образования ФРГ. –Е.: Академия, 2001. -210 
3 Корнетов Г.Б. Реализация историко-педагогического процесса в контексте цивилизационного подхода. - М.: 

Просвещение, 2002.-139 
4 Корягина Е.В. Трудовая мотивация в западном менеджменте. -М.: Ростов н\д, 2003. -150 
5 Савина М.С. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи в профессиональной ориентации 

учащихся. -М.: Ростов н\д , 2001. - 146  
6 Федотова Е.Е. Профессиональная подготовка учащейся молодежи в ФРГ и Швейцарии в условиях НТП. -М.: 

Просвещение, 2003.- 120 
7 Федотова О.Д. Теоретико-методические основы педагогики Германии и ФРГ: (Конец XIX в.  
90-е годы XX века). - М.: Просвещение, 2001. - 145 
 

Түйін 
Бұл мақалада Тараз мемлектеттік педагогикалық институты мен Тараз қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің ынтымақтастық байланысы негізінде педагогикалық кадрлар дайындауда дуалды оқыту жүйесін ендіру 
ж=не асыру алғаш рет қарастырылады. Б=секеге қабілетті педагогикалық кадрларды дайындауда жоғары 
педагогикалық білім беру жүйесіне дуалды оқытуды ендіру жолдары ашылады.  
Мақалада Республикада алғаш рет жоғары педагогикалық білім беру жүйесіне педагог кадрларды дайындауда 

дуалды білім беру жүйесін ендіру ж=не жүзеге асыру Тараз мемлекеттік педагогикалық институты (ТарМПИ) мен 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің (НЗМ) инновациялық ынтымақтастығы негізінде қарастырылады. Еліміздің педаго-
гикалық жоғары білім беру жүйесіне дуалды білім беруді ендіру бойынша алғашқы қадамдар жасалуда. Қазіргі таңда 
Республикада 16 НЗМ ашылғанымен, педагогикалық жоғары оқу орындары НЗМ арнайы маман дайындап жатқан 
жоқ. Сондай-ақ, орта мектептердің дарынды мұғалімдері НЗМ-не ауысуынан білім беру сапасының төмендеуі, 
білікті педагог кадрлардың тапшылығы орын алуда. Қазіргі кезеңде б=секеге қабілетті педагог кадрларды даярлау 
үшін педагогикалық жоғары оқу орындарында дуалды оқыту жүйесін енгізу қажеттілігі туындауда:  

1. ЖОО барлық мамандықтар бойынша көптілді маман даярлануы тиіс.  
2. Білім сапасын арттыру үшін болашақ маман оқытудың заманауи технологияларын тек теориялық тұрғыдан 

емес, НЗМ базасында т=жірибеден сынақтан өте отырып, к=сіби біліктілікті меңгеруі тиіс. 
Бұл зерттеуде қолданылатын =дістерге тшқталар болсақ: тұлғаны дамытуға бағытталатын оқытудың Кембридж 

=дісі, интерактивті =діс, рефлексия, миға шабуыл, психологиялық-педагогикалық тренингтер. Күтілетін н=тижелер 
ж=не оның қолданылымдылығы: жоғары оқу орнының базасында дуалды білім беру жүйесін ендіру арқылы НЗМ 
базасында инновациялық іс-т=жірибесін үйрену, зерттеу, ендіру ж=не орта мектептерде НЗМ-нің озат іс-т=жірибесін 
пайдалану. Ғылыми-зерттеу н=тижелері импакт-факторлы шетелдік басылым, монография, оқу-=дістемелік құрал, 
электрондық, мультимедиялық оқулықтар арқылы жарық көреді, НЗМ-нің іс-т=жірибесін енгізуге арналған 
аймақтық «Педагогикалық шеберлік» орталығы ашылады. 

 
Summary 

In this article are considered firstly the realization of a system of the dual teaching in a system of preparation of teaching 
staff on the base of cooperation of Nazarbaev Intellectual school which is situated in Taraz with Taraz state pedagogical 
institute. Also are opened some ways of insert of the dual teaching into a system of the higher pedagogical education in 
preparation of competitive teaching staff.  

In the article are considered on the basis of innovative cooperation of Taraz state pedagogical institute (TarSPI) and 
Nazarbaev intellectual school the process of realization of the dual system in a process of preparation of some pedagogical 
staff in a system of education.In our country are made some initial steps in realization of the dual teaching in a syatem of 
education. In the modern period in the Republic are opened 16 NIS, but specialists of higher educational establishments don’t 
prepare any specialist of NIS. Also  

by cause of problems with the quality of teaching its necessary to prepare some high- qualified specialist. Now there are 
some necessarities with the realization of dual teaching in some pedagogical higher – educational establishments: 

1.All higher-educational establishments have to prepare some polylingual specialists by all specialities. 
2.In order to rise the quality of knowledge its necessary to master the professional skills through the test on a base of NIS. 
In this research we we can stop on the used of methods such as Cambridge method directed on development of 

personality, interactive method, reflection, brainstorming,psychologically- pedagogical methods. Some results and their usage: 
through the realization of the dual teaching on a base of NIS its necessary to the innovative practice, research and the usage of 
experience of NIS in secondary schools. Results of research works are opened through the publication in foreign journals, 
monography, teaching means, electronic and multimedia textbooks, it will be opened the regional center of excellence 
devoted to realization of practice of NIS.  
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УДК 371.2 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

А.Нейматова – Азербайджанский Университет Языков, Азербайджан 
 
Знание грамматики и лексики изучаемого языка является необходимым, однако, отнюдь не является 

достаточным. Наряду со знаниями, необходимо овладение навыками и умениями, которые сделают возможным 
адекватное использование языка в процессе речевого общения как с носителями языка, так и с людьми, которые 
таковыми не являются, но используют данный язык в процессе коммуникации. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; носитель языка; знание языка; коммуникативные цели; 

адекватное  
 
The knowledge of grammar and lexicon изучаемо¬го language is necessary, however, isn't sufficient at all. Along with 

knowledge, mastering skills and abilities which will make possible adequate use of language in the course of speech 
communication both with native speakers, and with people which those aren't is necessary, but use this language in the course 
of communication.  

Keywords: communicative competence; native speaker; knowledge of the language; communicative goals; adequate  
 
Одной из основных целей обучения иностранному языку в языковом вузе является формирование у 

студентов коммуникативной компетенции на изучаемом языке. В свою очередь, формирование коммуни-
кативной компетенции на иностранном языке предлагает формирование у обучаемых основных её компо-
нентов: грамматической, или лингвистической компетенции; дискурсивной компетенции; социокультур-
ной компетенций; стратегической компетенции. Грамматическая или лингвистическая компетенция 
предполагает усвоение системы языка – его лексического, грамматического и произносительного аспек-
тов. В контексте обучения иностранному языку как специальности необходимо комплексное формирова-
ние всех компонентов коммуникативной компетенции. Однако, прежде всего необходимо определить, 
каким должен быть уровень владения изучаемым языком выпускника специального вуза. Исследователи 
проблемы отмечают, что уровень владения языком студентов языковых факультетов в максимально 
возможной степени должен быть приближен к уровню владения языком лингвистически образованного 
носителя языка. (3) 
Однако, не менее важным является определение того, что же означает знание языка. Сегодня ни у кого 

не вызывает сомнений тот факт, что знание языка прежде всего предполагает умение эффективно 
использовать его для достижения коммуникативных целей. Именно умение адекватно использовать 
грамматические структуры и лексические единицы языка в процессе речевого общения является одним из 
основных показателей владения тем или иным языком.  
Однако, ответ на поставленный вопрос не является столь однозначным и находится в непосредствен-

ной зависимости от того, какие конкретные цели ставит перед собой тот или иной индивидуум, изучаю-
щий язык. Ответ будет в значительной степени варьироваться в зависимости от того, является ли респон-
дент профессиональным лингвистом, преподавателем, переводчиком, носителем языка, или человеком, 
не являющимся носителем данного языка, однако естественно использующим его в качестве средства 
речевого общения. Ответ изучающего иностранный язык будет также самым непосредственным образов 
зависеть от того, в каких целях изучается язык в том или ином учебном контексте. К числу вопросов на 
которые следует дать ответ, относятся: означает ли значение языка беглость или правильность, отсут-
ствие грамматических ошибок, умение излагать свои мысли в письменном виде, умение адекватно 
изложить свои мысли, так чтобы быть понятыми в процессе устного общения на изучаемом языке. Следу-
ет отметить, что в условиях языкового вуза знание языка, скорее всего, означает сочетание всех 
вышеперечисленных умений.  
Согласно основным положениям ставшего традиционным грамматико-переводного метода знание 

правил, системы языка непременно предполагает умение использовать эти правила. Однако, практика 
свидетельствует о том, что далеко не все люди, усвоившие правила, могут использовать приобретенные 
ими теоретические знания на практике. К сожалению, число людей, обладающих умением адекватного 
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речевого общения, на изучаемом иностранном языке гораздо меньше числа обучаемых, усвоивших 
соответствующих знания. В числу проблем следует отнести: несоответствие вербального и невербального 
поведение, использование устаревших, потерявших актуальность выражений, понимание буквального 
значения услышанного или прочитанного и непонимание причин, по которым это было сказано или 
написано, неумение читать «между строк» и понимать подтекст, неспособность понимать юмор на 
иностранном языке. Суммируя вышесказанное, следует сказать, что знание грамматики и лексики 
изучаемого языка является необходимым, однако, отнюдь не является достаточным. Наряду со знаниями, 
необходимо овладение навыками и умениями, которые сделают возможным адекватное использование 
языка в процессе речевого общения как с носителями языка, так и с людьми, которые таковыми не 
являются, но используют данный язык в процессе коммуникации.  
Следует отметить, что, по мнению учёных, целесообразным является поэтапные обучение языку, где 

на начальной стадии предполагается усвоение аспектов языка – грамматического, лексического и произ-
носительного, что должно стать базой для дальнейшего изучения языка. Именно на этой стадии предпо-
лагается формирование у студентов грамматической или лингвистической компетенции на изучаемом 
иностранном языке.  
Однако, с сожалением следует отметить, что в большинстве случаев преподаватели иностранного 

языка в качестве основной задачи выдвигают обучение аспектам языка. Сегодня подобный подход к 
обучению иностранным языкам, когда во главу угла ставится формирование у студентов, изучающих 
язык в профессиональных целях, формирование коммуникативной компетенции на изучаемом языке, 
представляется совершенно неприемлемым.  
Следует отметить, что определение того, каким объёмом знаний, какими навыками и умениями 

должен овладеть человек, владеющий языком, каковым и должен быть выпускник языкового вуза, 
является достаточно сложной задачей. Одним из первых, кто предпринял подобную попытку, был 
социолингвист Дел Хаймс, который в конце 1960-х годов внедрил термин «communicative, competence» 
(«коммуникативная компетенция») в ответ на термин «linguistic competence» («лингвистическая 
компетенция»), введённый Н.Хомским (2). 
По мнению Д.Хайлиса, человек, владеющий только лингвистической компетенцией, оказывается в 

подавляющем большинстве случаев совершенно не способным к речевому общению, поскольку умение 
строить грамматически правильные предложения само по себе не является достаточным для адекватного 
речевого общения в той или иной ситуации.  
Коммуникативно компетентный человек знает правила, регулирующие использование лингвистиче-

ских структур в том или ином контекста, он владеет лингвистической компетенцией. Компетентный в 
коммуникативном отношении человек обладает знаниями относительно того, что является допустимым 
или, напротив, недопустимым с точки зрения грамматической, лексической или фонетической 
правильности.  
В то же время, нередки случаи, когда коммуникативно компетентные носители языка совершенно 

сознательно нарушают существующие правила, тем самым нарушая систему языка, для того, чтобы 
сделать свою речь более выразительной и эффективной. В качестве примера можно привести фразу 
произнесенную одним из музыкантов легендарной группы «The Beatles» Ринго Старом “That was a hard 
day’s night”, которая впоследствии стала названием песни и фильма. (1) 
Несмотря на очевидное нарушение семантических и грамматических правил данная фраза очень 

эффективно содействует достижению коммуникативной цели, позволяя её автору сказать именно то, что 
он хотел сказать.  
Одним из компонентов коммуникативной компетенции является знание того, является ли использова-

ние тех, или иных языковых и речевых структур уместным в плане соответствия определённому речево-
му контексту или ситуации. Наиболее очевидными примерами нарушения социальных условностей 
являются те, которые наблюдаются на уровне невербального поведения, которое, вне сомнения, является 
одним из значимых составляющих коммуникативной компетенции. Говоря о социокультурной компетен-
ции, следует отметить, что несформированность данной компетенции в значительной степени осложняет 
процесс речевого общения, а иногда делает его вовсе невозможным. В данном случае речь идёт не только 
о ситуациях, где в качестве коммуникантов выступают люди, изучающие иностранный язык в самых раз-
личных целях, но также о речевом общении между носителями данного языка. В качестве примера можно 
принести речевое общение между британцами и американцами, которые, говоря на различных вариантах 
одного и того же, английского языка, зачастую не понимают, или неправильно понимают друг друга.  
Происходит это в результате различий, существующих на уровне социального поведения и 
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поведенческого кода (вербального и невербального) носителей одного и того же языка, являющихся 
представителями различных культур.  
Исследователи, занимающиеся проблемами преподавания языков, утверждают, что язык является 

одним из очень важных показателей идентичности человека. В современном мире, где людям, 
принадлежащим к различным культурам, приходится разделять общее пространство, проблема обучения 
социокультурной компетенции на английском языке приобретает особую значимость и актуальность.  
Говоря о коммуникативном подходе следует отметить, что термин «communicative competence» был 

впервые использован Д.Хаймсом относительно преподавания родного языка. Внедрение понятия комму-
никативной компетенции было самым непосредственным образом связано с необходимостью перехода от 
формирования навыков использования языка к формированию и дальнейшему развитию способности 
спонтанно и творчески использовать язык в целях речевого общения в самых различных ситуациях. Это, 
в свою очередь, сопровождалось необходимостью удаления особого внимания формированию, наряду с 
адекватными грамматическими и произносительными навыками, социальных знаний и умений. Однако, 
особую роль теория коммуникативной компетенции приобрела относительно преподавания иностранных 
языков.  
Несомненным преимуществом коммуникативного подхода в сравнении с предшествующими метода-

ми, ориентированными на формирование у обучаемых навыков правильного использования грамматиче-
ских структур, заключается в его сфокусированности на развитии у студентов способности эффективно 
использовать язык для достижения коммуникативных целей. Коммуникативный подход даёт как 
преподавателям, так и изучающим иностранный язык студентам возможность приобрести более 
сбалансированное представление о том, каковыми являются составляющие успешного речевого общения.  
Следует отметить, что очень часто сама идея коммуникативной компетенции неверно трактуется. При 

этом четыре компонента коммуникативной компетенции не рассматриваются в качестве неотъемлемых 
составляющих комплексной модели коммуникации а, скорее, в качестве отдельных не зависимых друг от 
друга умений.  
Соответственно, развитие этих умений может и должно происходить отдельно, в зависимости от 

контексты, в котором происходит обучение языку.  
Следует также отметить, что некоторые из сторонников коммуникативного подхода пытались 

отождествлять его с основными положениями естественного подхода к изучению языков (“natural 
approach”) согласно которым процесс усвоения иностранного языка аналогичен процессу усвоения 
родного языка ребёнком, являющимся носителем данного языка. Согласно сторонникам данной версии 
коммуникативного подхода к обучению языкам, основное внимание должно быть по-прежнему 
сфокусировано на формировании навыков правильного использования лингвистического материала в 
процессе речевого общения. Другие же компоненты коммуникативной компетенции не рассматриваются 
в качестве приоритетных.  
Суммируя вышесказанное, следует сказать, что проблема коммуникативной компетенции остаётся 

актуальной и далёкой от разрешения.  
Данная проблема выходит далеко за пределы прикладной лингвистики не ограничиваясь рамками 

теоретической лингвистики и методики преподавания языков.  
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Резюме 
В статье рассматривается проблема коммуникативной компетенции и её формирования в контексте обучения 

иностранному языку в языковом вузе. Здесь предпринимается попытка определить, что означает знание языка. В 
статье также указывается на то, что в целях формирования умения эффективно использовать изучаемый язык в целях 
речевого общения необходимо комплексное формирование всех компонентов коммуникативной компетенции: 
грамматической, или лингвистической, дискурсивной, социокультурной и стратегической.  

 
Summary 

The article deals with the problem of developing communicative competence in the Language University. Attempt has 
been made to define what knowing a language means.  

To enable language learners to use the target language effectivelly and adequately in the process of communication all the 
integral parts of communicative competence: grammar, or linguistic competence, discourse competence, sociacultural 
computence, stratyegic competence should be developed to design communicative competence.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

НА ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

А.Т. Бабаева – Гянджинский Государственный Университет, Азербайджан 
 

Как известно, проблема формирования коммуникативной компетенции на изучаемом языке является одной из 
основных целей обучения иностранному языку в языковом вузе. Следует отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев обучение коммуникации сводится к концентрации внимания на формировании навыков разговорной речи. 
Согласно основным положениям коммуникативного подхода формирование навыков разговорной речи должно быть 
интегрировано в общий процесс обучения иностранному языку и должно иметь конечной целью формирование 
способности использовать изучаемый язык в коммуникативных целях. Необходимо также учитывать реалии, в 
которых происходит обучение языку и его изучение. В условиях обучения английскому языку студентов-
азербайджанцев, процесс обучения языку в целом, и разговорной речи, в частности, должен строиться с 
непременным учётом тех различий, которые существуют между изучаемым иностранным языком и родным языком 
обучаемых не только на системном, но и на нормативном уровне.  
Ключевые слова: навыки разговорной речи, коммуникативный подход, коммуникативная компетенция, 

развитие, различия  
 

Одной из основных целей обучения иностранному языку в языковом вузе является формирование у 
студентов коммуникативной компетенции на изучаемом языке. Как известно, основными составляющи-
ми коммуникативной компетенции являются: грамматическая, или лингвистическая компетенция, 
дискурсивная компетенция, социокультурная компетенция и стратегическая компетенция. Коммуника-
тивное обучение языку предполагает формирование и развитие навыков разговорной речи, аудирования, 
чтения и письма. Однако, следует отметить, что в большинстве случаев обучение коммуникации сводится 
к сфокусированности внимания на формировании навыков разговорной речи. Согласно основным 
положениям коммуникативного подхода формирование навыков разговорной речи должно быть интегри-
ровано в общий процесс обучения языку и иметь конечной целью формирование способности использо-
вать данный язык в коммуникативных целях. Соответственно, формирование навыков разговорной речи 
на изучаемом иностранном языке у студентов, изучающих язык в профессиональных целях, должно 
содействовать формированию у них уверенности, желания и умения использовать имеющиеся у них 
лингвистические ресурсы не только правильно, но также адекватно целям коммуникации. С учётом того, 
что известно о природе изучения языка и особенностях формирования у обучаемых навыков разговорной 
речи, необходимо ставить реальные, чёткие и достижимые цели на каждом этапе обучения языку. 
Необходимо также учитывать реалии, в которых происходит обучение иностранному языку и его изуче-
ние. Так, в условиях обучения английскому языку студентов – азербайджанцев, процесс обучения языку в 
целом, и разговорной речи, в частности, должен строиться с непременным учётом тех различий, которые 
существуют между изучаемым иностранным языком и родным языком обучаемых не только на систем-
ном, но и на нормативном уровне. Концентрация внимания студентов на особенностях использования 
языка его носителями в процессе разговорной речи в значительной степени содействует предотвращению 
потенциальных трудностей и их преодолению. Обучение разговорной речи на иностранном языке в 
первую очередь предполагает формирование у обучаемых умения соединять отдельные предложения в 
процессе связной речи таким образом, чтобы они составляли единое смысловое целое. Следует отметить, 
что конечной целью обучения иностранному языку в условиях глобализации, вне зависимости от контек-
ста, в котором происходит обучение языку и его изучение, является овладение языком как средством 
речевой коммуникации.  
Следует отметить, что все носители языка в той или иной степени знают правила и владеют нормами, 

регулирующими речевую деятельность на данной языке. Подавляющее большинство людей, естественно 
говорящих на английском языке, соблюдают эти правила в процессе речевого общения. При этом следует 
учесть, что часто носители языка не могут излагать правила, однако они безошибочно могут определить, 
какие предложения являются неприемлемыми. В условиях коммуникативного обучения языку именно 
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этот уровень «знания» должен стать основной целью овладения иностранным языкам. В целом весь 
процесс обучения иностранному, в нашем случае английскому языку, должен строится с учётом интере-
сов и потребностей студентов, их возрастного, интеллектуального и образовательного уровня. Изучение 
любого языка в определённой степени означает усвоение знаний о том, как и когда человек говорит перед 
кем-то и о чём» (2). 
Изучение того или иного языка как средства коммуникации, наряду с усвоением лингвистических 

знаний, предполагает усвоение знаний, связанных с выбором речевых структур, и лексических единиц, в 
наибольшей степени соответствующих социальным ситуациям, в которых гипотетически могут оказаться 
студенты, изучающие язык в профессиональных целях. По мнению видного исследователя проблемы 
коммуникативного обучения языкам С.Савиньона, сочетание этих двух типов знаний может быть 
определена как коммуникативная компетентность» (6). 
Основоположником функционального подхода к обучению языку считают британского лингвиста Дж. 

Фэрза. Одной из наиболее рациональных и приемлемых является интерпретация термина «function», 
предложенное М.Халлидеем (4), который идентифицирует 7 основных функций языка:  

1) Содействующая, способствующая созданию наиболее оптимальных условий для достижения 
поставленной цели;  

2) Регулирующая речевое общение между людьми. Здесь осуществляется контроль и регуляция 
вербального и невербального поведения участников речевого общения, высказывается одобрение и 
неодобрение, согласие и несогласие, и другие регулирующие свойства языка. 

3) Репрезентативная функция – это использование языка для высказывания индивидами тех или иных 
суждений, сообщения фактов и передачи знаний.  

4) Интерактивная функция, содействующая установлению социальных контактов посредством 
речевого общения. Успешная интерактивная коммуникация предполагает знание слэнга, жаргона, 
фольклора, шуток, владение нормами, регулирующими вежливое формальное и неформальное общение, 
принятыми в среде носителей языка.  

5) Личностная функция, с помощью которой говорящий выражает свои эмоции, чувства, собственное 
отношение к предмету разговора.  

6) Эвристическая функция, содействующая приобретению знаний об окружающем мире.  
7) Воображение – использование данной функции для создания воображаемых ситуаций, собственных 

речевых произведений – сказок, рассказов, романов. Воображение позволяет говорящему творческих 
использовать усвоенный лингвистический и речевой материал в процессе речевой коммуникации на 
изучаемом иностранном языке (4). 
Следует отметить, что функциональное обучение разговорной речи на том или ином языке 

непременно предполагает формирование у обучаемых следующих умений:  
1) Здороваться, прощаться, приглашать, принимать;  
2) поздравлять, говорить комплименты;  
3) прерывать речь говорящего;  
4) обращаться с просьбой;  
5) высказывать собственное мнение по какому-либо поводу;  
6) критиковать;  
7) не соглашаться;  
8) советовать, рекомендовать 
9) обращаться с требованием;  
10) выказывать сочувствие;  
11) задавать вопросы с целью получения информации;  
12) приносить извинения (7). 
В условиях современности приоритетным является овладение языком в функциональных целях. 

Традиционная система обучения иностранному языку, когда основной целью было приобретение 
лингвистических знаний сводилось, в основном, к обучению аспектам языка – лексике, грамматике, 
фонетике. Формирование навыков разговорной речи должно происходить одновременно с обучением 
системе языка. Следует отметить, что усвоение аспектов языка, т.е. его системы не гарантирует умения 
разговаривать на данном языке. Формирование у студентов умения использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей предполагает усвоение норм вербального и невербального поведе-
ния, принятых в обществе людей, естественно говорящих на данном языке. Анализ функций языка, 
непосредственно ассоциирующийся с дискурсивным анализом, выдвигает версию о том, что язык – 
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явление, выходящие за рамки отдельного предложения, в качестве основного довода в пользу того, что 
предложение не может быть использовано в качестве основы для обучения, как системе языка, так и 
нормам функционирования данной системы. Отдельно взятое предложение не поддается анализу без 
учёта контекста, в котором оно использовано. Предложение следует рассматривать в качестве одного из 
взаимосвязанных между собой и взаимозависимых звеньев, составляющих единое смысловое целое. 
Однако, следует отметить, что очень часто обучение аспектам языка сводится к использованию лексиче-
ских единиц и грамматических структур в отдельных, никак не взаимосвязанных между собой предложе-
ниях, что никоим образом не содействует обучению иностранному языку как средству коммуникации. 
Обучение разговорной речи также традиционно проводится на основе аналогичной модели – отдельных 
предложений или микродиалогов, носящих, в подавляющем большинстве случаев искусственный харак-
тер, как в плане формы, так и в плане содержания. Для формирования адекватных навыков разговорной 
речи на иностранном языке необходимо формирование умения адекватно воспринимать информацию, а 
также умения высказывать собственное мнение, мысли и суждения в рамках того или иного определённо-
го контекста, и с выходом за его рамки, а не на уровне отдельно взятых, разрозненных предложений. Вне 
контекства не представляется возможным формирование у обучаемых навыков адекватного использова-
ния языка в целях коммуникации.  
Следует такие отметить, что для лингвистов традиционным объектом исследования было 

предложение. Однако, опубликованные в последнее время работы свидетельствуют о том, что сегодня в 
центре внимание учёных – лингвистов находится не предложение, а дискурс. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что сегодня в качестве объекта изучения со стороны лингвистов выступает 
дискурс, а не отдельно взятое предложение.  
Именно через дискурс мы выражаем согласие, несогласие, здороваемся, приветствуем кого-л., 

выражаем одобрение, недобрение, убеждаем и т.д. К примеру, предложение «An Englishman, even if he is 
alone, forms an orderly queue of one» (G.Mikes), произнесенное вне контекста, может иметь различные, 
порой противоположные значения: одобрение, неодобрение, согласие, несогласие, восторг, жалобу, 
извинение, аргумент, возмущение и т.д. Будучи вырванным из контекста, это высказывание может быть 
воспринято совершенно по-разному в зависимости от того, кем оно произнесено и кто является реципиен-
том. Степень адекватности восприятия данного предложения значительным образом зависит от того, с 
какой интонацией оно будет произнесено, того, как будут расставлены акценты и т.д. Наряду с интонаци-
ей и ударением, не менее значимым является невербальное поведение говорящего. Жесты, взгляд, 
мимика и т.д. – именно эти нюансы в значительной степени определяют действительное значение того 
или иного предложения. Студент, изучающий иностранный язык в профессиональных целях, может 
овладеть грамматическими, лексическими и произносительными навыками на высоком уровне. Однако, 
он будет испытывать значительные трудности в процессе речевого общения на изучаемом языке, в 
случае, если он не усвоил то, какими нормами и правилами регулируется реальное речевое общение. Если 
изучающие язык не ознакомлены с правилами контекстуального дискурса, их речевые интенции 
останутся нереализованными, а коммуникативные цели не будут достигнуты.  
Как было отмечено выше, в лингвистике произошло перемещение акцентов от предложения как 

основного объекта изучения к дискурсу. Соответствующие изменения произошли и в методике препода-
вания иностранных языков. Приоритетным направлением стало формирование коммуникативной компе-
тенции на изучаемом иностранном языке. Соответственно, формирование навыков разговорной речи на 
английском языке должно происходить в контексте формирования коммуникативной компетенции не 
данном языке.  
Согласно основным положениям коммуникативного подхода, каждая подлежащая усвоению лингвис-

тическая и речевая структура должна быть значимой в коммуникативном плане. Пришедший на смену 
традиционному, формальному подходу к изучению языков коммуникативный, функциональный подход 
ориентирует весь процесс обучения иностранному языку таким образом, чтобы обеспечить усвоение 
студентами не только формальных признаков той или иной структуры, а, что гораздо более значимо, 
усвоение тех функций, которые данная структура выполняет в контексте формирования коммуникатив-
ной компетенции.  
Разговорная речь представляет собой модель межличностной интерактивной коммуникации. (6) В 

процессе формирования навыков разговорной речи на английском языке студенты должны быть непре-
менно ознакомлены с теми нормами и правилами, которые регулируют разговорную речь на данном 
языке. В частности, обучаемые должны знать, каким образом можно привлечь внимание собеседников и 
вовлечь их в процесс коммуникации в качестве активных её участников. Студенты должны также быть 
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ознакомлены с тем, как приступить к разговору, как его завершить, как избежать нежелательных тем и 
вопросов, как и когда можно прервать разговор, если возникнет такая необходимость и т.д. Носители 
языка, в большинстве случаев, усваивают эти правила естественным образом. Люди, не являющиеся 
носителями языка и изучающие тот или иной язык в условиях отсутствия языкового окружения, должны 
усваивать правила и нормы, регулирующие разговорную речь на изучаемом иностранном языке. (5) 
Следует отметить, что процесс усвоения навыков разговорной речи на иностранном языке является 
постепенным и медленным, так как изучающие язык, в том числе и студенты, изучающие язык в 
профессиональных целях, как правило, не имеют возможностей непосредственного общения с 
носителями данного языка, или же, в случае наличия таковых, эти возможности крайне ограничены и не 
могут обеспечить формирования у обучаемых адекватных навыков разговорной речи на изучаемом языке.  
Одним из необходимых показателей владения умением вести беседу на иностранном языке является 

умение оценивать то, насколько адекватно воспринимают его речь остальные участники коммуникации. 
(3) Весьма значимым условием успешности процесса устной речевой коммуникации является умение 
уточнять ту или иную информацию, умение тем или иным способом компетенсировать несовершенство 
своих лингвистических знаний или речевых возможностей. Отсутствие же достаточного количества 
времени для обдумывания того, что им хотелось бы сказать предполагает умение спонтанной речевой 
реакции согласно обстоятельствам, в которых происходит речевая коммуникация на изучаемом языке. (9) 
Неотъемлемыми компонентами реальной речевой коммуникаций являются колебания, нерешительность, 
попытки выиграть время для подбора нужных слов и фраз необходимых для реализации речевой 
интенции участника коммуникации, изменение направления беседы, реорганизация языкового материала, 
пересказ. Соответственно, их появление в попытках речевого общения на иностранном языке, 
предпринимаемых изучающим язык, неминуемо (1). 
Обучение иноязычной речи представляет собой с психологической точки зрения комплексный 

процесс, складывающийся из обучения иноязычному языковому материалу (средствам общения) и обуче-
ние деятельности общения (9). Процесс обучения языку в целом и разговорной речи на изучаемом языке, 
в частности, должен строиться с непременным учётом того, что в основе всех видов речевой деятельности 
лежит мотивация. Содержание языкового и речевого материала, подлежащего активизации, должно 
служить стимулом и вызывать у обучаемых потребность в речевой коммуникации. Исследователи 
отмечают, что одним из факторов, тормозящих и в значительной степени осложняющих процесс обуче-
ния иностранному языку, является интерферирующее влияние родного, в нашем случае азербайджанско-
го языка на вновь усваиваемый иностранный (английский) язык (7). Интерференция самым отрицатель-
ным образом влияет на процесс формирования навыков разговорной речи на английском языке студентов 
– азербайджанцев.  
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что при всей сложности, проблема обучения студентов-

азербайджанцев разговорной речи на английском языке вовсе не является неосуществимой. Весьма 
важным фактором, содействующим обучению адекватной устно-речевой деятельности на иностранном 
языке является создание обстановки, провоцирующей речевую деятельность студентов и 
способствующей вовлечению студентов в процесс речевой коммуникации в качестве активных её 
участников. Необходимо формировать навыки разговорной речи на изучаемом языке целенаправленно, 
поэтапно, постепенно, с непременным учётом тех различий, которые существуют между нормами, 
регулирующими разговорную речь на изучаемом иностранном языке и соответствующими нормами, 
существующими в родном языке обучаемых.  
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2 Ellis, G. (1996) How culturally appropriate is the communicative approach? (ELT journal 50/3) 
3 C.F. Green, E.R. Christopher & J. Lam. 1997. Developing Discussion Skills in the 8 SL classrooms.  
4 Holliday, Michael. 1973. Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold.  
5 Jenkins, J. 1996 “Native Speaker, non-native speaker, & English as Foreign Language. Time for a Change” IAJ8JL 

November 13, 10-11 
6 Savignon S. 1983. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Reading, Mass & Addison-Wesley.  
7 Van E K, J.A. 1986. Objectives for foreign language learning. Volume 1: Scope, Strasbourg: Council of Europe.  
8 Гусейнзаде Г.Д. Обучение речевой коммуникации на иностранном языке. Баку: Мутарджим, 2001  
9 Леонтьев А.Л. Психологические особенности овладения иностранным языком. В кн.: Международная 

конференция проп.рус.яз. и лит. (Тезисы докладов и выступлений). Москва, 1989, с. 146   
Түйін 

Үйретіліп отырған тілде коммуникативті құзыртеттілікті қалыптастыру м=селесі тіл оқытылатын ЖОО шет тілін 
оқытудың негізгі мақсааттарының бірі болып табылатыны белгілі. Атап айтуымыз қажет көпшілік жағдайда тілдік 
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қатынас жасауды үйртеу ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға көңіл бөлуден басталады. Сондай-ақ тілді 
үйрететін, тілді оқытатын айналамыздағы шындық болмысты есепке алу керек. Ағылшын тіліне үйртеу жағдайында 
ана тілімен ағылшын тілі арсындағы айырмашылықтарды толық ескеру қажет. Оларды жүйелі де номативті түрде де 
оқыту қажет.  
Тірек сөздер: ауызекі сөйлеу дағдылары, коммуникативті ыңғай, коммуникативті құзыреттілік, дамыту, 

ерекшелік 
Summary 

To develop language university students’ ability to use the target language adequately in the process of communication, to 
help them acquire speech skills more effectively language learners should be actively involved into the process of 
communication. The whole system of purposeful and gradual work to be applied in teaching spoken English should be based 
on promoting communication skills for the multiple real-world situations. Linguistic aspects of developing language students’ 
speaking skills in English, as well as psychological and speech difficulties experienced by the Azerbaijani students should be 
taken into account.  

Key words: speaking skills, communicative approach, communicative competence, developing, differences  
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SCIENCE 
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In this paper the efficiency of using some tools for effective quality assessment of teaching natural sciences are examined. 

The objective of this research is to identify and explain the types of assessments, their efficiency and find out the distinction 
between assessment types and tools. In order to meet this goal a number of tools were identified. These include: Rating 
program and teaching faculty members; Designing well-qualified individual plans for the instructors; Fostering links between 
foreign universities, professional associations, nonprofit organizations and enterprises; Implementing the external and internal 
academic mobility for students and teaching faculty members; Stimulating teaching faculty members and their performance. 
The theoretical part of this paper concentrates on identifying the assessing tools and clarifying the types of assessments such 
as diagnostic, formative, and summative assessments. Diagnostic assessment empowers to identify the students’ current 
knowledge of a subject, their skill sets and capabilities and to clarify misconceptions before teaching takes place. Formative 
assessment provides feedback and information during the instructional process and assists to measure student progress and 
also assess the teacher progress as an instructor. Summative assessment provides information and feedback that sums up the 
teaching and learning process and empowers to identify strengths and weaknesses of teachers, students, programs and 
curricula. We believe that the appropriate tools enable effectively to assess the teachers and students performance. It is also 
examined the comprehension assessment techniques which cover all learning, teaching and assessing activities for reaching 
the best outcomes of the teaching process. It is stated that this assists to increase the quality of teaching, learning 
achievements, teacher education and training services at the university. The quality, effectiveness and misconceptions of 
teaching and learning process can be successfully assessed in desired, explorative, student oriented, practical and constructive 
educational environment . 

Keywords: Science education, Quality of Teaching, Assessment 
 
Introduction 
The purpose of assessment and evaluation is to determine levels given in accordance with the standards set 

over a specific curriculum for the education (1). The aim of the evaluation is not to grade; to identify deficiencies 
and mistakes, then to ensure the corrections and to complete. This is the main element for the quality of teacher 
education and training services. 

Qualification of the teaching staff is fundamental to the quality of educational services and provides a 
systematic assessment of the competence of teachers. 

An assessment in education covers measurements of students` knowledge; determination of effectiveness of 
teachers; get the results of teaching process and guidance. It is an important part of teaching, so some implements 
help to assess fruitfully and effectively. It could be used to give feedback for students` learning and to guide 
students and how to improve teaching.  

Methodology 
Qualitative research technique is used in this study. Qualitative research is a method of inquiry-based, so then 

the researcher looks for types of assessment and describes the information in assessment.In used methodology, it 
is produced information and conclusion only on assessment studied.The theoretical information of assessment` 
types are found out at first. Second, some assessing implements and studies are investigated in different local and 
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foreign schools and universities by participating of author in assessment studies. The known assessing studies and 
assessment types are paired with each other at last. 

 
Findings 
There are three assessing types; diagnostic, formative and summative assessments. Let us explain some 

implements in terms of above assessments at first and than comprehensive assessment is defined. Evaluations of 
content and pedagogical knowledge, dialogue to professors and teachers, questionnaire, competition and 
monitoring are important aids to assess the effectiveness of teaching and learning.  

Diagnostic assessment 
It is needed to make diagnostic assessment at first before teaching. Diagnostic assessment helps to determine 

level of students, teachers and professors; to be able to organize and manage teaching process.The quality of 
school education has depended directly on professional positions of teachers. It is became increasingly important 
how to teach and how to learn for students in many countries. The lectures should be allowed by professionals 
who have more experience in practices and theoretic. Thus,some implements; competition, dialogue to instructors 
and the others are applied on the selection of professional teachers and lecturers to qualify education. 

The competition is conducted on the basis of the analytical generalization of the results of the candidates in the 
form of questionnaires, peer review, testing, interviews, creative reports, protection of copyright developments, 
practical tasks, while skills will be examined in accordance with standard qualifications for each position to 
determine the level of professionalism. 

The competition is implemented by looking for activities and skills of instructors. Instructors representstheir 
teaching activities that carried out depending on the skill and the following criteria: experience of pedagogical 
work; experience in teaching specific discipline; participation in national and international research projects, 
scientific qualifications; the presence of honorary degrees and diplomas given by government` departments or 
others; retraining and professional development, etc.Assessing the level of educational and methodical 
qualification and implementation of organizational and methodological activities of instructors may be used 
depending on the level of theoretical knowledge of the teacher, their methods of educational activity, introduction 
new technologies, pedagogical experiment, etc. 

Dialogue to instructors for new instructors at the beginning of teaching term is an important technique to select 
the best instructor to determine skills of cooperative working, research opportunities, ethical study, motivation, 
self- evaluation, relationship with social or industrial sectors and their future individual plans. The next 
implementation is the assessment of exist instructors that it takes place at the end of a teaching period. In this 
technique, discussion and questioning will tell something about how effective academic work was at over a period 
of time. It allows you to provide immediate feedback about all academic works of instructors.  

The individual plan of instructors is essential to manage teaching and to realize effectiveness learning. The 
structure of the working load of teachers identified includes educational, instructional, organizational-methodical, 
scientific-research, educational, and professional development in the individual plan. Scientific work of academic 
staff includes the following activities: organization and conducting of fundamental and applied research; 
publication of educational and scientific works, textbooks; publication of monographs, scientific articles, 
participation in the scientific-theoretical and practical, national and international conferences, preparation of 
reports, research projects, experimental-design works.It conducts scientific student conferences; scientific-
research work of students, undergraduates and doctoral students, participation in the work of the Scientific- 
Methodical Council of the faculty, etc. 

 
Formative assessment 
Formative assessment is named as during-lesson monitoring. There is much information about student learning 

and the quality of instruction that a teacher can gather during the lesson (2). The fundamental aim of this 
assessment is to determine the level of learning acquisitions and skills during teaching process; to find out lacks of 
learning and teaching; and to apply additional teaching implements. Formative assessment is relevant the teaching 
procedure but not only production of learning. Both procedure andproduction are important to reach the best 
learning and teaching products. The goal of this assessment is to improve teaching procedure and develop 
teaching process for all teaching components. For better assessment to improve the quality of teaching, 
educational managers should implement the following studies; 

- Ensuring a close relationship with the production of training is involved professionals with experience in 
their respective industries. In the framework of the educational programs of teacher-practitioners are teachers who 
have experience in the relevant industry or working part-time in their respective organizations; qualified 
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employees of enterprises and organizations working in the University part-time. Selection practitioners on the 
basis of qualification requirements, job descriptions and approved by staff, given the large experience in the 
relevant field. 

- Establishing and maintaining contacts with foreign universities, professional associations, nonprofit 
organizations and businesses in attracting foreign professors and experts, as well as conduct monitoring and 
analysis of the existing legal acts in the sphere of foreign teachers and experts. 

- Stimulating teacher staff` works and enhance their motivation to achieve the professional 
activities:participation in national and international contests and competitions for individual grants; provision of 
opportunities to improve skills at the expense of the University in accordance with the decision of the Rector’s 
Office;encouragement of the University employees engaged in scientific research, those who obtained and 
published scientific results (“Regulation of Fees support”) in a form of cash; rating system of remuneration and 
material incentives on its results (the “regulations for the planning, allocation and accounting of the teaching load 
of the faculty”); organizing multilevel organization of training courses. 

- Monitoring and evaluating are carried out through questionnaires, in-depth interviews, observations, 
document analysis, and analysis of focus groups. For formative assessment, it may be studied on some steps; 

- Another kind of evaluation is based on marks put into by instructors. Marks show the achievement of 
students thus students’ learning is evaluated in terms of the extent of achievement for a course of study in subjects. 
Marks are assessed for each subject and each teacher. The percentages and averages are calculated and then 
compared with marks of the preceding year. The achievements of students and the development of teachers are 
monitored. 

- For more information about the quality of teaching, assessment of the degree of competence in the sphere of 
education were involved in other subjects’ assessment: the teachers themselves (self-esteem) and students who 
completed the course in these teachers. Analysis of the results of self-assessment helped to determine the degree 
of adequacy, clarity of understanding of the identified competences and the level of development of pedagogical 
reflection. Correlation of the results of the assessment of students made it possible to confirm the main 
conclusions about the strengths and weaknesses of the educational activities of University teachers.  

- Confirmation of the level of competence of teachers is the efficiency and the quality of teaching being 
evaluated at the University by conducting public training, co-training, as well as questioning "the Teacher through 
the eyes of a student." The results of these activities are the basis for the renewal of employment contracts 
academic staff, promotion, participation in the annual Republican competition "the Best teacher of the 
University". 

- Evaluating the performance of academic staff indicators such as quality of personnel potential of teachers, 
the quality of research activities of the faculty, the quality of the teaching work and the quality of vocational 
training graduates. Evaluation of research activities carried out academic staff with the following criteria: 
academic qualification of teachers; participate in research projects and training of the teaching staff; participation 
in research conferences of national and international importance; participation in the preparation of the teaching 
staff; Scientific and publication activities, seminars in disciplines. The next criteria is related academic mobility 
that is inviting scholars of universities of Kazakhstan, near and far abroad, is leaving teachers in higher education 
institutions of the Republic of Kazakhstan, near and far abroad for training in refresher courses and participating 
in scientific workshops. In academic mobility programs, educational and methodological training on an individual 
plan on the basis of other universities,training scientific and industrial specialty(in service education) at the 
enterprises of the city and the region, is also done.  

Summative assessment 
The assessment takes place at the end of a course or teaching unit and is called summative assessment. A 

summative assessment may be a school test you set or it could be a public examination (3). This assessment is 
named as end-of-lesson assessment. Summative assessment is to make decision about achievements of students, 
the quality of teaching procedure, the implements of teaching and teaching program by feedback constructed from 
results of summative assessment. This type of assessment provides opportunities to prepare all components of 
program; curriculum, teaching techniques, tools; to develop the young instructors; and to select the best teachers.  

Comprehensive assessment  
Comprehensive assessment affects these above kinds of assessments with an overall determination of results of 

teaching and learning activities. Comprehensive assessment of professional activity of academic staff covers 
educational, methodological, scientific and educational work and takes into account the results of the 
questionnaire Teacher with student eyes". According to the results of the comprehensive assessment is made 
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rating card of academic staff. Comprehensive assessment of teachers, representing more complete, accurate and 
therefore more objective information about the teachers, is the basis for competition among teachers for vacant 
positions, the formation of a reserve for the post of management board.  

Conclusion 
To achieve for all assessment affairs, educational organizations must have a strong positive opportunities; high 

scientific and pedagogical potential; high proportion of young scientists; the compliance level of professional 
training of faculty to the profile of educational programs of the university; the presence of an effective mechanism 
of recruiting selection of teachers and selection and evaluation of their professional achievements; the 
involvement of teachers in the implementation of educational programs with the goal of creating a system of 
“Education - Science - practical activity (production)”; presence of effective system of stimulating the instructors; 
motivation of teaching staff; the expansion of international partnerships in the framework of the guest lectures of 
foreign professors, training of academics; attracting young professionals to participate in domestic and 
international research projects; participating in conferences, research internships and seminars.  

The educational environment whereexploratory, student-centered, constructive and researchable began to 
appreciate in today. This environment also affected the assessment and dissemination of quality. We understand 
the need to diversify the current evaluation approaches and practices in theeducation field. In this the frame, the 
followingrecommendations should be represented; 

- To increase the number of places for targeted training of students at the leading universities; 
- Funding for the expansion of international cooperation through the organization of lectures of foreign 

professors, training of doctors PhD, internship for teaching staff; 
- To be sufficient attraction of practitioners, foreign experts, academicsto teaching; 
- Integrating into the international educational and scientific space; 
- To diversify the forms of involvement of practitioners to implement all the educational programs.  
1 Садықов Т.С. , fбілқасымова А.Е. Қазіргі Дидактика. Оқу кұралы. – Алматы:Ғылым,2007. – 259 б. 
2 Chiappetta L.E, Koballa R.T. Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. Pearson Merrill Prentice Hall. 

ABD. – Ohio, 2006. – Р.82–83. 
3 Newton, D.P. A Practical Guide to Teaching Science in the Secondary School, London: Routledge, 2008. – Р. 50. 
4 fбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Алматы, 2004. – 210-211 б. 
5 Bahar M. (Editör) Fen ve Teknoloji Eğitimi. Pegem yayıncılık. – Аnkara, 2006. – Р. 357. 
6 SDU (SuleymanDemirel University) Unpublished Self- Assessment Report for Accreditation. – Аlmaty, 2015. 
 

Түйін 
Бұл жұмыс жаратылыстану оқытудың сапасын тиімді бағалауғажатадынкейбір іс-шаралар туралы болатын. Осы 

зерттеудің мақсаты, бағалау түрлерін түсіндіру ж=не салыстыру, олардың тиімділігін баяндау мен оларды оқу ісі 
жүргізуде қолдану болып табылады. Бағдарлама мен оқытушылар үшінрейтинг жүйесі, шетелдік жоғары оқу 
орындарымен, к=сіби бірлестіктермен, к=сіп ж=не практикалық ұйымдар мен байланыс, оқытушылар мен 
студенттерді ынталандыру ж=не олардың еңбектерін қолдау, академиялық ұтқырлық, тіимді жеке жоспар жасау 
сияқты маңызды біраз істер ұсынылады. Диагностикалық, қалыптастырушы ж=не жиынтық бағалау түрлері 
теориялық жағынаң сипатталған ж=не тіисті бағалауға арналған істермен ұштастырылған. Диагностикалық бағалау 
жоғары денгейдегі мұғалім мен оқушыларды алуға мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау оқыту барысында 
оқыту мен дағдыларын меңгеру ж=не танымдық деңгейін анықтау үшін көмектеседі. Жиынтық бағалау бағдарлама, 
оқытушылар, студенттер ж=не оқу жоспары туралы болашакқа шешімдер қабылдау үшін мағлұматтар береді. Тиімді 
бағалау істері мен түрлерінұштартырсақ оқытудың сапасына көмек болады. Сондай-ақ, бағалаудын түрі ретінде 
барлық бағалау түрлерін қамтидын кен түрде бағалау жүйесіоқыту ж=не оқу процесіне ең үздік қызметін көрсетеді. 
Бұл мақала оқыту сапасы, білім алушыныңжетістіктері, оқытушының тіимді білім беру ж=не оқытудағы қызметтері-
не жүйелі түрде көмектеседі. Оқушыға бағдарланған, ойлау ж=не зерттеукабилетің дамитадын, практикалық білім 
беретің оқу ортасы,табысты бағалауды ж=не сапалы оқытуды жеңілдетеді. 
Кілт сөздер:Жаратылыстануда білім беру, Оқыту сапасы, Бағалау 
 

Резюме 
В данной статьерассматриваeтся эффективность использования некоторых средств для оценки качества препода-

вания естественных наук. Целью данного исследования является выявление и объяснение понятия -виды оценки, их 
эффективности ивыявление различия между видами оценки и средствами . Для достиженияэтой цели был определен 
ряд средств. К ним относятся: Рейтинг программы и преподаватели;Pазработка высококвалифицированного индиви-
дуального плана для преподавателей;Укрепление связей между зарубежными университетами, профессиональными 
ассоциациями, некоммерческими организациями и предприятиями;Реализация внешней и внутренней академиче-
ской мобильности для студентов и преподавателей; Стимулирование учителей и их производительность. Теоретиче-
ская часть этой статьи концентрируется на выявлении оценивающих средств и уточнении типов оценок, таких как 
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диагностические, формирующие и Суммарная оценока. Диагностическая оценка дает возможность для выявления 
имеющихся знаний студентов о предмете, их навыки и возможности, и чтобы разъяснить заблуждения прежде чем 
обучения осуществляется. Формирующая оценка обеспечивает обратную связь и информацию во время учебного 
процесса и помогает измерить прогресс учащихся, а также оценить прогресс преподавателей в качестве инструктора. 
Суммарная оценка предоставляет информацию и обратную связь, которая суммирует процесс преподавания и обуче-
ния и позволяет выявить сильные и слабые стороны преподавателей, студентов, программ и учебных планов. Мы 
считаем, что соответствующие инструменты позволяют эффективно оценить преподавателями и студентами произ-
водительность. В статье рассматривается техника в оценке понимания, котороеохватывает все обучение, оценки 
деятельности по достижению лучших результатов в учебном процессе. Все выше сказанное помогает повысить каче-
ство преподавания, учебных достижений, педагогических и других учебных услуг в университете. Качество, эффек-
тивность и предотвращение неправильного суждения об образовании легко осуществляется, когда студенты обуча-
ются в соорентированной на принятие практических, конструктивных и творческих решений образовательной среде. 
Ключевые слова: Естественно-научное образование, Качество преподавания, Оценка 
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Summary 
Poetry is the treasure of human culture, starting with human language competence of expression, poetry became human 

best friend. From the unique perspective of foreign students in China, this paper examines the unique artistic charm of 
Chinese classical poetry. 

Key Words: Cathy Poet; Classic of Poetry; Chu Ci; Li Pai  
 

УДК 378.147-322+61:808.03 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
О.Я. Сулейменова – доц., 
А.А. Садыкова – ст.преп, 

И.В. Лозенко – ст.преп., КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 
Управление мотивацией изучения иностранного языка является одной из центральных проблем методики обуче-

ния студентов в медицинском вузе. Иностранный язык как предмет обладает рядом специфических черт, одной из 
которых является овладение иностранным языком в рамках будущей профессиональной деятельности. На данной 
момент, обучение иностранным языкам в основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у 
студентов естественной потребности в общении на иностранном языке. В связи с этим перед преподавателем стоит 
задача создания обстановки иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально приближенной 
к естественным условиям. В современной практике преподавания иностранного языка эффективно применяется ряд 
личностно-ориентированных технологий, которые обеспечивают повышение уровня мотивации, самоопределение и 
самореализацию студента как языковой личности в процессе овладения и использования иностранного языка.  
Ключевые слова: мотивация, интерактивная деятельность, профессиональная деятельность, речевое общение, 

естественные условия, личностно-ориентированные технологии, самореализация студентов, речемыслительная 
активность 

 
Управление мотивацией изучения иностранного языка является одной из центральных проблем 

методики обучения студентов в медицинском вузе. Иностранный язык как предмет обладает рядом 
специфических черт, одной из которых является овладение иностранным языком в рамках будущей 
профессиональной деятельности.  
К сожалению, на данный момент, обучение иностранным языкам в основном носит искусственно-

учебный характер в силу отсутствия у студентов естественной, потребности в общении на иностранном 
языке. В связи с этим перед преподавателем стоит задача создания обстановки иноязычного речевого 
общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным условиям. Важнейшим 
фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотивацию 
усвоения иностранного языка.  

«Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для активизации всех психологических 
процессов- мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычно материала. Для этого необходимо 
повышать уровни мотивации к усвоению иностранного языка и эффективности всего учебного процесса. 
На занятиях по иностранному языку используются различные приемы вовлечения студентов в 
интерактивную деятельность» [2].  
Слово «интерактивный» происходит от слова «интеракция» - взаимодействие (преподавателя и 

обучаемых, студентов друг с другом и.т.п.). В современной практике преподавания иностранного языка 
эффективно применяется ряд личностно-ориентированных технологий, которые обеспечивают 
самоопределение и самореализацию студента как языковой личности в процессе овладения и 
использования иностранного языка. Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) 
основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций 
реального общения и организации взаимодействия студентов в группе (в парах, в малых группах) с целью 
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совместного решения коммуникативных задач. Для опытных преподавателей не является новыми такие 
формы обучения во взаимодействии, как: диалогическая, парная, полилогическая, групповая, игровая.  
Это традиционные формы обучения. Остановимся подробнее на технологии обучения в 

сотрудничестве и вариантах метода такого обучения. Обучение в сотрудничестве использовалось в 
дидактике довольно давно. Идея обучения в группах относится к 20-м годам 20 в., но разработка 
технологии совместного обучения в малых группах началась лишь в 70-е годы.  
Главная идея обучения в сотрудничестве - «учиться вместе, а не просто выполнять что-то вместе!».  
Различные рекомендации по организации «обучения в сотрудничестве» и по использованию 

интерактивных методов на занятиях по иностранному языку в медицинском вузе рассматриваются в 
учебных пособиях: [1, 3, 4, 5, 6]   
На современном этапе существует несколько вариантов метода обучения в сотрудничестве:  
«АЖУРНАЯ ПИЛА, МАШИННАЯ НОЖОВКА». 
Этот вариант разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 году. Студенты объединяются в 

группы по шесть человек для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты (логиче-
ские и смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем же материалом. Но при этом 
каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней 
экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем каждый докладывает в своей группе о 
проделанной работе. Всем необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи. На заключитель-
ном этапе преподаватель может задать любому студенту в группе вопрос по теме. Либо студенты 
проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Коман-
да, набравшая большее количество баллов, награждается.  

«УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» 
Такой подход к организации обучения в сотрудничестве разработан в университете Миннесота в 1987 

году.  
Группа студентов разбивается на разнородные (по уровню обученности) подгруппы в 3-5 человек. 

Каждая подгруппа получает одно задание, являющееся подзаданием какой-то большой темы, над которой 
работает вся группа. Основные принципы -награда всей команде, индивидуальный подход, разные 
возможности - работают и здесь. Внутри подгруппы студенты самостоятельно определяют роли каждого 
в выполнении общего задания. Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную задачу: 
академическую- достижение познавательной, творческой цели; социально- психологическую- осуществ-
ление в ходе выполнения задания определенной культуры общения. Роль преподавателя-контроль.  

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ». 
Этот вариант разработан профессорам Шломо Шараном в 1976 году. 
Акцент делается на самостоятельную деятельность обучаемых. Студенты могут работать 

индивидуально или в группах до шести человек. Они выбирают подтему общей темы, которая намечена 
для изучения всей группой. В малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные задания для 
отдельных студентов. Каждый вносит свою лепту в общую задачу. Совместно составляется единый 
доклад, который и подлежит презентации на занятии перед всей группой. Чаще этот вариант работы 
используется в проектной технологии.  
Основные принципы - одно задание на малую группу, одно поощрение на малую группу, 

распределение ролей -соблюдаются во всех случаях.  
РАБОТА С НОВОЙ ЛЕКСИКОЙ. 
Группа обычно состоит из двенадцати человек, которых можно объединить в три подгруппы по 

четыре человека, т.е. по две пары.  
Сначала новая лексика вводится фронтально. Затем начинается работа в малых группах. В каждой 

группе студенты получают карточки с заданием: перевести словосочетания. В карточке обязательно 
дается ключ для проверки правильности ответов. Студенты работают парами. Сначала один из партнеров 
дает задания и проверяет по ключу свои карточки. Затем студенты меняются ролями. После этого пары 
объединяются в четверки и тренируются в правописании новых лексических единиц, например: 
медицинских терминов. Сильный студент диктует слово или словосочетание, остальные пишут, затем 
сверяют. Если кто-то ошибся, то должен написать слово (словосочетание) несколько раз до запоминания.  
Затем группе дается письменное упражнение, которым они отчитываются о проделанной работе. Это 

задание выполняется «по цепочке» (один начинает, остальные продолжают друг за другом).  
РАБОТА НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ. 
При изучении грамматики часто используется либо вариант «Учимся вместе», либо «Ажурная пила, 
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машинная ножовка». Например, при изучении темы Futurum I und II (на немецком языке) и Времена 
группы Indefinite (на английском языке) группе предлагается заполнить таблицу с графами: «Случай 
употребления», «Указатели» и «Схемы». Группа делится на три подгруппы. Каждая команда выполняет 
свою функцию.  
Вариант «Учимся вместе»: каждой группе выдаются карточки с типовыми предложениями по 

изучаемой теме, подобранные так, чтобы первая группа выявляла основанные случаи употребления 
времени - описала действия; вторая нашла указатели, слова-помощники; третья составила схемы 
утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений. Таким образом, таблица заполняется, 
получается готовые правило для заучивания дома. На следующем уроке можно предложить различные 
упражнения, задания для проверки знаний каждого студента по изучаемой тематике. В варианте 
«Ажурная пила, машинная ножовка» все группы заполняют таблицы целиком. В каждой команде есть 
эксперты по «случаям употребления», «указателям» и «схемам». Они встречаются, советуются, затем 
приносят информацию в свои группы. В результате взаимодействия студенты систематизируют знания по 
изучаемой грамматической теме. Обычно после такой работы дается тест каждому индивидуально. 
Результаты суммируются, и выставляется оценка группе.  
В нашей статье мы дали краткую характеристику основных примеров вовлечения студентов в 

интерактивную деятельность на занятиях по иностранному языку. После рассмотрения этих приемов 
можно сделать вывод, что оптимально подобранный учебный материал укрепляет все составляющие 
мотивации обучения студентов иностранному языку: потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. 
Формирование устойчивого уровня мотивации обучения обязывает преподавателя подбирать соответ-

ствующие учебные материалы, которые представляют собой когнитивную, коммуникативную, профес-
сиональную ценности, носят творческий характер, стимулируют речемыслительную активность 
студентов.  
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Түйін 
Медициналық ЖОО студенттерін оқыту =дістемесіне ортақ м=селелердің бірі шет тілін үйренуге ынталандыру 

болып табылады. Шет тілі болашақ к=сіби қызметтің бір бөлігі ретінде оны меңгеруде нақты бірқатар ерекшеліктері 
бар субъект болып танылады.Қазіргі уақытта, студенттердің шет тілінде қарым-қатынас қажеттілігі табиғи 
болмауының негізінде шет тілін оқыту жасанды сипатта болып отыр. Осыған байланысты, оқытушы мүмкіндігінше 
шет тілін оқыту үдерістеріне табиғи тілді пайдалануда ауызша қарым-қатынас жасау керек. Заманауи практикада 
шет тілін оқытуда студенттің өзін-өзі ынталандыру деңгейін арттыруда бір қатар тұлғалық-бағдарланған 
технологиялар тиімді қолданылып келеді. 
Тірек сөздер:д=лелдеу, интерактивтік қызмет, к=сібилік қызмет, ауызша байланыс, табиғи жағдайлар, тұлғалық-

бағдарланған технологиялар, студенттердің өзін-өзі ынталандыру, сөйлеу ойлау белсенділігі. 
 

Summary 
The motivation control of foreign language studying is one of the central problems of students teaching methodology in 

medical university. Foreign language as a subject has some specific characteristics, one of them is foreign language mastering 
in the ranges of their future professional activity. At present time, foreign language teaching has mainly the artificial teaching 
character, because of the absence in students the natural necessity in foreign language contacts. In connection with this 
problem, the task is delivered before a teacher to organize situations of foreign language speech contacts in process of 
language studying, which correspond to natural conditions. In modern practice of foreign language teaching the number of 
personal-orientate technologies is used, which provide the improvement of motivation level, self-determination, self-
realization of students as language personalities in process of mastering and using foreign language.  

Key words: motivation, interactive activity, professional activity, speech contacts, natural conditions, personal orientate 
technologies, self-realization of a student, speech-thinking activity 
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.ЛЕМДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ҮЛГІЛЕРІН ТАЛДАУ 
 

Д.Н. Исабаева – Бақылау жOне бағалау бөлімінің бастығы, п.ғ.к, қауымдастырылған профессор м.а.,  
М.С. Уразымбетов – Программалау бөлімінің бастығы  

 
Қазақстанның =лемдегі б=секеге қабілетті елу елінің қатарына қосылуының стратегиялық мақсатына 

с=йкес келетін білім беру саласының негізгі міндеттерінің бірі – қашықтықтаноқыту. Қашықтықтан оқыту 
түсінігі қашықтықтан телекоммуникациялық білім берумен пара-пар, сонымен қатар «білім берудің 
субъектілері мен объектілерінің өзара =рекетінің үдерісі мен н=тижесі» [1]. Қашықтықтан оқыту 
ұғымының кең мағынасы =ртүрлі коммуникация н=тижесінде, яғни электрондық, сонымен қатар ауызша, 
баспа құралдары негізінде орындалатын субъектілердің өзара =рекетімен түсіндіріледі. Бұдан 
қашықтықтан оқытудыөзбетінділік жүйе ретінде қарастыруға болады. Қазіргі таңда қашықтықтан оқыту 
туралы =лем т=жірибелері күннен-күнге артуда. Сондықтан қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 
мүмкін болатын нұсқаларына, олардың ерекшеліктеріне, біріншіден, бұл нұсқаны қандай мақсаттарға 
қолдануға болатындығын, екіншіден, мүмкін болатын нұсқалардың =рқайсысының компоненттерінің 
ерекшеліктері қандай, соның ішінде оқыту үдерісін ұйымдастыруға, мазмұнды, =дістерді, ұйымдастыру 
формалары мен оқыту құралдарын іріктеуге қалай =серетіндігін білуді анықтау қажет. 
Қашықтықтан оқыту нұсқалары туралы айта келе, біз мүмкін болатын модельдер туралы сөз еткіміз 

келіп отыр. 
Іс-=рекет аясының =ртүрлі модельдерінің анықтамалар бар. Қазақ кеңес энциклопедиясында: «Үлгі... 

қандай да бір нысанның, үдерістің немесе құбылыстың (аталған үлгінің түпнұсқасы) «орынбасары» 
ретінде қолданылатын кез келген бейне (ойша немесе шартты: сурет, сипаттама, схема, сызба, график, 
жоспар, карта ж=не т.б.)» деп анықтама берілген [2] . 
Біз қашықтықтан оқытуды білім берудің қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру ж=не оқыту 

үдерісін ұйымдастыру бойынша екі белгісі бойынша мүмкін болатын үлгілерін қарастырайық. Қазіргі 
таңда =лемдегі практикада қашықтықтан білім беру жүйесі =ртүрлі д=стүрлі құралдар мен ақпараттық 
технологиялар құралдарына: теледидар, видеожазба, жазба құралы, компьютерлік телекоммуникациялар 
ж=не т.б. алты танымал үлгілеріне негізделеді. 

1.Экстернат типі бойынша оқыту. Мектеп немесе ЖОО (емтихан) талаптарына бағытталған, күндізгі 
оқу мекемесіне қандай да бір себептерге байланысты келе алмайтын оқушылар мен студенттердіоқытуға 
арналады. Үлгі мамандардың кеңесін, тестілеуді қамтиды. Бұл үлгінің түспнұсқасы негізгі міндеті 
қарапайым оқу мекемелеріне келе алмайтын оқушылар мен студенттерге аттестат, д=реже ж=не т.б. алуға 
арналған емтихандарды жүргізу болып табылатын 1836 жылы Лондон университетінде 
ұйымдастырылған үлгі болып табылды [3]. Қазіргі таңда кеңес беру үшін телекоммуникация құралдары 
алдыңғы кезекте электрондық пошта қолданылады.  

2. Университетте оқыту (бір университет негізінде). Бұл студенттерді арақашықтықта оқытуға 
арналған бүтіндей жүйе. Оқыту ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану, соның ішінде 
компьютерлік технологияларды, аудио ж=не видео материалдарды пайдалану арқылы жүргізіледі. Жеке 
университеттің ақпараттық –білім беру орталары құрылады. Мұнда студенттер өз курсы бойынша 
қосымша материалдардың кең көлемін ала алады. Мұндай бағдарламалар көптеген алдыңғы қатарлы 
=лем университеттерінде дайындалған. Австралиядағы Жаңа Оңтүстік Уэльс университеті 5000 студентті 
сырттай ж=не қашықтықтан оқытады, ал күндізгі бөлімде 3000 студент оқиды [4]. 

3. Бірнеше оқу орындарының бірлестігіне негізделген оқыту.Қашықтықтан оқыту бағдарламасын 
дайындауда бірнеше білім беру ұйымдарының бірлесуі оның к=сіби сапасын арттырады. Аталған практи-
ка Кеприкон халықаралық университетінің телебілім беру бағдарламасында (Capricorn Interuniversity 
Teleducation Program, 1990) жүзеге асырылған. Оны дайындауға Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили 
ж=не Парагвай университеттері қатысты. Осындай ынтымақтастықтың негізінде жасалған басқа бағдарла-
маларды «Білім берудегі достастық» (Commanwealth of Education, 1992). 1987 жылы ынтымақтастық 
жағдайында телекоммуникация негізінде барлық Британ елін ұлтын біріктіруге арналған қашықтықтан 
оқыту желісі ұйымдастырылған [5]. Аталған бағдарламаның озық мақсаты – елдің кез келген азаматына 
өз елін, өз үйін тастап кетпей, елде қызмет етіп жатқан колледж ж=не университеттердің бірлігі негізінде 
кез келген білім алу. 

4. Арнайы білім беру мекемелерінде оқыту. Қашықтықтан оқыту мақсатында арнайы құрылған Білім 
беру мекемелері мультимедиалық курстарды дайындауға бағдарланған. Олардың құзырлығына білім 
алушылардың білімін бағалау мен аттестаттау кіреді. Ең күрделі осыған ұқсас мекеме соңғы жылдары 
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көптеген студенттер Ұлыбританиядан ғана емес, соынмен қатар ынтамақтастықтағы бірнеше елдерден 
келіп оқитын студенттерді қашықтықтан оқытатын Лондондағы ашық университет болып табылады. 
АҚШ-та мұндай университет ретінде 40 инженерлік колледждерме қатар =ртүрлі инженерлік мамандық 
бойынша студенттерді дайындайдын Ұлттық технологиялық университетті атауға болады. 1991 жылы 
университет штат =кімшілігі, бизнес саласымен тығыз байланыста болып осы 40 колледждерді 
қашықтықтан оқытудың телекоммуникациялық желісімен біріктірді [5]. Оқу ақысын олардың студенттері 
жұмыс істейтін ұйымдармен фирмалар жүзеге асырады. 

5. Автономды оқыту жүйесі.Д=стүрлі түрде шетел практикасында бұл үлгі, тек қана интерактивтілік 
болғанда ғана қашықтықтан оқыту үлгісіне жатады. Аталған жүйенің көмегімен оқыту интерактивті 
тақта, ТВ немесе радиопрограммалардың, сонымен қатар қосымша баспа құралдардың негізінде орында-
лады. Аталған қашықтықтан оқысу үлгісі АҚШ мектептерінің жоғары сыныптарында ж=е университетте-
рінде кеңінен таралған [4]. Бірақ та бұған өзбетімен білім беру бағдарламаларын да қосады. Мұндай 
оқыту т=сілінің мысалы ретінде американдық-самоандық телевизиялық жоба, никарауалық радио матема-
тиканы оқыту жобасы ж=не т.б. келтіруге болады. 

6. Мультимедиалық бағдарламалар негізінде кіріктірілген қашықтықтан оқыту. Бұл кеңес түріндегі 
өзбетінділік білім беру бағдарламалары. Ол мектепті қандай да бір себептерге байланысты бітіре алмаған 
адамдарды, ересек аудиторияны оқытуға арналған. Бұған ұқсас жобалар міндетті білім беру 
бағдарламаларының бір бөлігі бола отырып осы бағдарламаға кіріктірілген болуы (Колумбияда мұндай 
бағдарламалардың мысалдары бар) немесе арнайы білім беру мақсатына бағдарланған (мысалы, 
Британдық сауаттылық бағдарламасы), немесе арнайы денсаулықты сауықтандыру бағдарламасына 
бағдарланған, мысалы дамушы елдерге арналған бағдарламалар. Соңғы жылдары осыған ұқсас үлгілер 
халықаралық ж=не аймақтық ақпараттық білім беру ортасында кеңінен қолданылуда. 
Соңғы 20 жылда қызмет етіп келе жатқан, жоғарыда келтірілген үлгілерді, қашықтықша =рекет ететін 

барлық білім беру үлгілерінің негізгі мақсаттарын келесідей ерекшелеуге болады: 
- білім алушыларға өз білімдерін білім беру бағдарламасы аясында =ртүрлі сала бойынша 

толықтыруға, жетілдіруге мүмкіндік береді; 
- с=йкесінше емтихандар н=тижесі негізінде біліктілік деңгейі туралы сертификат, аттестат беруге 

жағдай жасайды; 
-мектеп ж=не ЖОО бағдарламасының =ртүрлі бағыттары бойынша сапалы білім беруге көмектеседі. 
Мұнда күндізгі, сырттай ж=не қашықтықтан оқыту формалары практикадан өтетін жеке 

университеттердің бағдарламалары, арнайы бағыт бойынша білім алушыларға өзбетімен қолдануға 
арналған бірнеше білім беру мекемелерінің біріккен күштерімен жасалған ж=не университет 
аралықпайдаланылатын бағдарламалары қолданылады. Бірақ та қашықтықтан оқыту формасы туралы 
айтқанда мұндай оқыту с=йкесінше оқыту құралдарының негізінде ғана емес, сонымен қатар 
оқытушылармен, басқа студенттермен қарым-қатынас негізінде орындалатынғына назар аудару керек.  
Қашықтықтан оқыту үлгісін оқу үдерісін ұйымдастыру тұрғысынан қарастырайық. Қашықтықтан 

оқыту институты (Institute for distance Education University of Maryland, USA) оқыту үдерісін ұйымдастыру 
үшін үш үлгіні ұсынады [6]: 
А. Шашыратылған сынып.Бұл үлгі нақты уақыт режимінде оқыту үдерісін ұйымдастыру негізінде 

құрылады. Сабақ күндізгі бөлім студенттерімен қатар интерактивті телекоммуникция құралдарының 
көмегімен «ажыратылған» студенттермен видеконференция түрінде өткізіледі. Аталған үлгіні қолдану 
студенттердің белгіленген уақытта компьютердің алдында немесе виедоконференциямен жабдықталған 
құралдары бар аудиторияда жиналуын ұсынады. 
f.Оқушылардың өзбетінділік жұмысы. Бұл үлгі оқушылардың еркін орналасуына, асинхронды 

режимде жұмыс істей білу мүмкіндігіне арналған. Оларды қажетті =дістемелік ж=не оқу материалымен, 
сонымен қатар оқу бағдарламаларымен қамтамасыз етіледі. Олар сұрақтарға жауап беретін, олардың 
жұмысын бақылайтын институт кеңесшісімен байланысты орнатуға мүмкіндік алады. Байланыстар 
телефон көмегімен, дыбыс поштасымен, телеконференциямен, электронды поштамен немесе қарапайы 
поштамен орындалады. 
Б. Ашық білім беру + сынып.Бұл үлгі студентке дербес жұмыс істеуге мүмкіндік беруді қамтамасыз 

ететін, сонымен қатар студеттердің топпен жұмыс істеуі үшін қажетінше интерактивті 
телекоммуникациялық технологияларды д=стүрлі баспа материалын, басқа оқыту құралдарын 
(видеожазба, CD) қолдануды қарастырады.  
Сонымен, жоғарыда келтірілген =лемдік т=жірибелерді қорытындай келе, қашықтықтан оқытудың 

келесідей артықшылықтарын келтіруге болады: 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

55 

- мобильділігі – оқу материалдарын пайдаланудың жылдамдығы (оларды жылдам табу, компьютер 
интерфейсін ыңғайлы формасын орналастыру ж=не жылдам көбейту); 

- гипермOтіндер – ақпаратты берудің иерархиялық құрылымы (иллюстративті материалды кеңейту, 
меңгерілген ақпараттың құрылымданған көлемін арттыру); 

- интерактивтілігі – online режимінде ақпаратты беру ж=не оқушылармен өзара =рекетіндегі оқу 
құралдарының енуі; 

- қашықтықтан – оқу орталығының, м=ліметтер қоры, электронды кітапханалар ж=не 
оқытушылармен арақашықтықта байланыс жасау мүмкіндігін беруі; 

- Oрбір нұсқаның да тиімді екендігі. 
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Резюме 

В этой статье рассматривается общие понятие дистанционного обучения, отечественные и зарубежные опыты в 
области дистанционного обучения. Настало время более детально разобраться в сущности дистанционного 
обучения. Понятно, что не может быть одной-единственной модели обучения, в том числе дистанционного. Поэтому 
нам важно понять, какие модели возможны в организации дистанционного обучения, поскольку от этого будет 
зависеть технология организации и структурирования содержания обучения и самого учебного процесса. Поэтому 
мы рассматривали те модели дистанционного обучения, которые нам представляются наиболее перспективными. 
Кроме того, мы затронем проблему дидактических свойств и функций интернет-технологий, на основе которых 
организуется дистанционное обучение. 

 
Summary 

This article discusses the general concept of distance learning, national and international experience in the field of distance 
learning. It is time for a more detailed understanding of the nature of distance learning. It is clear that there can not be a single 
model of learning, including remote. Therefore, it is important to understand what models are available in distance learning, as 
this will depend on the technology of the organization and structuring of the content of teaching and learning process. 
Therefore, we examined the models of distance learning, which seem to us the most promising. In addition, we will address 
the problem of teaching the properties and functions of Internet technology, which is organized on the basis of distance 
learning. 

 
УДК 371.13 (574) 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
С.С. Жубакова – к.п.н., и.о. доцента ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
Б.С. Байменова – к.п.н., и.о. доцента ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 
Демократические преобразования в нашей стране привели к обновлению всей системы государственного управ-

ления, в том числе и в области образования. Развитие современной системы образования характеризуется гуманисти-
ческими тенденциями, направленными на создание равных возможностей, на развитие, образование, самореализа-
цию всех граждан, независимо от их физических, интеллектуальных, психических и эмоциональных возможностей, 
что нашло свое отражение в ряде нормативно-правовых документов. Главными документами обеспечения прав 
детей на бесплатное образование являются Конституция Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О 
правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекцион-
ной поддержке детей с ограниченными возможностями» и др.Одним из главных условий реализации равных прав на 
получение качественного образования всеми детьми является внедрение инклюзивного образования. На сегодняш-
ний день инклюзивное образование является одной из важнейших стратегий государственной политики в области 
образования. Развитие идеи инклюзивного образования в Республике Казахстан нашло свое отражение в 
«Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы».На сегодняшний 
день дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование, как в специальных учреждениях, 
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так и в общеобразовательных учреждениях, реализующих практику инклюзивного образования. В данной статье на 
основе анализа нормативно-правовых документов и имеющихся исследований нами представлены концептуальные 
основы инклюзивного образования в условиях развития казахстанской системы образования.  
Ключевые слова: инклюзивное образование, концептуальные основы инклюзивного образования, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, цель и задачи инклюзивного образования, принципы инклюзивного образования 
 
Одним из основных направлений модернизации современной системы образования выступает 

инклюзивное образование. Для эффективного развития инклюзивного образования в нашей стране 
необходимо четко разработать концептуальные основы инклюзивного образования, которые 
предполагают определение цели, задач и принципов. 
В методических рекомендациях по организации интегрированного (инклюзивного) образования детей 

с ограниченными возможностями в развитии, разработанные МОН РК (2009г.) обозначена главная цель 
инклюзивного образования, которая заключается в реализации прав детей с ограниченными возможно-
стями в развитии на получение образования по месту жительства в соответствии с их познавательными 
возможностями и способностями, их социальную адаптацию и интеграцию в обществе, повышении роли 
семьи в воспитании и развитии своего ребенка (1). 
Поставленная цель направлена на преодоление различных барьеров (социальных, физиологических и 

психологических) в получении качественного образования в общеобразовательных учреждениях, в 
приобщении к культуре, жизни в обществе в целом, тем самым соблюдая права детей на образование, 
самореализацию, полноценную жизнь в социуме, независимо от их физиологических, психических, 
интеллектуальных, культурных, этнических возможностей. 
Исходя из поставленной цели, мы выделяем следующие задачи инклюзивного образования: 1. исполь-

зование адаптированных образовательных программ с учетом физиологических, психических, интеллек-
туальных, культурных, этнических различий детей для общеобразовательных учреждений; 2. построение 
обучения особым образом, обеспечивающим индивидуальный педагогический подход к детям с ОВЗ с 
учетом специфики нарушения развития; 3. организация качественной коррекционно–реабилитационной 
работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 4. повышение профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с различными индивидуальными 
возможностями; 5. обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с 
ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи педагогам; 6. 
координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе 
образования;7. формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 
процесса к различным нарушениям развития и детям с особыми образовательными потребностями; 8. 
внедрение программы повышения стрессоустойчивости для педагогов; 9. расширение материальной базы 
и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с особыми образовательными потреб-
ностями; 10. психологическая подготовка нормально развивающихся детей и их родителей к образова-
тельной инклюзии. 
Решение вышеперечисленных задач позволит в будущем получить такие важные результаты: полно-

ценная социализация детей с особыми образовательными потребностями в обществе;реализация консти-
туционных прав детей с особыми образовательными потребностями на качественное образование; 
самореализация всех детей в обществе, независимо от физических, психических, эмоциональных, интел-
лектуальных возможностей; повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с особыми 
образовательными потребностями;повышение толерантности в обществе к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В связи с тем, что инклюзивное образование для нашей страны является новым направлением 

модернизации системы образования, необходимо определить те противоречия и риски, которые могут 
возникать в процессе его реализации, чтобы предотвратить искажения педагогической действительности.  
Важными противоречиями инклюзивного образования является тот факт, что все дети имеют равные 

права на получение образования, однако, к сожалению, не имеют равных возможностей здоровья, в связи 
с чем, можно определить следующие противоречия: между желанием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья получать качественное образование наравне со здоровыми детьми и имеющимися ограни-
чениями физических, психических, эмоциональных, интеллектуальных возможностей;между особенно-
стями организации общего и специального образования детей, имеющих различные нарушения в 
развитии; между традиционными формами, методами, технологиями работы учителя и необходимостью 
использования дополнительных коррекционно-развивающих средств в процессе организации инклюзив-
ного подхода;между желанием детей и взрослых получить высокие результаты в образовании и заботой о 
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сохранении здоровья;между стандартными нормами оценки усвоения содержания образования учащими-
ся и индивидуальным оцениванием успеваемости учеников по отношению к его возможностям;между 
стремительным ростом желания распространения инклюзивного образования и недостаточным норматив-
но-правовым обеспечением. 
Данные противоречия не являются препятствиями для реализации инклюзивного образования, они 

выступают движущими силами для творческого саморазвития системы инклюзивного образования в 
целом и участников педагогического процесса в частности. 
Реализация инклюзивного образования сопряжена с многочисленными рисками, например: отсутству-

ет материально-техническая база образовательного учреждения, реализующее инклюзивное образование 
(отсутствие пандусов, перепланировки помещений, недостаток методического обеспечения, нехватка 
квалифицированных специалистов и т.п.); отсутствует психолого-педагогическая подготовка педагогиче-
ских кадров; слабо организовано социально-педагогическое сопровождение семьи; чрезмерное акценти-
рование внимания на специальном образовании в ущерб общему; отсутствие комфортных условий для 
воспитания, обучения, развития всех детей, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, эмоциональных возможностей; несвоевременная организация коррекционных 
мероприятий; отсутствие толерантности со стороны родителей, учителей-предметников в процессе 
инклюзии; гиперопека детей с особыми образовательными потребностями и т.п. 
Рассмотренные противоречия и риски позволяют наметить оптимальные пути реализации 

инклюзивного образования и сформулировать основные принципы его организации.  
В Толковом словаре живого великорусского языка В.Даля слово «принцип» имеет следующее 

значение «принцип - это научное или нравственно начало, основанье, правило, основа, от которого не 
отступают». (2)В Толковом словаре русского языка Н.Д.Ушакова термин «принцип» определяется как 
«основное начало, на котором построено что-нибудь, научная система, теория, политика, устройство и 
т.п.» (3)Термин «принцип» в педагогической терминологии употребляется в качестве определения 
требований организации педагогической действительности.  
В Концепции развития инклюзивного образования в Республике Казахстан названы три основных 

принципа его реализации: 1)организация ранней диагностики и коррекционно-педагогической поддержки 
детям с ограниченными возможностями в развитии; 2)обязательное психолого-педагогическое сопровож-
дение ребенка, интегрированного в общеобразовательный процесс; 3)определение для каждого ребенка 
возможной и полезной формы интеграции. (4) 
Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова выделяют следующие принципы организации инклюзивной практики 

детского сада: принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее обследование учащихся и 
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из детей группы); принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 
условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирова-
ния социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потреби-
телем социальных услуг; принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг друга всеми участниками образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное включение детей, родителей и 
специалистов в области образования в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 
создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; принцип междисциплинарного 
подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарно-
го подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 
(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), 
работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную 

группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 
среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной 
среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как общей, так и специальной педагогики; принцип 
партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они 
поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

58 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 
относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их 
ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; принцип 
динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, 
включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства (5). 
Среди принципов построения инклюзивного образовательного пространства А.С. Сунцова называет 

следующие:раннее включение в инклюзивную среду. А.С. Сунцова считает, что ранее включение ребенка 
с особыми образовательными потребностями обеспечивает возможность абилитации, в результате 
которой происходит формирование социальных способностей, необходимых для успешной адаптации в 
обществе; коррекционная помощь. По мнению А.С. Сунцовой, организация коррекционной работы 
способствует созданию поддерживающего пространства для быстрой адаптации в социуме ребенка с 
особыми образовательными потребностями, так как происходит включение в педагогический процесс и 
дальнейшее развитие компенсаторных возможностей особого ребенка; индивидуальная направленность 
образования. Для ребенка с особыми образовательными потребностями необходимо разрабатывать 
индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта и возмож-
ностей ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает выбор образовательной цели, 
самоанализ, выбор направлений индивидуальных целей, особенностей педагогического сопровождения, 
информационной поддержки, определение норм учебной нагрузки, выбор учебных предметов инвариант-
ной части и т.п.; командный способ работы, который предполагает тесное сотрудничество специалистов, 
педагогов, родителей в процессе построения социально-педагогического пространства; активность 
родителей, их ответственность за результаты развития ребенка. Родители являются полноправными 
членами команды, поэтому им должна быть предоставлена возможность принимать активное участие в 
обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции;приоритет социализации как процесса 
и результата инклюзии. А.С.Сунцова отмечает, что главным целевым компонентом в работе является 
формирование социальных умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен 
научиться принимать активное участие во всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, 
высказывать свое мнение, найти себе друзей; развивая межличностные отношения, научить других детей 
принимать себя таким, какой есть; развитие позитивных межличностных отношений не является 
спонтанным процессом, это также выступает предметом специальной работы педагогов. (6) 
Опираясь на вышеперечисленные принципы построения инклюзивного образовательного 

пространства А.С.Сунцова считает, что тем самым создается психологически безопасная среда, в которой 
каждый ребенок благополучно развивается с учетом индивидуальных способностей и возможностей. 
Интересна классификация принципов инклюзивного образования, предложенная Гусевой С.В. Ею 

предлагаются такая классификация принципов: 1. по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся 
общеобразовательного учреждения:баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных 
в процессе обучения - адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 
потребностям ребенка и его семьи; 2. по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся 
инклюзивного класса:триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 
программы (академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие социальной 
компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 3. по отношению к педагогу – 
учителю инклюзивного класса:принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; 
создание ситуации успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-
воспитательном процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; создание и 
поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

4. по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему инклюзивное образование 
детей с ОВЗ: адаптивность образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического 
комплекса учреждения; вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; 
командное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его психолого-
педагогическое сопровождение; развитие толерантного взаимодействия участников образовательного 
процесса, сотрудничество с родительской общественностью; оптимизация финансово-экономического 
обеспечения процесса обучения и социализации; 5. по отношению к системе образования города в 
целом:оптимизация ресурсов городской системы образования (материально-технических, нормативно-
методических, финансово-экономических, организационных) по созданию базовых общеобразовательных 
учреждений для реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ вблизи места жительства; поддержка 
инноваций в инклюзивном образовании; повышение психолого-педагогической культуры 
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педагогического сообщества и общественности. (7) 
Обобщив научную литературу, мы выделяем ряд принципов организации инклюзивного образования: 

1. Принцип гуманизации образовательного пространства, в основе которого лежит идея самоценности 
каждого ребенка независимо от физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных возможно-
стей, его прав на свободу, счастье, саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию. Принцип 
гуманизации предполагает создание комфортных условий для обучения и воспитания детей, направлен-
ных на формирование гуманного мировоззрения и творческого потенциала всех участников образова-
тельного процесса, а также сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 2. Принцип вариативности образования, который предполагает создание безбарьерной 
среды обучения и воспитания детей, т.е. обучение по различным видам программ с учетом физиологиче-
ских, психических, интеллектуальных, культурных, этнических различий детей (особенности содержа-
ния, объема, сложности, темпа освоения), наличие индивидуального учебного плана, адаптированный 
экзаменационный материал, разнообразные развивающие и дидактические пособия, специфические 
средства обучения, вариативная методическая база обучения и воспитания как общей, так и специальной 
педагогики и т.п. 3. Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию предполагает построе-
ние обучения и воспитания особым образом, обеспечивающим индивидуальный педагогический подход 
как к детям с особыми образовательными потребностями с учетом специфики нарушения развития, так и 
к здоровым детям. Данный принцип направлен на создание комфортной среды для развития индивиду-
альных особенностей личности независимо от физических, психических, интеллектуальных, эмоциональ-
ных возможностей, а также связан с учетом как индивидуальных особенностей каждого ребенка (особен-
ности высшей нервной деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость протекания 
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение 
учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы, типы нарушений развития и др.), 
так и типологических особенностей данной категории детей. 4. Принцип учебно-коррекционной работы с 
учащимися с различными формами отклонений в развитии связан с проведением психологической и 
педагогической диагностики, разработкой индивидуальной коррекционно-развивающей программой, 
направленной на развитие и коррекцию психологических процессов личности (внимания, мышления, 
памяти, восприятия, воображения, речи, представлений, моторики, эмоционально-волевой сферы); 5. 
Принцип социальной реабилитации направлен на создание благоприятных условий для полноценной 
социализации всех детей независимо от физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных 
возможностей, который связан с развитием способностей и навыков детей и подростков самостоятельно-
го социального функционирования, отношений и ролей, а также умений преодолевать недостатки или 
дефекты развития; 6. Принцип психолого-педагогического сопровождения процесса включения детей с 
различными нарушениями развития в образовательную и социальную среду общеобразовательного 
учреждения, организация комплексной помощи ребенку, его семье, педагогам в решении задач обучения, 
воспитания, развития и социализации. Данный принцип обеспечивает скоординированную работу таких 
специалистов общеобразовательного учреждения, как: медицинские работники, классный руководитель, 
психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед, представители родительского актива, социальный 
работник, родители и родственники ученика, целью которой является обеспечение оптимального разви-
тия ребенка, успешная интеграция в социум; 7. Принцип адаптированной образовательной среды предпо-
лагает доступность классов и помещений учреждения (перепланировка помещений, наличие специально-
го оборудования, создание помещений (зон) для отдыха, восстановления работоспособности и др.); 8. 
Принцип профессионального самосовершенствования педагогов в вопросах организации инклюзивной 
среды в условиях общеобразовательного учреждения. Данный принцип связан с повышением компетент-
ности педагогов в области общего образования с элементами специального образования, инклюзивного 
образования, социальной адаптации и реабилитации, особенностей организации коррекционной работы, 
разработки и внедрения разноуровневых учебных программ в условиях инклюзивного образования детей 
с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами, а также предполагает внедрение программы 
повышения стрессоустойчивости для педагогов; 9. Принцип психологической подготовки нормально 
развивающихся детей и их родителей к образовательной инклюзии; 10. Принцип сплочения ученического 
коллектива, который направлен на организацию сотрудничества, взаимодействия, взаимопонимания и 
взаимопомощи всех детей; 11. Принцип рационального управления инклюзивным учреждением предпо-
лагает учет специфики данного образовательного учреждения, эффективную организацию, планирование, 
регулирование, контроль деятельности данного учреждения, включающий следующие управленческие 
мероприятия: транспортировка детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное 
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учреждение, обеспечение их вспомогательным персоналом, разработка штатного расписания на основе 
индивидуального подхода, оптимальное сочетание урочных и внеурочных занятий, почасовая оплата 
педагогического труда учителей, работающих со школьниками с ограниченными возможностями здоро-
вья, пополнение библиотечного фонда научной и методической литературой по вопросам обучения и 
воспитания детей с различными нарушениями развития, коррекционно-развивающей работы, социальной 
адаптации учащихся с ограниченными возможностями, социальной реабилитации, специальными 
учебниками, учебно-методическими комплексами и т.д.  
Соблюдение вышеперечисленных принципов способствует созданию безбарьерного образовательного 

пространства в системе инклюзивного образования, которое учитывает индивидуальные потребности 
каждого ребенка независимо от их физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных 
возможностей.  
Создание безбарьерного образовательного пространства в системе инклюзивного образования требует 

разработки нормативно-правовой базы инклюзивного образования, обновления содержания образования, 
модификации управления и методического сопровождения педагогического процесса, внедрения 
инновационных технологий обучения и воспитания, психологической и педагогической подготовки 
педагогов и специалистов (учителей-дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов), 
материально-технического и ресурсного обеспечения, усовершенствование системы почасовой оплаты 
педагогического труда в инклюзивной среде, обеспечения детей с особыми образовательными 
потребностями транспортировкой и вспомогательным персоналом, создания адаптационных условий 
контроля и учета знаний, умений, навыков учеников.  
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Түйіндеме 
Ақпараттық ортаны кеңейту ж=не =лемдік қоғамдастыққа кіру жағдайында адамзат капиталының 

қалыптасуындағы инклюзивті білім беру рөлінің өсуі еліміздің =леуметтік-экономикалық даму деңгейінің өлшемдері 
ретінде жоғары мектептің алдына үлкен талаптар қоюда. Заманауи білім беру жүйесінің дамуы ізгілік 
тенденциялармен ерекшелене отырып, білім беру процесінде адамдардың жынысына, жасына, дене бітіміне, 
денсаулығына байланысты психологиялық мүмкіндігіне, =леуметтік, этникалық ж=не экономикалық м=ртебесіне 
қарамастан қоғамда =леуметтену қабілеттерінің қалыптасуына ықпал етуге бағытталады.  
Инклюзивті білім берудің негізгі бағыттары мен идеялары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 

(2007), Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік білім 
бағдарламасында (2010), «Мүмкіндігі шектеулі балаларды =леуметтік, медициналық-педагогикалық коррекциялық 
қолдау туралы» (2005), ж=не Елбасымыз Н.q. Назарбаев ұсынған «Қазақстан-2050» стратегиясында (2012) айрықша 
көрсетілген. Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды =леуметтік ж=не медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдау туралы» заңы дамуында кемістігі бар балаларға көмек көрсетудің тиімді жүйесін жасауға, оларды 
т=рбиелеу, оқыту, еңбекке ж=не к=сіби даярлау ісімен байланысты проблемаларды шешуге, балалар мүгедегінің 
алдын алуға бағытталған. 
Қорыта айтқанда инклюзивтік білім беру – барлық балаларды ж=не білім үрдісінде толық енгізу =леуметтік 

бейімдеуге жынысына, шығу тегіне қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарды белсенділікке 
шақыруға, балаларды түзету-педагогикалық ж=не =леуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдану, балалардың жас 
ерекшеліктеріне ж=не білімдік қажеттіліктеріне жағдай туғызу, оқытуға арналған мемлекеттік саясат.  
Тірек сөздер: инклюзивті білім беру, инклюзивті білім берудің концептуальды негіздері, денсаулығына 

байланысты мүмкіндігі шектеулі балалар, инклюзивті білім берудің мақсаты мен міндеттері, инклюзивті білім 
берудің қағидалары. 

 
Summary 

Democratic reforms in our country led to the renewal of the entire system of governance, including in the field of 
education. The development of a modern system of education is characterized by humanistic tendencies aimed at creating 
equal opportunities for development, education, self-realization of all citizens, regardless of their physical, intellectual, mental 
and emotional capabilities, as reflected in a number of legal documents. The main instruments to ensure the rights of children 
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to free education is the Constitution of the Republic of Kazakhstan, Laws of the Republic of Kazakhstan "On the Rights of the 
Child in the Republic of Kazakhstan", "On education", "On Social, Medical and Educational Support for Children with 
Disabilities" and others. One of the main conditions for the realization of equal rights to quality education for all children is 
the introduction of inclusive education. Today, inclusive education is one of the most important strategies of state policy in the 
field of education. The development of inclusive education in the Republic of Kazakhstan is reflected in the "State program of 
education development in Kazakhstan for 2011-2020". Today, children with disabilities can receive education in specialized 
institutions and in educational institutions implementing the practice of inclusive education. In this article, based on an 
analysis of legal documents and available research we present the conceptual foundations of inclusive education in the 
development of Kazakhstan's education system. 

Keywords: inclusive education, the conceptual foundations of inclusive education, children with disabilities, the purpose 
and objectives of inclusive education, the principles of inclusive education 
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Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» Зaңындa: «Білім беру жүйесінің бaсты міндеті – ұлттық 

ж=не жaлпы aзaмaттық құндылықтaр, ғылым мен прaктикa жетістіктері негізінде жеке aдaмды 
қaлыптaстыруғa ж=не к=сіби шындaуғa бaғыттaлғaн білім aлу үшін қaжетті жaғдaйлaр; oқытудың жaңa 
технoлoгиялaрын енгізу, білім беруді aқпaрaттaндыру, хaлықaрaлық ғaлaмдық кoммуникaциялық 
желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін oдaн =рі дaмыту міндеттерін көздейді [1]. 
Ғылым мен техникaның жедел дaмығaн, aқпaрaттық м=ліметтер aғыны күшейген зaмaндa aқыл-oй 

мүмкіндігін қaлыптaстырып, aдaмның қaбілетін, тaлaнтын дaмыту білім беру мекемелерінің бaсты мінде-
ті бoлып oтыр. Oл бүгінгі білім беру кеңістігіндегі aуaдaй қaжет жaңaру oқытушының қaжымaс ізденім-
пaздығы мен шығaрмaшылық жемісімен келмек. Сoндықтaн дa =рбір oқушының қaбілетіне қaрaй білім 
беруді, oны дербестікке, ізденімпaздыққa, шығaрмaшылыққa т=рбиелеуді жүзеге aсырaтын жaңaртылғaн 
педaгoгикaлық технoлoгияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жaсaлуы қaжет. Өйткені мемлекеттік білім 
стaндaрты деңгейінде oқу үрдісін ұйымдaстыру жaңa педaгoгикaлық технoлoгияны ендіруді міндеттейді. 
Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп ұжымдaрының, =р мұғaлімнің күнделікті ізденісі aрқылы, бaрлық 

жaңaлықтaр мен қaйтa құру, өзгерістерге бaтыл жoл aшaрлық жaңa прaктикaғa, жaңa қaрым – қaтынaсқa 
өту қaжеттігі туындaйды. Білім беру сaлaсы қызметкерлерінің aлдынa қoйылып oтырғaн міндеттердің бірі 
– oқытудың =діс т=сілдерін үнемі жетілдіріп oтыру ж=не қaзіргі зaмaнғы педaгoгикaлық технoлoгиялaрды 
меңгеру [2].  
Қaзіргі тaңдa oқытушылaр иннoвaциялық ж=не интерaктивтік =дістемелерін сaбaқ бaрысындa 

пaйдaлaнa oтырып сaбaқтың сaпaлы =рі қызықты өтуіне ықпaлын тигізуде. 
“Иннoвaция” ұғымын қaрaстырсaқ, ғaлымдaрдың көбі oғaн =ртүрлі aнықтaмaлaр берген. Мысaлы, 

Э.Рaджерс иннoвaцияны былaйшa түсіндіреді: “Иннoвaция- нaқтылы бір aдaмғa жaңa бoлып тaбылaтын 
идея”. Мaйлс “Иннoвaция – aрнaйы жaңa өзгеріс. Біз oдaн жүйелі міндеттеріміздің жүзеге aсуын, 
шешімдерін күтеміз», – дейді. 
Иннoвaциядa, жaңaлық енгізу, нoвaция бір – бірімен тікелей п=н ретінде бaйлaнысты. Иннoвaциялық 

прoцесс түсінігі, oл бaрлық динaмикaлық прoцестерді қaмтып, жaңaлық aймaғындa прoцесуaлдық 
aспектілер, бaрлық жaңaлықтaрдың өзгеруіне бaйлaнысты. 
Жaңaлықты қaбылдaп, тaнып зерттеу, oны қoлдaну, қaбылдaу, жaңaлықты қaлыптaстыру, жүзеге 

aсыру, яғни мaзмұны психoлoгиялық түсінікке жaқын, қaбылдaу – қaбылдaу ж=не қoрытындысы ретінде 
жaңaлықты қoлдaну. 
Иннoвaциялық құбылыстaр білім беру сaлaсындa өткен ғaсырдың сексенінші жылдaрындa кеңінен 

тaрaлa бaстaды. qдетте иннoвaция бірнеше өзекті м=селелердің түйіскен жерінде пaйдa бoлaды дa, берік 
түрде жaңa мaқсaтты шешуге бaғыттaлaды, педaгoгикaлық құбылысты үздіксіз жaңғыртуғa жетелейді. 
Мaсырoвa Р., Линчевскaя Т. – “Жaңaру” дегенімізді былaй деп түсіндіреді: “Жaңaру – белгілі бір aдaм 
үшін =діл түрде жaңa мa, =лде ескі ме oғaн бaйлaнысты емес, aшылғaн уaқытынaн бірінші қoлдaнғaн 
уaқытымен aнықтaлaтын жaңa идея [3]. 
Педaгoгикaлык иннoвaция м=селесін терең түрде зерттеген Югoслaвияның педaгoг-ғaлымы 

К.Aнгелoвски. Зерттеуші мұғaлім жaңaшылдығынa =сер ететін =леуметтік фaктoрлaрды,мұғaлімнің 
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жaңaшылдыққa тaлпынуының себептерін іздестіреді. Зерттеуші өзінің "Учителя и иннoвaции" деген 
еңбегінде төмендегідей м=селелерді тaлқылaйды: иннoвaция терминінің экoнoмикa немесе техникa 
ғылымдaрынaн педaгoгикa сaлaсынa келген деп oғaн жaқын терминдерге тaлдaу береді де, "кейбір 
педaгoггaр иннoвaция терминінің oрнынa рефoрмa, жaңaлaндыру, жетілдіру, oптимизaция, oқыту 
мoдернизaциясы ұғымдaрын пaйдaлaнaды" деп көрсетеді . 
П.Щедрoвицкий "иннoвaцияны oйлaу мен =рекет етудің ерекше бір түрі ретінде білім беру сaлaсындa 

мaмaндaрды дaярлaуды ұйымдaстырудың ерекше бір түрі" деп aйқындaйды. 
И.A. Рoмaнoвa "ғылыми-зерттеу жұмысындa ж=не педaгoгикaлық =дебиеттерде иннoвaция м=селесіне 

жaлпы =діснaмaлық ж=не тaрихи - педaгoгикaлык бaғa берілмеген" деген өз oйын д=лелдейді. 
Aл, С.A. Смирнoв, A.И. Пригoжин, В.В. Рoзин, A.М. Вoрoниндер ғылыми-зерттеулерінде 

иннoвaцияның теoриялық негізіне, дaму зaңдылықтaрынa,жіктелуіне тaлдaу береді . 
XX ғaсырдың 60-70 жылдaры oзық педaгoгикaлық т=жірибені oқып үйрену көкейтесті бoлып 

тaбылaды. Жaңaшылдaр =дістемелерімен, oқыту т=сілдерімен, құрaлдaрымен міндеттерді жaңaшa шеше 
бaстaйды. 
М.М. Пoтaшник "Aлдыңғы қaтaрлы педaгoгикaлық т=жірибе бұл өз =рекетіне шығaрмaшылықпен 

қaрaйтын ұстaздaр т=жірибесінен туындaйтын педaгoгикaлық үдерісті жетілдірудің жaңa мүмкіндіктері " 
дейді. 
Білім беру сaпaсын көтеру үшін бoлaшaқ мaмaндaрдың бoйындa aқпaрaттық м=дениет қaлыптaстыру 

тиіс.  
Aқпaрaттық м=дениет дегенiмiз - aдaмғa aқпaрaттық кеңістіктің қaлыптaсуынa қaтыcyғa ж=не oл 

кeңicтіктe epкін бaғдaрлaй aлуғa, aқпaрaттық өзaрa ic-=рекетке түсуге мүмкiндiк беретiн бiлiм деңгейi. 
Э.Л.Семенюктiң пiкiрi бoйыншa "aқпaрaттық м=дениет - aдaмның, қoғaмның немесе oның бiр бөлiгiнiң 
aқпaaттaрмен жұмыс iстеудiң бaрлық түрлерi - aқпaрaттaрды aлу, өңдеу, жинaқaу ж=не oсының негiзiнде 
сaпaлы жaңa aқпaрaтты құру ж=не прaктикaлық қoлдaну бoйыншa жетiлу деңгейi" [4]. 
Педaгoг aқпaрaттық м=дениетiн қaлыптaстырy ж=не дaмыту – ұзaққa сoзылaтын, педaгoгтың 

aқпaрaттық ж=не педaгoгикaлық қызметінің интегрaциялaу прoцесi. Бұл прoцсстің күрделiлiгi сoндa - 
aқпaрaттық м=дениеттiң қaлыптaсуы мен дaмуы жoлындa көптеген кедергiлерден өтуге турa келедi. 
Ғaлымдaр мен мaмaндaрдың пiкiрiнше, педaгoгтың aқпaрaттық м=дениетiн дaмытудың негiзгi 

фaктoры aқпaрaттық ж=не кoмпьютерлiк технoлoгиялaрды қoлдaнуғa бaйлaнысты бiліктілiктi көтеру 
жүйесi бoлып сaнaлaды. Педaгoгтaрдың aқпaрaттық ж=не кoммуникaциялық технoлoгиялaрды oқыту 
прoцесiнде кoлдaнa бiлу мүмкіндігін дaмыту Мaқсaтындa oку курстaрын ұйымдaстырудың қaжеттiлiгi 
бүгiнгi бiлiм беру жүйесiнің кезектi м=селесiнiң бiрiне aйнaлып oтыр. 
Сoнымен қaтaр, білім беру сaпaсын aрттыру үшін жaңa aқпaрaттық технoлoгиялaрды пaйдaлу шaрт.  
Жaңa aқпaрaттық технoлoгиялaр дегенiмiз - бiлiм беру iсiнде aқпaрaттaрды дaярлaп, oны бiлiм 

aлушығa беру прoцесi. Бұл прoцестi icкe aсырудaн негiзi техникaлық құрaлдaр бoлып тaбылaды. Зaмaнaуй 
техникaлық құрaлдaр - бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн тaппaй келген жaңa, тың дидaктикaлық 
мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретiн зoр құрaл. Қaзіргі тaңдa білім беру сaлaсындa oсы зoр 
құрaлдың шексiз мүмкiндiктерiн oқытушылaр oқу прoцесінде пaйдaлaнудa.  
Интерaктивтік oқу технoлoгиясы (ИOТ) – деп н=тижесінде oқу =рекеті бaрысындa oлaрдың өзaрa 

мoтивaциялық, инетеллектуaлдық, эмoциялық ж=не бaсқaдa жaқтaрынaн жетістіктерге жетуді сезіну 
ситуaциясын тудырa aлaтын, oқушылaрғa педaгoгикaлық =серлі тaнымдық қaрым-қaтынaс құруғa кепіл-
дік беретін, мұғaлім мен oқушының іс =рекетін oқу oйындaры түрінде ұйымдaстыру т=сілдерін aйтaмыз. 
ИOТ-сын қoлдaнaтын oқыту прoцесінің құрылымындa мынa кезеңдерді бөліп көрсетуге бoлaды: 
Бaғыттaу. Oйынғa қaтысушылaр мен эксперттерді дaйындaу кезеңі. Мұғaлім жұмыс т=ртібін ұсынaды, 

oқушылaрмен бірге сaбaқтың бaсты мaқсaты мен тaпсырмaлaрын жaсaйды, oқу прoблемaсын 
құрaстырaды [5]. 

Oйын - сaбaқты өткізуге дaйындық. Бұл ситуaция, нұсқaулaр, қoйылымдaр мен бaсқa дa 
мaтериaлдaрды oқыту кезеңі. Мұғaлім сценaрий жaсaйды, oйын тaпсырмaлaрынa, ережесіне, рoлдерге, 
oйын бөлімдеріне, ұпaй сaнaу т=ртібіне (oйын тaблoсы құрылaды) тoқтaлaды. Oқушылaр қoсымшa 
aқпaрaт жинaйды, мұғaліммен aқылдaсaды, oйын бaрысы ж=не мaзмұны турaлы өзaрa тaлқылaйды. 

Oйынды өткізу. Бұл кезеңде oйын прoцесінің өзі жүзеге aсaды. Oйын бaстaлғaннaн кейін ешкімнің 
oғaн aрaлaсуғa ж=не бaғытын өзгертуге қaқысы жoқ. Тек жүргізуші ғaнa қaтысушының =рекетін бaғыттaп 
oтырaды, егер oл бaстaпқы мaқсaттaн aуытқып бaрa жaтсa. Мұғaлім oйынды бaстaғaннaн кейін, aсa қaжет 
бoлмaсa oғaн қaтынaспaуы керек.  
Бұл жерде мұғaлімнің міндеті; oйын =рекеттерін, н=тижелерін, ұпaй сaнaуды бaқылaу ж=не түсініспеу-
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шілік бoлғaн жaғдaйдa түсіндіру, oқушылaрдың сұрaғынa жaуaп беру немесе өтініш бoйыншa oның 
жұмысынa көмектесу. 

Oйынды тaлқылaу. Oйын н=тижесін тaлдaу, тaлқылaу ж=не бaғaлaу кезеңі. Мұғaлім тaлқылaу 
жүргізеді, oның бaрысындa эксперттер сөйлейді, қaтысушылaр өз пікірлерін aйтaды, өз пoязициялaрын 
ж=не шешімдерін қoрғaйды, қoрытынды жaсaйды, тaңғaлыстaрын aйтaды, oйын бaрысындa туындaғaн 
қиындықтaры, идеясы турaлы =ңгімелейді. 
Қoрытa келгенде, жaңa иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгияның негізгі, бaсты міндеттері 

мынaдaй:  
- =рбір білім aлушының білім aлу, дaму, бaсқa дa іс-=рекеттерін мaқсaтты түрде ұйымдaстырa білу;  
- білім мен білігіне сaй келетін бaғдaр тaңдaп aлaтындaй д=режеде т=рбиелеу;  
- өз бетінше жұмыс істеу дaғдылaрын қaлыптaстыру, дaмыту;  
- aнaлитикaлық oйлaу қaбілетін дaмыту.   
1 Қaзaқстaн Республикaсының білім беру турaлы зaңы. 2007ж 
2 Бөрібaев Б, Бaлaпaнoв Е. Жaңa aқпaрaттық технoлoгиялaр. – Aлмaты, 2001.  
3 Жүнісбек f. Жaңa технoлoгия негізі – сaпaлы білім. – //Қaзaқстaн мектебі, №4, 2008 
4 Қaбдықaйырoв Қ. Иннoвaциялық технoлoгиялaрды диaгнoстикaлaу. – A., 2004  
5 Нaғымжaнoвa Қ. Иннoвaциялық технoлoгияның құрылымы. – A. Өркен, 2007 
 

Резюме 
В настоящее время, обязанностью каждого образовательного учреждения является обеспечение условий для 

развития личностных способностей, таланта и так же умственных способностей в условиях динамичного развития 
науки и техники, а так же интенсивного потока информации. Факторами которые могут обеспечить данное развитие 
являются творческие и исследовательские достижения учитилей. Для этого требуется освоение новых педагогиче-
ских технологий, которые позволяют воспитать творческую, исследовательскую, самостоятельную личность и 
обучать согласносно индивидуальным особенностям каждого ученика. Следует отметить, что для организации 
учебного процесса отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта предусматривает 
внедрение новых педагогических технологий.  
Ключевые слова: инновация, культура, игра, творчество, новшество, информация, информационная культура, 

педагогическая деятельность, урок, развитие, воспитание 
 

Summary 
Nowadays, the duty of every educational institution is to provide conditions for the development of personal skills, talents 

and mental abilities in the time of dynamic development of science and technology, as well as an intense flow of information. 
Factors that can provide this development are creative and research achievements of teachers. This requires the development 
of new educational technologies, which enable to raise the creative, research, independent personality and train individual 
characteristics of each student. It should be noted that for the educational process that meets the requirements of the state 
educational standard provides the introduction of new educational technologies. 

Key words: innovation, culture, game, creative abilities, reformation, information, informational culture, pedagogical 
activity, lesson, development, upbringing 
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МЕДИАҚҰЗЫРЕТТІЛІК ПЕН МЕДИАБІЛІМ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Т... Ахметов – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры, п.ғ.к., Қостанай қ. 

 
Мақалада медиақұзыреттілік ж=не медиаабелсенділік қалыптасушы медиабілім беру ортасының түйінді компо-

ненттері ретінде қарастырылады. qсіресе, Интернет қорларының түрлерінің медиашығармашылықты арттырудағы 
тиімділігі беріледі. 
Білім берудегі ақпараттық технологиялар – жай оқыту ортасы ғана емес, болашақ б=секеге қабілетті оқушылар-

дың медиақұзыреттілігін қалыптастырудағы сапалы жаңа технологиялар. Олар оқушылардың шығармашылық 
потенциалын, жұмыс өнімділігін арттырады ж=не оқу п=нін меңгерудің д=стүрлі аясын айтарлықтай кеңітеді.  
Интернет-технологиялар оқу үдерісінің болмысын да өзгертеді. 
Түйін сөздер: бұқаралық ақпарат құралдар, медиақұзыреттілік, медиабелсенділік, медиашығармашылық, 

ақпараттық революция, жаңа ақпараттық технологиялар 
 
Кейінгі уақытта Қазақстанда да ақпарат таратушы құралдар көбейе бастады ж=не олардың өнімін 

пайдалануға сұраныстың жоғары екені жаңалық емес. Н=тижеге бағытталған білім моделі мен 
басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды, медиабілімді тиімді 
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меңгеру үшін медиақұзыреттілікті дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. 
Медиабілімнің жастар мен жасөспірімдердің рухани-имандылыққа т=рбиелеудегі орнына аса м=н бере 

отырып, еліміздің президенті Н.q. Назарбаев жастармен кездесуінде (2008 жыл) рухани-имандылыққа 
т=рбиелеу үшін арнайы телеарна ашу керектігін ұсынды. «Бұл арнаны мемлекеттік «Ел арна» арнасының 
негізінде құру қажет, ал «Жас Отан» осы телеарнаның бағдарламаларын құруға ж=не дайындауға белсене 
қатысуы тиіс» деп, бұл жауапты істе жастардың өздерінің де жан-жақты атсалысуын, яғни олардың 
белсенділіктерін арттыруын тапсырды [1, 2 б.]. Бұл пікірді Б.Спок еңбектерінен де көруге болады: 
«телекөрсетілім − =лемдегі ең қуатты байланыс құралы болғандықтан, балалардың сана-сезіміне зиянды, 
қатігездікті, анайылықты насихаттайтын хабар бергеннен гөрі, =лем жастарын ғылымға, өнерге, =дебиетке 
баулитын, талантын шыңдап, талабын ұштайтын бағдарламалармен т=рбиеге =сер етуіне ықпал жасаған 
орынды» [2].  
Қазақстан Республикасы Білім беру туралы Заңындағы мемлекеттік саясаттың принциптеріне с=йкес 

Қазақстан білім беру жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген болатын [3]. Соның бірі – білім беру 
жүйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, бүкіл=лемдік коммуникация желісіне 
шығу. 
Қазіргі таңда ақпараттандыру процесі адамзат өркениетінің дамуының жаппай ж=не қайталанбайтын 

кезеңі ретінде қарастырылып отыр. Білімді ақпараттандыру =сіресе, оның жоғары оқу орындарында 
енгізу – қоғамда ақпараттандырудың негізгі шарты. Себебі, жоғары оқу орындарында ақпараттандырыл-
ған қоғам жағдайында жұмыс істеп, өмір сүре алатын болашақ маманның дайындығы жүзеге асады. Осы 
процестің дамуын болжауға бағытталған белгілі беталыс педагогика ғылымында өз орнын алуда. Білімді 
ақпараттандыру жағдайында білім парадигмасының өзгеруі (О.З.Имангожина, С.А.Жданов, 
И.А.Заинчковский, Г.К.Тұрғанова, Д.М.Жүсібалиева, т.б.) қазіргі жалпы білім беретін жоғары оқу 
орындарының дамуының негізі ретінде ақпараттық технологиялары (В.А.Корвяков, Р.О.Джеренова, 
С.Д.Муканова, т.б) м=селелері ретінде зерттелуде. 
Соңғы он жылдықтағы д=стүрлі оқу (ж=не м=тінді түсіну) аумағында қалыптасқан келеңсіз жағдай 

жеткіншектердің медиялық басымдылыққа радикалды ауысуына байланысты пайда болатын 
проблемалар мен процестер кешенімен сипатталады. Жақында ғана оқушылар негізінен қағаз м=тіндерін 
(кітаптар, баспасөз) еркін, қызығушылықпен оқитын. Бірақ бүгін олар электронды форматтағы 
(теледидарлық, компьютерлік, интернеттік ж=не т.б.) медиам=тіндерге көбіне ұмтылады. 
Көптеген =леуметтік зерттеулердің м=ліметтеріне сүйене отырып, А.В.Федоров қазіргі заманның 

мектеп оқушылары мен жастарының оқуына т=н келесі тенденцияларды д=лелдеді: 
- баспа сөзіне біртіндеп қызығушылықтың төмендеуі, соның салдарынан оқу м=ртебесінің түсуі – бос 

уақытта оқу үлесінің қысқаруы; 
- «еркін» оқудан прагматикалық, ақпараттық, «іскер» оқудың (яғни оқу бағдарламасы бойынша 

оқушылардың 48% оқу мақсаттарында =дебиетті оқиды) басым болуы; 
- оқушы бағытының «еркін» (бос уақыты) оқудан көрі көңіл көтеру сипатындағы =дебиеттерді оқуға 

өзгеруі; 
- «жан азығы» үшін повестер мен романдар, таңдаулы отандық ж=не шетел авторларының 

шығармаларын оқу аясынан шығу, (жеңіл, үстірт оқуға бағыттайтын, көңіл көтеру сипатындағы, 
рекреативті) мерзімдік басылымдарды оқуды ұнату; 

- жалпы м=дениеттің төменгі қабатына, =сіресе аудиовизуалды, бос уақытта оқуға ықпал етуді 
күшейту [4]. 
Медиақұзыреттілік - =р түрлі жанрлардағы медиам=тіндерді таңдауға, қолдануға, сыни талдауға, 

бағалауға ж=не беруге, социумда медианың атқаратын қызметіне даярлығын көрсететін тұлғаның 
кіріктірілген қасиеттері. Медиақұзыреттілік ұғымы көпқырлы болып келеді, себебі, онда білім, іс-=рекет 
т=сілдері, тұлғалық қасиеттері ұсынылады, бір ғана емес бірнеше бірлескен ғылым салаларымен қызмет 
жасайды ж=не п=наралық сипатта болады. 
Медиақұзыреттілік көп функциалы, себебі, к=сіби, =леуметтік ж=не күнделікті өмірде алуан түрлі 

міндеттерді шешуге септігін тигізеді, медиабілім саласында пайда болған түсініктерге сүйенеді: медиаса-
уаттылық (media literacy), медиам=дениет (media culture). Мұнымен кейде медиақұзыреттілік медиасауат-
тылық терминіне синоним ретінде түсіндіріледі, м=селен, медиақұзыреттілік /медиасауаттылық (media 
competence /media literacy) – «алуан түрлі ақпараттарды қолдану, талдау, бағалау ж=не беру қабілеттілігі». 
Медиақұзыреттілікті зерттеуші шетел ғалымдардың еңбектерінде бұл термин іс-=рекет аспектілеріне 

с=йкес келеді. М=селен, медиақұзыреттілік «медиаға қатысты білікті, өз бетінділік, шығармашылық ж=не 
=леуметтік-жауапкершілік =рекеттерге» қабілеттілік деп түсіндіріледі.  
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Басқа зерттеулерде медиақұзыреттіліктерді қалыптастырудың ж=не медиаөнімдерді жинақтау негізіне 
жататын 5 түрлі блоктарды ашып көрсетуге болады:  

- мотивациялық (медиа ж=не медиам=тіндермен байланыс жасау мотивтері);  
- байланыс жасау (О жиілігі /иедиам=тіндермен байланыс);  
- ақпараттық (білім, медиам=дениет теориясы, бұқаралық коммуникация);  
- перцептивті (медиам=тіндерді қабылдау қабілеті);  
- интерпретациялық /бағалау (социумда медианың атқаратын қызметін сыни талдау біліктілігі ж=не 

медиам=тін);  
- практикалық-операциялық (медиа ж=не медиам=тіндерді таңдау біліктілігі, өзінің медиам=тіндерді 

құру ж=не тарату);  
- креативті – медиа қызметімен байланысты шығармашылық бейнесі. 
Медиабілім беру ортасының түйінді компоненттерінің бірі – медиабелсенділік. Медиабелсенділік 

ұғымының м=нін ашу үшін алдымен, белсенділікке тоқтатуды жөн санадық. Бүгінгі күні «белсенділік» 
ұғымы =ртүрлі =рекет аймағында, жеке тұлға мен адамдар тобына тарала отырып кеңінен қолданылады: 
«дене белсенділігі», «психологиялық белсенділік», «=леуметтік белсенділік», «белсенді адам», «белсенді», 
«белсенді азаматтар», т.б.  
Орыс тілі сөдігінде «белсенді» адамды =рекеттік, төзімді, дамытушы ретінде анықтама беріледі [5]. 

qдебиеттер мен тұрмыста қолданылатын сөздік қорда «белсенділік» ұғымы «іс-=рекет» ұғымына 
синоним ретінде қолданылады. Дегенмен, бұл терминдерге терең үңіліп қарасақ, мазмұны бойынша бір-
бірімен с=йкес келмейді.  
qрқашан кез келген іс-=рекет н=тижені болжайды, белсенділік ұзақ уақытқа созылады ж=не ешқандай 

н=тижеге =келмейді. Сондықтан, іс-=рекет белсенділіктен м=нділігімен, ойластырылуымен, жобалау 
жүйесімен ерекшеленеді ж=не істелген =рекетті талдау, стратегиясы мен тактикасын ажыратады. 
Белсенділік іс-=рекетпен динамикалық шарты, ұтқырлық құрамы ретінде с=йкестендіріледі.  
И.М. Дзялошинский «белсенділіктер» түрлерін ажыратып көрсетеді: 
- жетекші белсенділік (м=селен, еңбек, саяси ж=не азаматтық); 
- жееткші белсенділікті жүзеге асыру үшін қажетті байланыстарды іздестіруге тұлғаның 

энергетикасын бағыттайтын коммуникациялық белсенділік; 
- медиа аймақта ақпараттар іздестіру бойынша индивид =рекеттерін басқарушы медиабелсенділік [6]. 
Жоғарыда берілген жіктемелерге сүйене отырып, аздап кеңейтілген ж=не қайта форматталған нұсқа-

сын ұсынамыз. Оның негізіне өзін-өзі жетілдіретін тұлғаның адами өмір сүру =рекетін алдық. Жетекші 
белсенділіктің үш түрін айқындаймыз: к=сіби белсенділік; қоғамдық белсенділік; тұлғааралық 
белсенділік. 
Жоғарыда айтылғандарды қамтамасыз ететін сервистік белсенділіктер алынады: медиабелсенділік 

(немесе медиаақпараттық белсенділік); коммуникативті белсенділік. 
Медиаакпараттылық тұжырымдамаларымен с=йкес (медиа ж=не ақпарат бір уақытта біздің өміріміздің 

барлық аймағына енеді) медиабелсенділік ж=не коммуникативті белсенділік к=сіби, қоғамдық ж=не 
тұлғааралық белсенділіктердің бөлінбейтін бөлшегі болып табылады. 
Өзін табысты көрсете алатын заманауи жастардың басты п=ні медиабелсенділік болып табылады. 

Ақпараттық технологиялар медиабелсенділікті =рқашан жүзеге асырып отыруға септігін тигізеді. Бүгінгі 
күні медиабелсенділіктің негізгі алты түрін ажыратып көрсетеді: ізденіс; ақпарат алу; қолданыс; ұсыну; 
өндіріс; ақпараттарды тарату. 

 Медиабелсенділіктің =рбір түрі жиынтығында тұлғаның медиаақпаратты сауаттылық деңгейін 
айқындайды. Медиаөнім өндіріс технологияларын меңгермей-ақ медиа қолдануда медиабелсенділікті 
білдіреді. Немесе ақпараттарды белсенді іқзестіргенімен оны таратуды білмейді. Осындай 
медиабелсенділіктің шектеулі нұсқалары мүмкін, дегенмен, медиабелсенділіктің дара түрлерін меңгерген 
адам медиасауатты тұлға ретінде сипатталады. Медиабілімді адам медиабелсенділік түрлерінің барлығын 
еркін қолданады – ізденіс, ақпарат алу, қолданыс, ұсыну, өндіріс, ақпараттарды тарату. 
Медиабілім беру процесінде жастардың медиабелсенділігі маңызды сипатқа ие: 
біріншіден, жастардың бойында ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларыын арттыруға септігін тигізеді; 
екіншіден, жастармен жұмыс істейтін педагогтар жіне басқа да мамандарды ынталандырады, 

медиаақпаратты сауаттылық деңгейін арттыруға көмектеседі. 
Медиабілім беру теориясында тұтыну ж=не құрушы медиабелсенділіктерді ажырата білу қажет. 

Практикада біріншісін бақылап, екіншісін дамыту көзделеді. 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, біз жастардың медиааймақтағы белсенділіктерінің 
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барлық түрлері тұлғаны дамытуда маңызды роль атқаратынын ж=не медиабілім беру процесінде 
қолданылатынын атап өттік. Спонтанды немесе арнайы ұйымдастырылған медиабелсенділік жастардың 
медиаақпаратты сауаттылығы деңгейін арттырады, сонымен қатар, медиаақпараттық м=дениеттілігі мен 
медиаақпараттық санасына =серін тигізбей қоймайды. 
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Резюме 
В статье медиакомпетентность и медиаактивность рассматриваются как ключевые компетенции формирующей 

среды медиаобразования. Дается виды Интернет ресурсов, их эффективности при формировании медиакомпетенции 
учащихся.  
Информационные образовательные технологии – не только среда обучения, качественные новые технологии при 

формировании медиакомпетенции конкурентноспособных учащихся. Они развивают творческого потенциала, 
продуктивной работы учащихся; расширает сферу традиционного изучения.  
Ключевые слова: средство массовой информации, медиакомпетенция, медиаактивность, медиатворчество, 

информационная революция, новые информационные технологии 
 

Summary 
In the article the values of the use of mass medias are examined at forming of communicative competense of senior 

classes of students. Given kinds the Internet of resources, to their efficiency at forming of communicative competense of 
students.  

Information educational technologies - not only environment of educating, quality NT at forming of communicative 
competense of конкурентноспособных students. They develop creative potential, of productive work of students; 
расширает sphere of traditional study. 

Keywords: medium of communication, mediacompetense, mediaactivity, mediawork, informative revolution, 
informative NT 
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SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE 
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The paper discusses the problems of training and certification of postgraduate and doctoral students for the informatization 
of secondary education in Ukraine. The background of a new scientific specialty 13.00.10 is described. The experience of the 
preparation of candidates and doctors of pedagogical sciences, specialty 13.00.10 - information and communication 
technologies in education are given. The contribution to the creation and development of a new scientific specialty, which is 
created at the Institute of Information Technologies and learning tools of NAPS of Ukraine is shown. As a result of the 
analysis of subjects of dissertations on specialty 13.00.10, it is determined that it is important to conduct comprehensive 
research on information security of schoolchildren in ICT competencies of students and improving the competence of teachers 
in this area. Recommendations for a partial solution to the problem of preparation of candidates and doctors of pedagogical 
sciences for secondary school education informatization of Ukraine are prepared. 

Keywords: ICT, informatization of secondary education, 13.00.10, candidates and doctors of pedagogical sciences 
 

Problem description. Nowadays is the period of considerable progress of information and communication 
technologies (ICT), however, in the Ukrainian school education can be observed a lagging behind in the field of 
information, compared with the developed countries, it is manifested in the obsolescence of hardware, software, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

67 

personnel competence, as there is a need in significant revision of normative base and etc. The article [11] noted 
that the important issue is to improve the quality and level of training of teachers and education managers in the 
sphere of information and communication technologies. As the skills in this area, given the pace of its 
development, quickly become obsolete. There are technical tools with great potential, therefore the preparation for 
their use is necessary. Also, we agree with the statement in the paper [9, p. 3], that first of all there is a need in 
challenges associated with improving the training and certification of scientific and scientific-pedagogical 
personnel, in particular to enhance the effectiveness of training in postgraduate and doctoral studies. Scientific 
degree is displayed qualifying characteristic of man and the readiness to solve research problems of a certain level 
of complexity. 

Most scientists in works [2; 6; 4, p.11] indicate the main problems of informatization of secondary education 
in Ukraine: technical support, training and content. Nowadays there is a lack of candidates and doctors of 
pedagogical sciences capable to provide the informatization of education at a sufficient level. That’s why an 
important for our research is the issue of training and certification of candidates and doctors of pedagogical 
sciences to provide the informatization of general secondary education in Ukraine. 

The analyses: researches and publications. In a number of Ukrainian scientists publications are discussed 
problems of education informatization: V. Bykov [1], A. Gurzhiy [3], M. Zhaldak [2], Y. Zaporozhchenko [11], 
N. Morse [4], M. Shishkin [11], etc. Some aspects of preparation of scientific and scientific-pedagogical personnel 
are investigated in the works: M. Leshchenko [6], I. Regeylo [8], O. Spirin [9-10], A. Iatsyshyn [9-10; 12-13]. Yet 
the problem of preparation of candidates and doctors of pedagogical sciences for secondary education 
informatization remains underinvestigated. 

Purpose of the article – to consider the problems of training and certification of postgraduates and doctoral 
students for the informatization of the secondary education in Ukraine and to analyze the experience of the 
preparation of candidates and doctors of pedagogical sciences, specialty 13.00.10 - information and 
communication technologies in education. 

Modern society is characterized by a significant increase in the role of knowledge - leading and productive 
factor of intellectual and spiritual development. It determines the scaling and deep understanding of the research 
and development that is carried out in almost all spheres of society at all levels. Therefore are developing existing 
and emerging new areas of knowledge and high technologies (nano- and biotechnology, space technology, 
artificial intelligence technology, educational technology, technologies in the sphere of health and agriculture, ICT 
and others.), are creating new highly intelligent, automatic and automated high means of activity [1]. 

In the collective publications [3, p.3] indicated that ICT actively and continuously penetrate and integrate into 
all spheres of human activity and society, they have become a powerful catalyst and determining the source of the 
development of society. Informatization of the society provides industry-ahead informatization of education and 
science, which forms a personality cognitive and technological foundations of information as a process. The 
informatization of education has become an important part of the overall process of globalization, the world is 
determined by the communication and information basis of socio-economic systems of society and the 
harmonious development of man. 

We can agree with the fact that in today's social environment can be formed the next level of education, carried 
out its progressive evolutionary development of a modern ICT-oriented - to the open education of future 
knowledge society. [1] Law of Ukraine "On the Concept of the National Informatization Program" states that 
computerization of research activities will enhance the efficiency of research, the creation of a powerful system of 
scientific and technical information and its use at all stages of the research activities provided activate all its forms. 
Also, conditions should be created for the general computerization and the Math involvement of natural sciences 
and humanities, with the aim of entering into the global information network of databases and expertise. The 
informatization of science and education will improve their practical benefits, speed up integration into the world 
of science. Also important is a statement from the publication [11] about the fact that to meet the challenges of 
information society it is necessary to carry out scientific and methodological studies aimed at the development of 
informatization of educational institutions aimed at improving the scientific and methodical, methodological and 
organizational support of the use of ICT in education. 

Teaching Informatics in the secondary schools is important for the intellectual development of logical and 
creative thinking, general culture, preparation for future careers in the information people in different fields. 
Therefore, learning the subject is weighty social importance for society as a whole. Nowadays many teachers 
conduct research and defend the thesis, develop manuals and guidelines, publish articles in collections of scientific 
papers, scientific and methodological journals, participate in conferences and seminars at various levels, working 
on the development of computer-based systems of learning in various subjects - notes in his work, Academician 
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M. Zhaldak [2]. 
The known facts are that the mass use of ICT in all spheres of life shows the most vulnerable group to the 

negative consequences of their use - children. The research of many scientists argue that the excessive use of 
computer technologies and uncontrolled access to harmful information have a strong influence on the distortion of 
the process of physical and mental development of the student. In the thesis [5 s.5-6] is emphasized that the task of 
teaching science is the development of methodological, organizational and pedagogical basis to overcome the 
negative consequences of the use of ICT in the educational process in the school and family education. 

S.Litvinova is certain that the teachers have faced with a problem: how to use actively ICT in their professional 
activities? Also problematic moments are: lack of motivation of teachers to use ICT, outdated computer 
equipment, innovations in software, etc. To partially solve this problem, teachers create conditions to increase the 
level of computer literacy: at the level of methodical center of information technologies in the formation of one of 
the districts of Kiev, systematically conducted computer courses of the program «Intel Teach to the Future" [7, 
p.58]. ICT creates new, electronic software, namely, electronic training devices and training resources that may be 
used for school and home schooling. However, a significant problem remains psycho-pedagogical and scientific-
methodological support in the use of new tools and development (demanded ones there are techniques to use them 
for teaching and educational purposes). 

It can be emphasized that it is important to conduct comprehensive research on information security of 
schoolchildren and ICT competencies of students and improving the competence of teachers in this area. This is 
mentioned in [5, p. 6-7], which is a significant problem of information security of school and of undeveloped 
general theoretical and methodological approaches to information security of students makes it impossible to 
create the security conditions of socialization of adolescents in the information environment. 

In the collective publication [11] was noted that it is expedient to create a system of special training teachers to 
work in the new conditions of information-educational environment with a focus on practical training, learning the 
basics of information technology skills using innovative forms and means of teaching resources professional and 
social networks. 

Let’s consider further historical aspects of the preparation of candidates and doctors of pedagogical sciences, 
as far as for this study the task is to analyze the importance of formation and development of the system of 
training personnel for the Informatization of Education in Ukraine. For example, academician I. Regeylo [8] 
exploring the historical aspects of the preparation of highly qualified personnel to note that these studies can be 
combined into groups: studies on the formation of the Soviet intelligentsia; general works on the history of 
scientific training in different historical periods of development of Ukraine; studies on specific aspects of the 
preparation of scientific and scientific-pedagogical personnel in postgraduate and doctoral studies; comparative 
studies of the multi-stage system of training of highly qualified personnel in postgraduate and doctoral institutions 
studios European countries. 

Academician M. Zhaldak in his memoirs [2] writes that in Ukraine an important role in the informatization 
played Kiev State Pedagogical Institute named after A. Gorkii (now The National Dragomanov Pedagogical 
University), as far as only here in 1985 graduated the teachers of Informatics for the first time. In the same year, at 
the same University was opened the first among all the Department of computer science and computer 
engineering (later renamed the Department of Computer Science), headed by N. Shkil, and was appointed the 
deputy – M. Zhaldak. In the Ukrainian Scientific-Research Institute of Education (in 1988) was established first 
Laboratory of Computer Science. The staff organized several scientific conferences in different cities and 
prepared collections of scientific papers. The opening in 1990 year a Laboratory of information technology in 
education at the Institute of Psychology named after G. Kostiuk of the Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine became quite an important event for the informatization of education [2]. The scientist continues, "... 
particularly significant contribution to the establishment of a school course of computer science, as well as 
computerization of the educational process and the creation of computer-based systems of learning of various 
subjects also made Department of Informatics at the: Ternopil State Pedagogical University, Kharkov University 
named after G. Skovoroda, National Taras Shevchenko University, National Tavrijsk University named after V. 
Vernadsky, Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko, Institute for System Studies 
of the Ministry of Education of Ukraine, and others. A significant event was the opening in 1999, the Research 
Institute of Information Technologies and Learning tools of the NAPS of Ukraine (IITLT NAPS of Ukraine). 
Director is professor V. Bykov. Employees of the institute have made a significant contribution to the problem 
solving of informatization of education system in Ukraine [2]. 

According to the author, to engage in training and certification of graduate students and doctoral candidates of 
pedagogical sciences, should be only those universities and research institutes, which employ a sufficient number 
of specialists in this direction and in which the following research projects related to the use and implementation 
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ICT in education and science. Only in such circumstances, graduate and doctoral students will be directly 
involved in the development and testing of modern methods of computer-oriented system of teaching of various 
subjects, the creation of computer-oriented environmental education, etc. The effectiveness of post-graduate put in 
[9, p. 6], and it is noted that on the one hand, the number of persons who, after finishing graduate school defended 
dissertations for the next two years, it is ineffective, and on the other, in order to develop the intellectual potential 
of society - is considered to be quite effective. Also stated on a number of issues related to improving the 
effectiveness of the training of highly qualified personnel for information and communication technologies in 
education, requiring a generalization, ordering and search pedagogically reasonable and feasible ways to improve 
the scientific and organizational, scientific-methodological and information-didactic software for this training [9, 
p.3]. 

In Ukraine, universities and research institutions have actively started work on the opening of post-graduate on 
a new scientific specialty 13.00.10 - Information and communication technologies in education. Noting that at 
present such training is carried out in more than 8 universities and institutions, namely: IITLT NAPS of Ukraine, 
National Dragomanov Pedagogical University, National University of Bio resources and Environmental Sciences 
of Ukraine, Kiev National Linguistic University, Borys Grinchenko Kyiv National University, Kirovograd State 
Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Zhytomyr State University named after Ivan 
Franko National University of Kherson, Luhansk National University. 

The system of training of the scientific and scientific-pedagogical personnel and the degree of integration of it 
into the social and economic structure of the state have the reasons that lead to a decrease in the prestige of the 
scientific and teaching profession [9, p. 6]. Is it possible to respond clearly to the question "What number of 
candidates and doctors of pedagogical sciences are necessary for the informatization of education Ukraine?" – it is 
impossible. Today, the scope of scientific and scientific-pedagogical personnel in the specialty 13.00.10 is 
expanding. However, the actual task is to ensure qualified scientific guidance and counseling. Also, it is doubtful 
scientific and methodological support of organizational and pedagogical conditions of training of graduate 
students and doctoral candidates, in particular in the specialty 13.00.10, that were formed in different universities. 
We can state from personal experience (the author is a member of the Dissertation Council on specialty 13.00.10), 
a low level and quality of the thesis that are prepared in different universities of Ukraine (to avoid research 
conflict the institutions won’t be indicated) that have been submitted for consideration in the specialized 
Academic Council of IITLT NAPS of Ukraine. Of course, such a situation could arise due to insufficient 
development of a new scientific specialty, but even the manuscript of dissertations in accordance with applicable 
standards of the Ministry of Education of Ukraine were broken, and it is not the only case. The question of the 
reality and the quality of the examination and discussion at the meetings of the thesis manuscript at the 
departments of universities, where the preparation of post-graduate students on a new specialty is also under the 
question. 

The analysis of a number of publications [6; 9-10; 12-13], on various aspects of scientific and scientific-
pedagogical personnel in the specialty 13.00.10, as well as personal experience, it is determined that employees of 
the IITLT NAPS of Ukraine made a significant contribution to the creation and development of a new scientific 
specialty, namely: 

1) on the initiative and direct participation of academics V.Bykov and M.Zhaldak passport of the scientific 
specialty 13.00.10 was developed (2008); 

2) a program of candidate minimum in the specialty 13.00.10 was created (2009); 
3) was prepared a package of documents for opening the candidate council in the specialty 13.00.10 (V. 

Bykov, O.Spirin, A.Svetlorusova); 
4) was prepared a package of documents for opening the doctoral dissertation council on specialty 13.00.10 

(V.Bykov, O.Spirin, A.Svetlorusova); 
5) for the first time in IITLT NAPS of Ukraine, and in Ukraine, post-graduate courses (2010) and doctorate 

(2011), the start of a doctoral dissertation council (2010), at the meeting which approved the first PhD thesis on a 
specialty 13.00. 10 (2011); 

6) for the period 2011-2015 by the staff IITLT NAPS of Ukraine were conducted scientific expertise of the 23 
theses (20 for Candidates, doctoral - 3), which were made after substantial completion of the dissertations, and 
then were successfully defended in the dissertation council of the Institute; 

7) since 2009 on the basis of IITLT NAPS of Ukraine operates a methodological seminar for young scientists 
held on the third Thursday of each month (with the 2013 seminar renamed Ukrainian methodological seminar for 
young scientists "Information and communication technologies in education and research"), it is visited not only 
by the post graduate and doctoral students of the Institute, but also job seekers and graduates of different 
universities of Ukraine. The program of seminars and audio recordings can be found in the Digital Library IITLT 
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NAPS of Ukraine (access mode: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2015.html) or visit 
RIITS NAPS of Ukraine in the "Events" (mode: http://iitlt.gov.ua/working/zakhody/seminary). To organize and to 
conduct the seminar are invited well-known theorists and practitioners in the field of informatization of the 
education. The seminar built in a way that all can consider the various aspects of the use of ICT in education, and 
particularly the preparation of dissertations in this specialty. Permanent leader and organizer of the seminar is 
professor O. Spirin and a senior fellow researcher A. Iatsyshyn; 

8) with the aim of publicizing the results of theses of post graduate students and doctoral students and 
applicants in IITLT NAPS of Ukraine operates a specialized scientific publication on pedagogy for 
Informatization of Education and Science of Ukraine - electronic (free) scientific journal "Information 
technologies and means of training» (http: // journal .iitta.gov.ua), which is indexed in databases included in the 
set of abstracts database. As of June 2015 the magazine ranks 6th in the "Top 100 scientific periodicals in 
Ukraine", compiled by the Research Library of Ukraine named after V.Vernadsky (based on the website of the 
journal). Also, it is possible to publish articles in the scientific journal "Computer in school and family» 
(http://www.csf.vashpartner.com) and the collection of scientific papers "Information Technologies in Education» 
(http://ite.ksu.ks.ua). 

As a result of the analysis of theses that were positively approved by the dissertation councils of the IITLT 
NAPS of Ukraine, for the period 2011-2015., was found out that only 22% of the works studied various aspects of 
informatization of secondary education. Here are given the names of the theses: "Methodology to use the virtual 
class technology by the teacher for individual student training", "Information safety of senior pupils at computer 
oriented education environment", "The use of information and communication technologies of education quality 
management in the secondary educational institutions", "Designing of information space of comprehensive 
educational institution". According to this, it is the issue of the informatization of the relevant secondary school 
education and training of candidates and doctors of pedagogical sciences to improve the process. 

Conclusion. The existing experience of postgraduate and doctoral students, in particular for the 
informatization of the general secondary education in Ukraine, identifies the main problems and made 
recommendations for their partial solutions, such as: 

- It is an important event for the selection of talented young people for admission to study at postgraduate and 
doctoral studies; 

- Regular series of scientific and practical events for young scientists (seminars, webinars, conferences, round 
tables); 

- Constant monitoring of subject of dissertation research to identify current trends and orientation of young 
scientists to carry out works in unexplored sectors; 

- Placing full-text copies of abstracts, dissertations and other publications of candidates in the Digital Library 
of the NAPS of Ukraine; 

- Check for plagiarism publications using electronic systems with open access to conduct on-line consultations 
with postgraduate students, doctoral students and competitors. 

- Cooperation of educational institutions that provide training and certification of these professionals to build 
an open (electronic) scientific and educational environment for the development of the mobility of research 
postgraduates and doctoral students. 

Prospects for further research. Further research should focus on issues related on improving the quality of 
theses aimed at solving the problems of informatization of secondary education. 
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Резюме 

В работе рассмотрены проблемы подготовки и аттестации аспирантов и докторантов для информатизации 
среднего школьного образования Украины. Описаны предпосылки возникновения новой научной специальности 
13.00.10. Проанализирован опыт подготовки кандидатов и докторов педагогических наук по специальности 13.00.10 
– информационно-коммуникационные технологии в образовании. Определён вклад в создание и становление новой 
научной специальности, который внесли сотрудники Института информационных технологий и средств обучения 
НАПН Украины. В результате проведения анализа тематики диссертационных работ по специальности 13.00.10, 
определено, что важным является проведение комплексных научных исследований по обеспечению 
информационной безопасности школьников, развития информационно-коммуникационных компетентностей 
учащихся и повышение компетентности педагогических кадров в этом направлении. Подготовлены рекомендации 
для частичного решения проблемы подготовки кандидатов и докторов педагогических наук для информатизации 
среднего школьного образования Украины. 
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Нұрсұлтан qбішұлының Қазақстан халқына осыдан бұрын жолдаған Жолдауларының барлығымен де 

таныспыз. Елбасы соның барлығында да уақыттың сипатын д=л анықтауымен ж=не болашақты алдын-ала 
көре білуімен ерекшеленген еді. Біз ол айтқан Жолдауларда көрсетілген жолмен жүріп келеміз. Шүкірлік 
етуге болады, адасқан жоқпыз, тура жолда, нұрлы жолда келеміз. Қазақстан халқына бұл жолғы 
Жолдауында да санамызды сілкіп, алдағы уақытқа талпындырды, болашаққа деген сенімді нығайтты. 
Қазір өте күрделі уақытта өмір сүріп отырмыз. 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы дүниежүзіндегі 
көптеген мемлекеттерге ауыртпалық салды. Жолдауда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның осындай 
қиындықтардан шығуының бағыт-бағдарын көрсетті. Бұл біздің Мемлекет басшысының көрегендігі 
екенін айтуымыз керек. «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты жолдауы бақытты болашаққа бағдар. 
Нақты істерге негізделіп, ел экономикасының жаңа стратегиясын, уақыт рухын сезіндірді ж=не ұлтты 
ұйытар сөз, сын сағатта жасалған бағдар. Келешек келбетін көреміз деген ұлтқа жинақылық пен 
жүйелілік – табыс кілті болса, аталған сындарлы құжат =леуметтік-экономикалық м=селелерді ғана емес, 
білім көкжиегінің кеңейуіне де жасалған бағдарлама болуымен де ерекшеленді [1].  
Қазақстан Республикасы “Білім туралы” заңында мектептің міндеті оқушыларға тек білімнің 
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жиынтығын беру ғана емес, оқушылардың өз бетінше білім алуына, өзіндік білім алудың т=сілдеріне 
үйрету де болып табылатындығы жайлы айтылған. Сондықтан білім беру, оқу үдерісін ұйымдастыруға 
деген көзқарасты қайта қарап, білім, білік ж=не дағдыны меңгертуде мұғалім құзыреттілігін дамытуға, 
оқушыға оқу ақпаратын беруде оқушылардың күтілетін н=тижелерге қол жеткізуіне мүмкіндік беретін 
оқу үдерісін жобалауға, оқушының =р п=нді меңгеру икемділігін қалыптастыруға қарай өзгерту 
қажеттілігі туып отыр [2].  
Білім беру үдерісінің жақсаруы, ғылымның дамуы арқылы техника мен технология ж=не өндірістің 

өсуінің жүзеге асырылатыны белгілі. Дамудың негізі философиялық заңдылықтардың жүзеге асырылуы-
мен байланысты қарастырылады. Қоғам дамуындағы білім беру жүйесі дамуы айқындалады. Өндірістің 
ж=не өндірістік қатынастар дамуының н=тижесінде білім берудің, білім беру мекемелеріндегі білім 
алушылардың дамуы жүзеге асырылады. Осыған байланысты білім беру жүйесіндегі даму оның барлық 
құраушыларымен жүзеге асырылатындығын көруге болады. Тарихи материалдарды зерделеу негізінде 
білім беру жүйесінің, мазмұнының, құрылымының дамуын қоғамның дамуымен, олардағы өзгерістермен 
байланыстылығын көруге болады. М=селен, ХХғ. 60-70-жылдарында жаппай орта білім алуға көшуге 
байланысты бастауыш мектептің білім мазмұнын жетілдіру, оқушылардың ғылыми-теориялық білімдері 
мен қоғам дамуына с=йкес қарапайым біліктерін, көзқарастарын қалыптастыру, еңбекке дайындау талап 
етілді. Бұл кезде бастауыш мектеп үш жылдық оқуға көшірілді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімін 
дайындауды жетілдіру қолға алынып, оларды дайындау педучилище, педкласс, педагогикалық курстар, 
педагогикалық жоғары оқу орындарының педагогикалық факультеттерінде жүзеге асырылды. ХХ ғ. 70-
жылдары ғылым мен халық шаруашылығының жетістіктерін ескере отырып, жалпы білім беретін мектеп-
тің барлық сатыларындағы ғылым негіздері жаңа мазмұнда құрылды. ХХғ. 80-90-жылдары мектепте 
білім беру саясаты да өзгере бастады, бірте-бірте авторитарлық жұмыс стилі демократиялық, ізгілікті 
сипат алып, педагогикалық үдерістің басты мақсаты баланы дамыту, оның ішкі мүмкіндіктерін ашуға 
бағытталды. Бастауыш сынып мұғалімдері түрлі =дістемелік ізденістерге, шығармашылықпен жұмыс 
істеуге назар аудара бастады.  
Елімізде қазіргі таңда қалыптасқан еңбек нарығы жоғары білімді, шығармашылық деңгейі жоғары, 

=рекеттің сан түрлі саласында өз білімі мен біліктілігін қолдана алуға қабілетті мамандардың к=сіби 
даярлығының деңгейіне ж=не сапасына қойылатын талаптарға өз =серін тигізуде. Қазіргі заман талабы 
тұрғысынан алып қарастырсақ, бүгінгі мектеп оқушыларының жаңалық атаулыға жаны құмар, интеллек-
туалдық деңгейі =лдеқайда жоғары екеніне көз жеткізуге болады. Инновациялық оқыту технологиясы 
негізінде п=ндік білім беру идеясы жүзеге асырылады. Бұл өз кезегінде инновациялық оқыту технология-
ларының теориялық негізіне терең зер салуды талап етеді. 

“Инновация” ұғымы педагогиканың сөздік қорына ежелден енген деген пікір бар. Кейбір 
ғалымдардың еңбектеріне “жаңа“, “жаңалық енгізу“ деп көрсетілген. Инновация ұғымы ең бірінші ХІХ 
ғасырда м=дениет танушылардың зерттеулерінен пайда болды, яғни бір м=дениет түрлерін, екінші ел 
м=дениетіне енгізу дегенді білдіреді ж=не бұл ұғым этнографияда =лі күнге дейін сақталған. 
Кейбіреулері оны “өзгеріс“ деген терминмен анықтайды. М=селен, И.П. Подласый “Педагогика” атты 

еңбегінде ХХ ғ. 80-жылдары к=сіби түрде, алдымен журналистер, содан кейінгі кездерде педагогтар 
“инновация” сөзін пайдалана бастағанын жазады [3]. Сондай-ақ инновация (ағылшынның іnnovatіon - 
нововведение, новация) – бұл ескі жүйенің өзгерісі деп қарастырады. Бұл түсініктер кең мағынадағы 
терминдермен білім беру жүйесіндегі кез келген өзгерісті сипаттайды. 
Инновация термині қазірде білім берудің теориясы мен практикасында кеңінен қолданылуда. Бірақ, 

ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы белгілі бір категория ретінде көпке дейін берілмей келді. 
Берілетін анықтамалардың көпшілгі бұл ұғымды кеңінен терең таныта алмады. Сондықтан да “Иннова-
цияны “білім беру жүйесінде жаңалық енгізу“ деп айтсақ, “Введение принципиального в образователь-
ную систему“ ұғымының мағынасын тарылтқан болар еді“ – деп, жазады ізденуші Қ.Нағымжанова [4]. 
Ресейде ғалымдардың көбі бұл ұғымды =р түрлі түсіндіреді. Орыс ғалымдары В.И. Днепрова, В.С. 

Лазереваның еңбектерінде «инновация» ұғымы пайда бола бастады. Олар «инновацияны білім беру 
жүйесінде жаңалықтарды жасау, енгізу, қолдану ж=не тарату деп сипаттайды. М.М. Поташник, 
А.С.Доренсов «жаңалық» дегенді құрал ретінде, ал «инновацияны» осы т=сілдерді меңгеру үдерісі деп 
санайды. 
Республикамызда “инновация” ұғымын пайдалану соңғы жиырма жылдықтың еншісіне тиеді. Ең 

алғаш болып “инновация” ұғымын қазақ тілінде анықтаған ғалым, профессор Немеребай Нұрахметов. Ол 
былай дейді: “Инновация, инновациялық үдеріс деп отырғанымыз білім беру мекемелерінің 
жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану ж=не таратуға байланысты бір бөлек қызметі” [5]. 
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Жоғарыдағы мағлұматтарды бір жүйеге келтіріп педагогтар төмендегідей қорытынды шығарады: 
инновация - жаңалық, жаңаны енгізу, жаңарту үдерісі; өзгеріс; құрал, =діс. Ал, біздің пікірімізше, 
инновация дегеніміз – білім беру жүйесін жаңартудың серпін беру, білім беруді неғұрлым тиімді ете 
түсудің құралы ж=не =дісі. 
Педагогикалық инновациялар – бұл педагогика саласында жаңа енгізілімдер, оның жеке 

компоненттерін, сондай-ақ жалпы білім беру жүйесінің, білім беру ортасына қалыпты элементтер 
(жаңашылдықтар) енгізетін, сипаттамаларын жақсартатын мақсатты бағытталған прогрессивті өзгерістер. 
Педагогикалық инновациялар білім беру жүйесінің жеке қоры есебіне (дамудың интенсивті жолы), 

сондай-ақ қосымша күштердің (инвестициялық) – жаңа құралдардың, жабдықтардың, технологиялардың, 
капитал тартылудың (жатырымдардың) ж=не т.б. (дамудың экстенсивті жолы) есебінен жүзеге асырылуы 
мүмкін. Педагогикалық жүйелердің интенсивті ж=не экстенсивті жолдарының қосылуы «интеграциялық 
инновацияларды» жүзеге асыруға мүмкіндік береді, олар =ртүрлі жоспарлы, =ртүрлі деңгейлі 
педагогикалық жүйелердің ж=не олардың компоненттерінің тоғысуынан құралады. Интеграциялық 
инновациялар, ойластырылған, «сыртқы» іс-шаралар ретінде көрінбейді, бірақ терең қажеттіліктер мен 
жүйені білуден туындайтын мойындалған қайта құрушылар болып табылады. «Жетілмеген» жерлерін 
жаңа технологиялармен нығайту арқылы педагогикалық жүйенің жалпы тиімділігін арттыруға болады. 
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Резюме 
В данной статье описывается педагогическое содержание системы современного образования. Объединение 

интенсивных и экстенсивных путей образовательных систем позволяет реализовать «интегрированные инновации», 
они составляются из разноплановых, разноуровневых образовательных систем и их компонентов. Интегрированные 
инновации являются обсужденными, невозможно увидеть их «внешними» мероприятиями, но являются признанны-
ми реконструкциями, вытекающих из глубоких потребностей и познания систем. Можно повысить общую 
эффективность образовательной системы с помощью укрепления новых технологий «несозревших» элементов. 
Ключевые слова: педагогическая система, интенсивный, экстенсивный, интегрированные инновации, уровень, 

система, знание, технология 
 

Summary 
This article describes the pedagogical content of modern education. Combination of intensive and extensive ways of 

educational systems allows to implement "integrated innovation", they are made up of different planned, different leveled 
educational systems and their components. Integrated innovation is to discuss, you can not see them as "external" events, but 
they are recognized reconstructions derived from deep necessities and knowledge systems. It is possible to improve the overall 
efficiency of the education system with the help of new technologies to strengthen "immature" elements. 

Keywords: educational system, intensive, extensive, integrated innovations, level, system, knowledge, technology 
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РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ДИАЛОГЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

О.А. Куратова – к.п.н., доцент УИЯиДК, 
Б.М. Адамбекова – ст.пр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева 

 
В статье на примере модели типичной ситуации, возможной в контексте профессии в форме диалога и упражне-

ний к нему изложены профессионально-ориентированные речевые ситуации в различных коммуникативных сферах 
с применением лексико-грамматического материала для формирования профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов технических вузов.  
Ключевые слова: профессионально-ориентированный иностранный язык (ПОИЯ) в техническом вузе, модели-

рования типичных ситуаций, формирование профессиональной иноязычной компетенции  
Бұл мақалада жоғарғы техникалық оқу орындары студенттерінің к=сіби шеттілдік коммуникативтік құзыреттігін 
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қалыптастыру үшін к=сіби м=нм=тінде болуы мүмкін диалог ж=не диалогқа арналған лексикалық ж=не грамматика-
лық жаттығулар негізінде түрлі қатысымдық ортада типтік к=сіби бағдарланған сөйлеу ситуациялары 
қарастырылады.  
Түйін сөздер: к=сіби бағдарланған шет тілі, к=сіби м=нм=тінде сөйлеу ситуациялары, к=сіби коммуникативті 

құзыреттілік 
 
In the article the professionally oriented speech situations with the use of lexical and grammatical material for the 

professional foreign communicative competence formation of technical college students are considered on the example of 
series of dialogues and exercises. 

Key words: professionally oriented speech situations, professionally oriented foreign language, foreign communicative 
competence 

 
С введением новой дисциплины - профессионально-ориентированный иностранный язык (далее 

ПОИЯ) появилась необходимость по-новому взглянуть на процесс преподавания и обучения иностранно-
му языку в техническом вузе. Дисциплина «Иностранный язык» как ПОИЯ в техническом вузе становит-
ся одной из важной необходимой составляющей для профессиональной подготовки, так как иноязычное 
общение в профессиональной инженерной деятельности ХХI века становится требованием времени.  
Обучение ПОИЯ предполагает формирование у студентов технического вуза иноязычного материала, 

связанного с его будущей специальностью. В связи с этим преподавателю ПОИЯ в техническом вузе 
следует изучить разные методические направления и технологии обучения ПОИЯ, что требует совершен-
ствования методико-дидактической организации преподавания ПОИЯ. При этом следует учитывать, что 
объем часов для изучения дисциплины ПОИЯ всего 2 кредита [1]. В связи с этим возникают вопросы: 
«Что делать? Как научить студентов технического вуза умениям и навыкам профессионального иноязыч-
ного общения за это время?». Преподавателю ПОИЯ требуются умения организовать работу со студента-
ми и навыки владения современными технологиями, а также специальные знания профессионально-
ориентированной тематики.  
Отсутствие учебного иноязычного материала, необходимого для применения на занятиях по ПОИЯ, 

настоятельно требовало от нас создания учебно-методических указаний по немецкому языку для студен-
тов специальности машиностроение, в которых были созданы профессионально-ориентированные ситуа-
ции с применением лексико-грамматического материала для формирования коммуникативной компетен-
ции в учебной аудитории. Использование ситуативно-интерактивных технологий из вышеназванного 
источника и интерактивный подход в подготовке к практическим занятиям делает обучении ПОИЯ более 
эффективным в условиях технического вуза. Для формирования профессиональной иноязычной компе-
тенции используются, прежде всего, интерактивные коммуникативные технологий в совокупности с 
формами организации аудиторных занятий, что эффективно при выше указанном объёме часов по ПОИЯ. 
При создании учебно-методических указаний (далее МУ) были разработаны диалоги, комплекс ком-

муникативных заданий и упражнений, обеспечивающих поэтапное формирование речевых и профессио-
нально значимых навыков и умений иноязычного общения. При этом было взято во внимание 
следующее: 

1. Профессионально-ориентированный подход к обучению ИЯ предполагает формирование у студен-
тов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых сферах и ситуациях с 
учетом особенностей профессионального мышления.  

2. Принцип ситуативности предусматривает признание ситуации как единицы организации процесса 
обучения иноязычному общению. Ситуативность способна воссоздать коммуникативную реальность и 
тем самым возбуждать интерес подлинностью говорения. Ситуация в коммуникативном обучении 
обеспечивает презентацию речевого материала, формирование речевых навыков, является основой 
организации речевых единиц.  

3. Принцип функциональности предписывает функциональный отбор и организацию речевых средств. 
Функциональность означает, что любая речевая единица, любая языковая форма выполняет в процессе 
коммуникации какие-либо речевые функции. В процессе обучения общению на иностранном языке 
студенты не в состоянии в связи с ограниченностью учебных часов усвоить всю систему речевых средств 
в полном объеме. Поэтому необходимо создать функциональную модель этой системы, которая была бы 
упрощенной, минимизированной, но могла бы в функциональном плане замещать всю систему речевых 
средств. 

4. Эффективность создания МУ для обучения ПОИЯ заключается в следующем:  
• усвоение большого количества речевых единиц; 
• выработка способности студентов активно использовать языковой запас в общении на иностранном 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

75 

языке, в понимании иностранной речи; 
• создание мотивации обучения; 
• снятие психологических барьеров (стеснения, страха, скованности). 
Также при создании МУ было учтено мнение Н.Д. Гальсковой [2] по которому содержание обучения 

ИЯ необходимо включать: 
• сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, 

учитывающие профессиональную направленность студентов; 
• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его 

оформления и навыки оперирования им; 
• комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения ИЯ 

как средством общения, в том числе в интеркультурных ситуациях; 
• систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 
• учебные и адаптивные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру 

усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его носителями. 
Функционально-понятийный подход позволил нам создать модели диалогического общения, имитиру-

ющие профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах общения, и речевой 
ситуации. 
Образцов П.И., Иванова О.Ю. под речевой ситуацией понимают обстановку, совокупность обстоя-

тельств (явлений, предметов) действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию. Рече-
вые ситуации являются обязательным компонентом речевой коммуникации. В профессиональном ино-
язычном общении либо в ходе повседневного общения может иметь место не одна, а несколько сменяю-
щих друг друга ситуаций общения. Образцов П.И., Иванова О.Ю. считают, что для каждой из них харак-
терна своя цель воздействия, языковые средства и т.д. Исходя из этого представляется необходимым опе-
рировать на занятиях по иностранному языку как ситуациями повседневного общения, так и 
профессионального [3].  
Кунанбаева С.С. предлагает моделирования типичных ситуаций, которые отражают в различных 

коммуникативных сферах все типы возможных ситуаций в контексте профессии. Эти ситуации 
воспринимаются на слух в исполнении носителей языка, затем воспроизводятся либо драматизируются 
по ролям. На стадии усвоения предметного содержания коммуникативных комплексов (КК) проводится 
самостоятельно студентами по ключевым подсказкам путем частичной замены условий трансформации 
базовых ситуаций и создания его вариантов. На стадии формирования процессуального аспекта 
содержания студентами создаются новые варианты базовых коммуникативных ситуаций, которые 
намного расширяют границы базовой модели в силу изменения ряда условий в вариантах ситуации. 
После достаточно продолжительного периода работы по моделированию ситуаций общения. 
Кунанбаевой С.С. предлагается переход на этап межкультурно-коммуникативного профессионального 

общения. Кунанбаева С.С. считает, что на этапе непосредственного профессионально базируемого 
общения реализуется контекстно-коммуникативная стадия предметного содержания будущей профессио-
нальной деятельности обучаемых [4]. 
Приведем в пример: модель типичной ситуации общения «An der Tankstelle», созданная Турехановой 

А.М. и автором [5], которая была применена на первом занятии ПОИЯ. Для мотивации студентов к 
иноязычному общению предпочтение отдано было проведению ее в виде диалога. Главная особенность 
диалогической речи – это обязательное наличие разного характера вопросов. Диалог включает различные 
реплики и объединяющие их единства. Научить диалогической речи – значит научить обмену репликами 
самого разного характера, а не только вопросам и ответам. Реплики бывают двоякого рода: побуждающие 
к разговору и являющиеся реакцией на речь собеседника. Диалогическая речь предполагает: 

• умение свободно пользоваться определенными штампами, свойственными этой форме речи; 
• умение понимать речь собеседника; 
• умение быстро реагировать на высказывание собеседника; 
• способность продолжать разговор, т.е. составлять такие реплики, которые заставят собеседника 

откликнуться на реплику. 
В диалоге «An der Tankstelle» используются фразы, речевые конструкции живой речи в первую 

очередь в ежедневном общении. Повторение своей роли, заучивание и использование метода дриллинга 
мотивировало студентов к иноязычному общению и заинтересовало, так как ситуация была из реальной 
жизни, которая могла произойти как и в Казахстане, так и в любой немецко-язычной стране.  

«Drilling» - многократное повторение до усвоения материала, при применении которого акцент 
ставится на повторение конструкций во время устной практики в условиях практических аудиторных 
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занятий [5]. Как показала практика, дриллинг особенно эффективен для студентов, имеющих низкий 
уровень языковой подготовки, что нередко встречается в техническом ВУЗе, так как немецкий язык как 
ИЯ изучается на 1-ом курсе как базовый ИЯ. Итак, применение методики «drilling» - то есть 
многократное повторение диалога на первом занятии ПОИЯ дало нам достичь следующее:  

• закрепление необходимых словосочетаний и профессионально-ориентированных речевых 
конструкций, 

• развитие у студентов чувство уверенности в себе,  
• формирование речевых умений, предполагающие в качестве конечной цели свободное говорение,  
• вживаться в роль иноязычного диалогического говорения,  
• развить коммуникативные умения и навыки межкультурного профессионального общения в 

ситуации «An der Tankstelle». 
Таким образом, удалось с первого занятия начать работу над формированием профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Далее будет изложена модель типичной ситуа-
ции, возможной в контексте профессии в форме диалога и упражнений к нему с применением лексико-
грамматического материала для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов технических вузов.  

«An der Tankstelle»  
1. a) Machen Sie sich mit dem Inhalt des Dialogs bekannt!  
b) Lesen Sie den Dialog rollenweise vor!  
c) Der dritte Student spielt dabei die Rolle eines Dolmetschers. 
d) Lernen Sie den Dialog auswendig! 
e) Spielen Sie einen ähnlichen Dialog!  
 

Fahrer: – Bitte, volltanken! 
Tankwart: – Super oder Normal? 
F: – Normal. 
T: – Soll ich auch nach dem Öl sehen? 
F: – Ja, bitte. Ich nehme einen Liter. Was macht das aus? 
T: – 20 Euro, Zahlen Sie an der Kasse. 
F: – Ich möchte hier auch Wasser und Luft prüfen. 
T: – Steht gleich hier. 
F: – Ah, Ja! Danke schön. 
T: – Hätten Sie eine Panne? 
F: – Ja, Und ich möchte die Kupplung und die Bremsen prüfen. Ich bin nicht sicher, dass mein Wagen in 

Ordnung ist. 
T: – Ich empfehle in die Autowerkstatt fahren. 
F: – Bitte, sagen Sie, wie komme ich dahin. 
T: – Es ist nicht so nah. Am besten fahren Sie 200m bis zur Ampelkreuzung, wo die Straßenbahn ist, gerade 

aus. Dann über die erste Ampel.  
F: – Ah, falls ich weiterfahren würde, könnte der Schaden noch ungewöhnliches Geräusch, wenn ich den 

Starter betätige. 
T: – Wirklich? Ich wundere mich. 
F: – Ja, mein Gebrauchtwagen sieht wie neu aus. Aber er ist schon 7 Jahre alt. Haben Sie wohl einen 

Stadtplan?  
T: – Willst du den kaufen? Ja, an der Kasse. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan.  
На последующих занятиях для закрепления и активизации иноязычного материала и повторения 

ситуации «An der Tankstelle» были сделаны следующие упражнения, что позволило одновременно и 
параллельно овладеть языковым материалом и диалогической речевой деятельностью.   

1. Ordnen Sie folgende Begriffe in der linken Spalte ihren Definitionen in der rechten Spalte zu 

11.  
Eine Tankstelle 

 
a) 

 
ist ein Stoff zum Antrieb einer Maschine, 

22. Ersatzteile 
 
b) 

 
eine Anlage zur äußerlichen Reinigung von Fahrzeugen 

33.    
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Der Kraftstoff c) ist ein Reinigungsgerät.  

44. Ein Staubsauger  
d) 

 
ist eine Straße für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen. 

55. Eine Waschstraße 
 
e) 

 
ist eine Anlage, an der Kraftfahrzeuge mit den Kraftstoffen versorgt 
werden können. 

66. Eine Autobahn  
f) 

 
ist ein Behälter zum Sammeln und zur Aufbewahrung von Abfällen. 

77.  
Ein Abfallbehälter 

 
g) 

 
sind Bauteile zum Ersatz der defekten Bauteile.  

a) Füllen Sie die Kästchen aus. 
 
 
 
2. Lücken-Übung  
Schreiben Sie aus dem Kasten die fehlenden Wörter in die Lücken.   

Auto – Diesel – tanken – Abfalleimer – Kraftfahrzeug – Tankstellen – Tankwart – Café – 
Tankstellen - 

 
1. Ich habe vierzig Liter __________ getankt. 
2. Ich muss noch 30 Liter Diesel _________. 
3. Meist sind _____________ aus Plastik, Blech 
4. Ein Autofahrer führt ein _________________.  
5. Ein ___________ verkauft an einer Tankstelle Kraftstoff. 
6. In einem _________ wird Kaffee angeboten. 
7. _________________ sind heute in fast jedem Ort zu finden. 
8. Das Leben ohne ________ führt zu mehr Bewegung. 
9. Alkoholverkauf an ______________ muss verboten werden. 
 
Как показал опыт, созданная модель ситуации «An der Tankstelle» с выученными ролями не дала 

студентам развить беседу дальше, но сформировала базовые речевые умения профессионального 
иноязычного общения. 
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Түйіндеме  
Бұл мақалада к=сіби шеттілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін типтік к=сіби бағдарланған 

сөйлеу ситуациясы қарастырылады.  
 

Резюме 
В статье рассматривается модель типичной ситуации в форме диалога для формирования профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов технических вузов.  
 

Summary 
This article deals with the problem of professionally oriented speech situation for the professional foreign communicative 

competence formation.  

1 2 3 4 5 6 7 
      f) 
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Қазақстан Республикасында «Тілдердің үштұғырлығы» м=дени жобасында мемлекеттік тілмен (қазақ 

тілі) ж=не орыс тілімен қатар ұсынылған үш тілдің бірі – ағылшын тілі. Жобаға с=йкес, жоғары оқу 
орындарында «жаһандық экономикаға кірігу тілі – ағылшын тілін жетік меңгерген ішкі, сыртқы еңбек 
нарығында құзыретті тұлғаны ж=не =леуметтік интеграция мен мемлекеттің сыртқы функциясын дамыта 
алатын мемлекеттік қызметкер дайындау» көзделген. 
Осы жобаға с=йкес алға қойылған мақсат – жоғары оқу орындарында ағылшын тілін жетік меңгерген 

маман дайындау болып табылады. 
Қазіргі таңда ағылшын тілін жоғары оқу орындарында оқыту ерекше маңызға ие болып отыр, себебі 

ағылшын тілі – =лемде бірінші орында тұрған халықаралық деп танылған, бизнес, ғылым мен білім, 
саясаттың, маңызды кездесулер мен халықаралық конференциялардың тілі. 
Е.И. Пассовтың пікіріне сүйенсек, шетел тілін оқыту дегеніміз – адамның жеке тұлға ретіндегі білімі 

(қалыптасуы): рухани байлығын, қабілеттіліктерін дамыту, қажеттіліктерін көтеру, моральдық – жауапты 
ж=не =леуметтік бейімделген адамды т=рбиелеу. Н=тижесінде, білім – м=дениетке кірігу арқылы адамның 
қалыптасуы жүзеге асады ж=не оны сіңіре отырып адам оның субъектісі болады деген [1, 33].  
Біздің ойымызша, жоғары оқу орындарында ағылшын тілін жалпы білім беру п=ні ретінде оқытудың 

мақсаты студенттердің м=дениетін, олардың рухани-тарихи құндылықтарды, =лемдегі ғылыми жетістік-
терді бағалай білуін, өзара қарым-қатынас, танымдық белсенділігі, шығармашылығы ж=не шетел тілін 
меңгеруге саналы көзқарасын қалыптастыруды жүзеге асыру болып табылады.  
Қазіргі заман қоғамның қарқынды дамуына байланысты білім беру саласында студенттердің тілді 

меңгеруде қатысымдық біліктілігін қалыптастыруды талап етеді. 
Жалпы қарым-қатынас, қатысым ұғымына тоқтала кетсек, қатысым, қарым-қатынас (лат. 

communicatio) – лингвистикалық түсіндірме сөздікте араласу, ойлармен, деректермен бөлісу ж=не еңбек 
ету мен танымдық процесс барысында адамдар арасында болатын қатынастардың ерекше түрі делінген 
[2, 58].  
Ал, біліктілік – игерілген білімді т=жірибе барысында жүзеге асыруда қолданылатын =дістерді 

меңгеру. 
Сонымен, қатысымдық біліктілік – адамдармен өзара =рекет пен қарым-қатынас т=сілдерін білуді, 

түрлі =леуметтік топтарда жұмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы түрлі =леуметтік рөлдерді орындауды, 
өмірдегі нақты жағдайларда шешім қабылдау үшін байланыстың түрлі объектілерін қолдана алу білігін, 
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуын 
қарастырады деп айта аламыз [3, 159]. 
Қатысымдық біліктілік жайлы нақты, толық анықтаманы Н.И. Гез: [4, 17] «Қатысымдық біліктілік 

тілді түрлі =леуметтік жағдаяттарда дұрыс қолдану қабілеті» деп атап көрсетеді. 
Ал С.Савиньонның айтуынша, қатысымдық міндеттерді шешу жетістігі адамның шет тілінде өзін 

көрсетуге даярлығына, өзі меңгерген лексикалық, синтаксистік бірліктерді қолданудағы тапқырлығы, 
өнертапқыштығына байланысты. С.Савиньон қатысымдық біліктілік: «Шет тілдік қарым-қатынас 
құралдары мен т=сілдерін ауызша ж=не жазбаша, рецептивті ж=не продуктивті түрде шығармашылық 
тұрғыдан меңгеру» дейді [5, 18]. 
Қазіргі уақыт талабына сай, шетел тілін жоғары оқу орындарында оқытудың негізгі мақсаттарының 

бірі студенттердің бойында қатысымдық біліктілікті қалыптастыру. 
Шетел тілін дамытуда қарым-қатынасқа бағытталған міндеттерді шешуде тіл білімінің =рекеті ерекше 

мағынаға ие. М=дени қатысымдықты оқып үйренудің мақсаты – лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік 
(сөйлеу), м=дени – =леуметтік ж=не стратегиялық компоненттерден тұратын күрделі интегративтік 
тұтастық.  
Лингвистикалық компоненттің мазмұны – оқып үйренетін тілдің лексикалық, грамматикалық құбы-

лыстары ж=не сол тілдің заңдылықтарын үйренушілердің к=сіби қарым-қатынас =рекетінде қолдана білуі. 
Дискурсивті компоненттің мазмұны – нақтылы м=дени-=леуметтік контексте тауып айтылған тілдік 
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ж=не тілдік емес құралдармен берген нақтылы серіктестік өзге м=дениет өкілімен қатысымдық ниетті іске 
асыра білудің іскерлігін болжайды. 
М@дени-@леуметтік компоненттердің мазмұнына оқып үйренетін елдің тілін, д=стүрін, тарихын, 

м=дениетін, заң ережелерін ж=не тіл өкілдерінің =леуметтік мінез-құлық ережесін білу кіреді. 
Стратегиялық компонент =ртүрлі қатысымдық мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағда-

яттарында ең н=тижелі стратегияларды таңдау ж=не оларды қолдану іскерліктерін енгізеді. Стратегиялық 
компонент тіл құралдарының тапшылық негізінде перифаза, синонимдер, дене қимылы мен мимикасын 
пайдалану есебінен қиыншылықтан шығу іскерлігін енгізеді [6, 128].  
Жоғарыда айтылған қатысымдық біліктілік компоненттерін шетел тілі сабағында қалыптастыру 

арқылы мұғалім студенттердің білімдерін тереңдете түседі, үйренетін тіл елі туралы жаңа көзқарастарын, 
сөйлеу м=дениетін ж=не қатысымдық ниетін іске асыру қабілетін қалыптастырады. 
Жоғары оқу орындарында студенттердің ағылшын тілі сабағында қатысымдық біліктіліктерін 

қалыптастыруда келесідей жұмыс түрлерін жүргізе аламыз: мOтінмен жұмыс, түрлі жаттығуларды 
орындау, слайд жасау, көрсету, Oңгімелеу, талқылау т.б..Олардың сыни ойлау дағдыларын дамыту 
мақсатында: қорытындылау, ақпаратты синтездеу, түрлі ой-пікірге реакция, тестік тапсырмаларды 
қолданамыз. Оқыту т=сілдері ретінде болжау, негізгі ойды анықтау, тұсаукесер жасау сияқты 
шығармашылық тапсырмалар студенттердің ауызша сөйлеу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Меңгерілген 
материалды бекіту тапсырмалары ретінде келесідей тапсырмалар беріледі: өтілген грамматика, сөздер, 
жағдаяттық сөйлеу, талқылау тапсырамалары, шығарма, хабарлама жазу, зерттеу.  
Бұл тапсырмалар студенттің сыни ойлау шеберліктерін, сөйлеу дағдыларын, студенттің к=сіби бағытта 

қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыруға мол мүмкіндіктер туғызады.  
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың қатысымдық құзыреттілігін қалыптастырудың бірден 

бір жолы - сөйлеу болып саналады. Сөйлеу =рекеті ретінде келесі жанрларды: суреттеу (description), 
Oңгімелеу (narration), пікір айту, дOлелдеу (reasoning), анықтау (identification likes and dislikes), түсіндіру 
(comment), шешім іздеу жOне пікір талас (debate and argument), шешім қабылдау (decision making) т.б. 
қолданамыз. Аталған жанрларды меңгеру қабілеттілігі студенттің сөйлеу шеберлігінің деңгейін 
анықтайды. Сөйлеуді меңгеруде көптеген қатысымдық жаттығуларды қолдансақ болады: қатысымдық 
ойындар, жобалар (projects), талқылаулар (discussions), тұсаукесер (presentation). 
Қатысымдық біліктілікті қалыптастыруда сөйлеу =рекеті мен қатар, оқу, жазу, тыңдау, шеберліктері 

мен дағдылары кешенді түрде қалыптасып, жүзеге асады.  
Біз ағылшын тілі сабағында қатысымдық біліктілікті жоғарыда айтылған =діс-т=сілдер, көрнекі 

құралдар арқылы білім алушылардың бойында қалыптастыра отырып, тіл үйренуде заманауи 
технологиялар мен түрлі құралдарды қолдана аламыз.  
Біздің ойымызша, шетел тілін оқытуда заманына сай көрнекі құралдар, аудио материалдар қолдану, 

мультимедиялық құралдарды пайдалануға үлкен м=н беру керек. Сабақ барысында светотехникалық ж=не 
дыбысты техникалық құралдарды (бейне магнитафон, теледидар, проектор, мультимедиялық проектор, 
компьютер) пайдалану үйренушілердің өз тілінде сөйлейтін адамдардың тілін тыңдап, оны көзбен көре 
отыра ақпарат алуына көмегін тигізеді. Бұл жағдай студенттердің сөйлеу деңгейін жақсартуына 
көмектеседі [7, 14].  
Қорыта айтқанда, тіл үйретуде алға қойған міндеттерді шешу, студенттердің қатысымдық біліктілігін 

жоғарылатады ж=не осы тілде сөйлеу =рекетін қалыптастырады. Біздің басты мақсатымыз студенттердің 
шетел тілінде қарым-қатынасқа түсе алу қабілетін дамыту болып табылады 
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В данной статье рассматриваются особенности формирования коммуникативной компетентности у будущих 
специалистов в процессе обучения в высших учебных заведениях, а также рассматриваются следующие компоненты 
компетентности: лингвистическая, дискурсивная, стратегическая.  
Компетентность как качество профессиональной деятельности: «профессионализм», «способность быстро и 

качественно ориентироваться в профессиональной деятельности», «чувство уверенности в профессиональной 
деятельности», «принадлежность профессиональному кругу будущего специалиста».  

 

Summary 
In this article the peculiarities of formation the communicative competence of future specialists in the process of studying 

in high education institution is considered, and also the following components of competence: linguistic, discursive, strategic 
are considered. 

Competence is as the quality of professional activity: "professionalism", "ability quickly and efficiently to guide the 
professional activity", "confidence in the professional activity", "belonging to a professional environment of future specialist".  

 
УДК 371.2 

 
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 
 

М.Кязымов – к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института проблем образования 
Республики Азербайджан 

 
Кредитная система в обучении технологии создает определенный стимул для достижения наилучших результа-

тов, а для одаренных студентов создает возможность завершить обучение на один – два семестра раньше. Кроме 
того, она создает возможности для получения дополнительного образования, для повторного изучения предмета, по 
некоторым причинам не усвоенного своевременно на предыдущем курсе. Таким образом, кредитная система обуче-
ния помогает слабым студентам в полной мере использовать свой потенциал. В статье говорится также о проблемах, 
возникающих при введении кредитной системы обучения курсу технологии и показаны пути их преодоления. 
Ключевые слова: цель образовательных технологий, формирование кредитной системы, интегративное обуче-

ние, кредитные баллы, завершение курса, свободные условия труда 
 
Одной из важнейших и требующих решения проблем, стоящих перед средней специальной системой 

образования в республике, является модернизация процесса обучения за счет внедрения новых педагоги-
ческих технологий и методов и основательные изменения в сфере образования путем введения кредитной 
системы. В данном случае внедрение интегративных методов обучения позволит повысить качество 
обучения, улучшить подготовку квалифицированных педагогических кадров и достичь результатов в 
формировании личности студентов.  
Как и в преподавании других предметов в средних специальных учебных заведениях, в преподавании 

курса технологии важнейшей задачей является улучшение качества обучения, подготовка компетентных 
и опытных специалистов своего дела, совершенствование их квалификации, подготовка педагогических 
кадров, обладающих творческим мышлением. В этом случае выполнение требований кредитной системы 
и использование методов интегративного обучения позволит организовать учебный процесс, оказываю-
щий положительное влияние на качество подготовки преподавательского состава и дающий направление 
формированию личности. 
Следует отметить, что основной целью и жизненно важной задачей преподавания технологии в обще-

образовательной школе является воспитание у учащихся технологической культуры, получение техноло-
гических знаний и навыков, чтобы целенаправленно использовать их в своей повседневной деятельности.  
Преподавание в общеобразовательных школах технологии позволит учащимся использовать техноло-

гии переработки в самостоятельной жизни, а также наряду с этим создаст условия для формирования 
творческих способностей, творческого становления характера, определит направление их нравственного, 
интеллектуального и эстетического развития. Изучая этот курс, учащиеся ознакомятся с современными 
технологиями, а также приобретут знания и навыки относительно технологий переработки, используемых 
в производстве. 
Учителя, преподающие курс технологии, являются в основном выпускниками средних специальных 

учебных заведений (колледжей). Они обучаются и осваивают инновации на основе кредитной образова-
тельной системы, являющейся современным методом обучения. Наряду с изучением требований 
Государственных Стандартов, Образовательных программ и куррикулумов, они также получают знания 
по методам их применения. Так, обучая курсу технологии, они должны выдвигать на первый план требо-
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вания по стандартам содержания отдельных тем, уточнять общие требования к знаниям и навыкам. 
Исследования показали, что стандарты содержания, являясь результатом интегративного обучения, в то 
же время на определенном этапе являются в целом показателем усвоения знаний и навыков учащимися. 
Поэтому студенты (или слушатели) должны углубленно изучить стандарты содержания с тем, чтобы 
потом суметь дать эти знания учащимся в тех образовательных учреждениях (общеобразовательной 
школе), в которых они будут работать.  
Здесь уместно напомнить о некоторых функциях стандартов содержания. Это:  
- возможность выделить в целом направления содержания, определяемые результатами обучения по 

курсу технологии; 
- студенты колледжа должны уметь проводить суммативную оценку не только по преподаваемому 

предмету, а по всем предметам;  
- должны уметь правильно выбрать стратегию обучения по преподаваемому предмету; 
- во время интегративного обучения суметь создать и обеспечить междисциплинарную связь, напр., 

связь технологии с другими предметами; 
- во время интегративного обучения суметь выполнить задачу по обеспечению последовательности и 

преемственности содержания тем. 
Если вышеуказанные функции стандартов содержания будут претворены в жизнь, то частично 

требования кредитной системы, стоящие перед студентами, будут выполнены. 
С точки зрения совершенствования структуры начальной подготовки учителей в средних специальных 

учреждениях в Азербайджанской Республике, переход к Болонскому процессу можно считать успешным 
шагом.  
Одной из основных целей Болонского процесса является введение кредитной образовательной систе-

мы в подготовке специалистов средних специальных учебных заведений (подготовка суббакалавров). В 
2014 -2015 учебных годах некоторые средние специальные учебные заведения ввели кредитную систему 
обучения по отдельным специальностям. В 2015 -2016 учебных годах подготовку специалистов во всех 
средних специальных учебных заведениях республики предполагается проводить на основе кредитной 
системы обучения. 
Отметим, что понятие кредит в основном используется как экономический термин, а начиная с 2010 - 

го года его начали использовать в образовательной сфере в отношении высших учебных заведений. В 
отношении средних специальных учебных заведений он принят, исходя из «Закона Азербайджанской 
Республики об образовании", утвержден Постановлением №7 Кабинета Министров от 14 января 2011 – го 
года в соответствии с Уставом и Правилами Европейской Системы перевода кредитов, также 
утвержденных Постановлением №354 Кабинета Министров от 26 декабря 2013 – го года.  
После завершения изучения любого предмета кредитная система, наряду с выявлением нагрузки на 

обучающегося в аудитории и вне аудитории, является также единым показателем его способностей и 
возможностей.  
Студент может добиться кредита на лекциях, семинарах, лабораторных занятиях, а также выполняя 

самостоятельную работу вне аудитории. То есть, если студент среднего специального учебного заведения 
в течение недели использует 3 академических часа на какой – либо предмет, то этот предмет считается 
однокредитным; если студент по результатам семестра получает по этому предмету успешную оценку, то 
он зарабатывает 3 кредита.  
Следовательно, кредитная система является индивидуальным планом студента на период обучения, а 

кредит - количественным показателем успешности обучения. 
В республике в средних специальных учебных заведениях (колледжах) с педагогическим уклоном при 

очной формой обучения количество недель теоретического обучения составляет 40 недель (20 недель в 
каждом семестре), в том числе 5 недель, отведенных на экзаменационную сессию. Средняя плотность 
лекций в аудиториях, практических, лабораторных и классных занятий колеблется между 26-30 часами.  
Каждому студенту в начале учебного года предоставляется учебный план на семестр или же на весь 

учебный год, где указывается количество и время накапливаемых кредитов по каждому предмету. Так как 
один кредит равен одному часу недельной учебной нагрузки, то каждый студент в семестре по изучаемо-
му предмету может набрать 30 кредитов. В средних специальных образовательных учреждениях для 
оценки учебных достижений студентов и соответственно начисления кредитов используется также и 100 
- балльная шкала оценивания. В течение семестра студент может набрать только 50 баллов из 100; 
остальные 50 баллов он может накопить во время выпускных экзаменов. Если сумма баллов по рассма-
триваемому предмету за период семестра составит 51-100 баллов, то студент получает по этому предмету 
кредит. Это возможно в том случае, если студент на выпускных экзаменах получит 17 баллов. Так, если 
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студент набрал в течение семестра 34 балла, на выпускных экзаменах 17 баллов (в сумме 51 балл), он 
считается получившим удовлетворительную оценку (3) по данному предмету и усвоившим программу 
средне. Если студент набрал в общей сложности 0-50 баллов, то он считается не получившим кредит. В 
этом случае для получения кредита он должен повторно изучив этот предмет, сдать по нему экзамен. В 
некоторых средних специальных образовательных учреждениях организуется так называемый «летний» 
семестр: студент, не сумевший накопить кредиты по какому-либо предмету, для его усвоения вновь 
прослушивает дополнительный курс в установленном объеме и уже затем допускается до выпускных 
экзаменов.  
Организация «летних» семестров преследует нижеследующие цели:  
- ликвидация академических задолженностей: 
- возможность накопить кредиты по предметам, выделенным средним специальным учебным 

заведением;  
- возможность улучшить оценку по уже успешно сданным предметам;  
- создание возможности для студентов других учебных заведений получить кредиты по предметам, 

выделенным данным средним специальным учебным заведением; 
- «летний» семестр организуется по окончании весеннего семестра; состоит из 5 - и недель 

теоретического обучения и 1 – ой недели, отведенной на экзамены; экзамен проводится в последнюю 
неделю «летнего» семестра;  

- количество кредитов, накопленных в «летний» семестр, не должно превышать 9 баллов; 
- «летний» семестр и экзамены должны завершиться за 2 недели до начала осеннего семестра;  
- для студентов, по уважительным причинам не сдавших экзамены в конце «летнего» семестра, 

возможна организация экзамена за неделю до начала осеннего семестра; 
- «летний» семестр организуется на принципах платности и добровольности;  
- численность групп определяется исходя из финансовых возможностей среднего специального 

образовательного учреждения.  
Если студент на ступени суб - бакалавриата за 3 года (6 семестров) обучения не смог накопить 

необходимый кредит, то ему предоставляется возможность в течение последующих 3 лет, ликвидировав 
задолженности по предметам, накопить необходимые кредиты. Если за этот период студент не сможет 
накопить необходимые кредиты, то он лишится всех установленных привилегий. А именно, если студент 
получал обучение на государственной основе и не смог накопить требуемые кредиты, то он сможет 
продолжить свое обучение только на платной основе.  
Исследования показали, что кредитная система в среднем специальном образовании основана на двух 

системах – завершения курса предмета и окончания курса обучения. В отличие от системы окончания 
курса обучения, кредитная система базируется непосредственно на системе завершения курса предмета. 
Процесс обучения, основанный на кредитной системе, имеет специфические цели и особенности. Они 

нижеследующие:  
- каждый студент должен иметь индивидуальный учебный план, составленный при его 

непосредственном участии; 
- в соответствии с учебной программой среднего специального учебного заведения обеспечение 

студенту свободы выбора количества кредитов для каждого семестра, преподавателей и научных 
консультантов (тьюторов); 

- создание условий для самостоятельной деятельности; 
- внедрение многобалльной системы при оценке знаний студентов; 
-привлечение к учебному процессу научных консультантов (тьюторов); 
- формирование в каждом семестре учебных групп по предметам; 
- составление журнала по каждому предмету в отдельности; 
- зависимость сроков обучения от достижений обучающегося; 
- проведение процесса кодирования специальностей, дисциплин, объединенных предметных 

комиссий, преподавателей и студентов; 
- регулирование организации процесса обучения по кредитной системе со стороны соответствующих 

структурных отделений. 
Претворение в жизнь кредитной системы обучения возможно лишь на основе соответствующих 

документов, утвержденных Министерством Образования. Это:  
- учебные планы по специальностям; 
- график обучения специальности;  
- годовой рабочий учебный план по специальности; 
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- индивидуальные учебные планы студентов; 
- годовые рабочие учебные планы учителей – предметников.  
Кредитная система обучения имеет специфические особенности,  
которые необходимо учитывать при организации обучения. 
1. Учебный год состоит из двух семестров (осенний и весенний). Помимо этого, летом возможна 

организация 6 – недельного летнего семестра.  
2. На ступени среднего специального образования (суб - бакалавриат) при очной форме обучения за 

каждый семестр определен кредит в 30 баллов. Один кредит равен 30 часам деятельности студента в 
аудитории и вне аудитории. При 5 –дневной рабочей неделе объем классной и внеклассной нагрузки 
составляет 45 часов. Объем недельной деятельности студента равен 1,5 кредитам.  

3. Каждая неделя, выделенная на подготовку и защиту выпускных работ, подготовку сессионных и 
государственных экзаменов, на практические работы также приравнивается к 1,5 кредитам.  

4. Количество кредитов, которые необходимо набрать в обязательном порядке, в зависимости от 
периода обучения специальности, следующее: для обучающихся на базе полного среднего образования – 
120 – 180 кредитов, на базе неполного среднего образования – 180 – 240 кредитов.  

5. В каждом семестре для студентов предметное обучение определяется в пределах 30 кредитов. 
Кроме того, успевающие студенты, накопившие за период обучения по отдельным предметам 81-100 
баллов, имеют возможность в каждом семестре выбирать дополнительный предмет (не более 8 кредитов) 
без его оплаты.  

6. Студентам, не имеющим академических задолженностей, с целью использования в дальнейшей 
профессиональной деятельности или в деятельности, схожей с выбранной (если соответствие между 
предполагаемыми предметами и выделенными на них кредитами составляет не менее 70%) и получения 
дополнительного образования предоставляется возможность и право выбора предметов соответствующих 
специальностей на платной основе. В этом случае получившим дополнительное образование 
присваивается степень суб - бакалавра и выдается соответствующий диплом.  
При организации обучения по кредитной системе, в соответствии с положениями Болонской 

декларации, студентам предоставляется возможность накопления кредитов и в других средних 
специальных образовательных учреждениях, а также обеспечение образования на соответствующем 
уровне в зарубежных учебных заведениях с правом приобрести кредиты по отдельным предметам. 
Приобретение студентами кредитов в других образовательных учреждениях возможно лишь с согласия 
среднего специального образовательного учреждения, где он учится. 
Следует отметить, что применяемые в настоящее время в республике кредитные системы обучения, 

способствуя модернизации системы среднего специального образования, формированию его нового 
содержания и образовательных стандартов, укреплению междисциплинарных связей в обучении, 
откроют широкие возможности для внедрения интегративных методов обучения, новых педагогических и 
информационно – коммуникативных технологий и тем самым гарантируют качество подготовки 
начальных педагогических кадров, отвечающее всем современным требованиям. 
Актуальность статьи. В статье раскрываются основные цели применения кредитной системы в обуче-

нии курсу технологии, рассматриваются современные подходы в реализации требований стандартов 
содержания и пути их претворения в жизнь, оценка знаний студентов и осуществление правильного 
выбора на основе набранных баллов с новых позиций введенной кредитной системы.  
Заключение. Таким образом, в статье говорится об использовании учителями инновативных методов 

при изучении технологии на основе кредитной системы, о выполнении требований кредитной системы 
при классном и внеклассном распределении занятий, о создании условий для студентов при накоплении 
баллов по выделенным кредитам.  
Практическое значение и применение. Выдвинутые в статье мнения, предложения о создании интегри-

рованного междисциплинарного преподавания по кредитной системе улучшат качество начального обу-
чения учителей, определят направление усвоения новых методов обучения студентами при накоплении 
кредитов. 
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Түйін 
Технология сабағын оқытудағы кредиттік жүйе н=тижені жақсарту үшін айтарлықтай ынталандыру, ал дарынды 

студенттерге оқуды 1-2 семестрге ерте аяқтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кредиттік оқу алдыңғы курстарда 
белгілі бір себептермен игерілмеген п=нді қайта оқуға, қосымша білім алуға мүмкіндік береді. Осындай т=сілдермен 
оқытудың кредиттік жүйесі сабағы нашар студенттерге өз мүмкіндігін барынша қолдануға көмектеседі.  
Мақалада сондай-ақ технология курсын оқытуда кредиттік оқу жүйесін енгізудегі қиындықтар мен олардың 

алдын алу жолдары көрсетіледі. 
Тірек сөздер: білім беру технологияларының мақсаты, кредиттік жүйені қалыптастыру, бірлесе оқыту, кредит 

баллдары, курсты аяқтау, ерікті еңбек жағдайы 
 

Резюме 
Кредитная система в обучении технологии создает определенный стимул для достижения наилучших 

результатов, а для одаренных студентов создает возможность завершить обучение на один – два семестра раньше. 
Кроме того, она создает возможности для получения дополнительного образования, для повторного изучения 
предмета, по некоторым причинам не усвоенного своевременно на предыдущем курсе. Таким образом, кредитная 
система обучения помогает слабым студентам в полной мере использовать свой потенциал. В статье говорится также 
о проблемах, возникающих при введении кредитной системы обучения курсу технологии и показаны пути их 
преодоления. 

 
Summary 

The credit system in training of technology creates a certain incentive for achievement of the best results, and for gifted 
students creates opportunity to finish training on one – two semester earlier. Besides, she creates opportunities for receiving 
additional education, for repeated studying of the subject, for some reasons which isn't acquired in due time on the previous 
course. Thus, the credit system of training helps weak students to use the potential fully. The article also sheds light on some 
problems which appear in the teaching process of the subject of Technology and suggests some. 

Key words: the purpose of educational technologies, the formation of the credit system, integrative learning, credit scores, 
the completion of the course, the free working conditions 

 
ОҚУ П.НДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

М.СЕЛЕЛЕРІ 
 

А.А. Куралбаева, П.К. Искакова, Б.Т. Керімбаева – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университететін, Түркістан қаласы 

 
Кез келген дамыған өндіріс қазіргі таңда білімді, құзыретті ж=не м=дениеті жоғары деңгейде 

қалыптасқан жеке тұлғаны қажет етеді. Білімді тұлға өзінің негізгі іс-=рекетін ақыл-ойға =рі алған білімді 
басқа таныс емес іс-=рекетте тасымалдай алуға негіздейді. 
Оқушылардың білімінің құрамы мен құрылымы ж=не білім сапасы алдыңғы тақырыпта қарастырылуы 

себепті п=ндердің оқу материалы бойынша білім сапасын күшейту үшін оқытудың дидактикалық 
құралдарын қолдану қарастырылады. Бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттырудың 
дидактикалық құралдарының негізгілерінің бірі - п=наралық байланыстар болып табылады. 
Бастауыш білім беру жүйесіндегі п=наралық байланыстар ұғымы біздің ойымызша «қазіргі ғылымның, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

85 

техниканың, өндірістің интегралды үдерістерін көрсететін білім беру жүйесіндегі =р түрлі оқу п=ндерінің 
жиынтық байланыстары» ретінде қарастырылады. 
Бастауыш сынып оқушысының тұлғасының қасиеттері, құзыреттері (білімі, іскерліктері мен дағдыла-

ры, жеке тұлғалық қасиеттері) негізінен мектеп қабырғасында п=ндер кешенін оқу/зерделеу барысында 
тұтастай алғанда ғана қалыптасуы жүзеге асырылады. Бастауыш сыныпқа арналған бағдарламаларда 
«п=наралық байланыс» деген арнайы бөлім берілген. Ондағы мақсат п=ннен зерделенетін тақырыптардың 
басқа қай п=ннің, қандай тақырыбымен, қай сыныпта байланысы барын көрсету. Бұл байланыстардың 
көпшілігі синхрондалған (п=ннің логикасы бұзылмау үшін), ілгері-кейінді, қатар байланыспен қамтама-
сыз етіледі. П=ндерден алынған білімдер интеграцияланған сабақтар арқылы жүзеге асырылады [1, 84 б. ]. 
Оқыту үдерісі үшін «п=наралық байланыс», «п=наралық іскерлік» ұғымдарының м=ні мен маңызын 

дұрыс түсіну қажеттігі туындайды.  
П=наралық байланыстың физиологиялық, психологиялық негізінің н=тижесі білімдер жүйесінің мида 

орналасуы адамның үнемі алға ұмтылушылығына жағдай туғызады да оның шығармашылық іс-=рекетіне 
дайын бола алатындығын д=лелдейді. И.П. Павлов мидың аналитикалық-синтетикалық қызметін зерттеп, 
оны үздіксіз дамуда, өзгерісте болатынын анықтады. Мида сыртқы дүниеден қабылданатын көптеген 
тітіркендіргіштер реттеліп жүйеге келетінін түсіндіреді. Сондықтан ойлау жүйке үдерістерінің күрделі 
динамикалық жүйесі болғандықтан, ол мидың анализ, синтез қызметімен орындалады. Бұл жүйеге =р 
п=ннің өз ішіндегі ж=не п=ндер бірлестігіндегі білімдер жүйесі с=йкес келеді. 
П=наралық байланыс м=селесімен бірқатар педагог ғалымдардың шұғылданғандығын көруге болады. 
Р.Г.Лемберг п=наралық байланысты оқушы дүниетанымын қалыптастырудың ең маңызды шарты, 

оқушылардың =лемнің тұтас бейнесін қабылдауын қамтамасыз етуге қабілетті педагогикалық категория 
ретінде қарастырады ж=не оның пікірінше «п=наралық байланысты құру оқушылардың ғылыми 
дүниетанымын қалыптастыратын табиғат, қоғамның жалпы заңдылықтарын, ғылыми білім жүйесін 
меңгеруге мүмкіндік туғызады. П=ндердің бөлшектенуін жою, оқу-танымдық көзқарасты қалыптастыру 
бағытында оқушылардың н=тижелі дамуына қажетті шарттың бірі болып табылады [2, 195 б.]. 
М.Н. Скаткин мен М.А. Данилов жалпы білім беретін п=ндерге қатысты өзара байланысты білімнің 

түрлеріне былайша баға береді. Негізгі ұғымдар мен терминдер; =р түрлі объектілер мен болмыс 
құбылыстары арасындағы байланыстарды ж=не қатынастарды ашатын күнделікті болмыстық ж=не 
ғылыми фактілер; берілген п=ндік саланың құбылыстарын түсіндіру ж=не болжау нысандары мен =дісте-
рінің жиынтығын анықтау жөніндегі ғылыми білімдер жүйесін қамтитын теориялар; ғылыми ж=не 
=леуметтік идеялар; іс-=рекет т=сілдері, таным =дістері ж=не білімді алу тарихы, ғылым тарихы жөніндегі 
білімдер; қоғамдағы белгіленген өмірлік =р түрлі құбылыстарға қатысты нормалар жөніндегі білімдер деп 
танып, қарастырады [3, 16-17 б.]. 
В.Скакун өз жұмысында п=наралық байланыстарды: зерделейтін оқу материалдары мазмұны; 

оқушыларда қалыптастырылатын жалпы оқу іскерліктері, оқыту =дістері мен құралдары, оқушыларды 
т=рбиелеу мен дамыту =дістері мен құралдары бойынша деп ажыратады. Осы ажырату бойынша 
п=наралық байланыстардың оқушы жеке тұлғасын, іс-=рекетін дамыту міндеттерін шешудегі =леуметтік-
педагогикалық аспектісін ескеру қажет [4, 232 б.]. 
И.Д.Зверев п=наралық байланыстарды толықтай көлемде жүзеге асыру т=сілдерінің сипатынсыз, 

олардың білім беру, дамыту ж=не т=рбиелеу функциясының өзара байланыстарын ашпайынша бұл 
м=селені елестету мүмкін еместігін айтқан [5]. П=наралық байланыстардың жалпы білім беретін 
функциялары оқушыларда материя қозғалысының =р түрлі формаларының өзара байланысын көрсететін 
дүние жөніндегі жалпы білімдер жүйесін қалыптастыруды қарастырады. П=наралық байланыстардың 
т=рбиелеу функциясы оқушыларда диалектикалық-материалистік дүниетанымды, өнегелік-эстетикалық 
иедалдарды, жеке тұлғаның эмоционалдық-еріктік қасиеттерін қалыптастыруды көрсетеді. 
В.Н. Максимова п=наралық байланыс оқушылардың санасына барлық п=ндердің жалпылығын жеткі-

зуге ж=не =рбір оқу п=ніндегі ғылымның =дістері мен мазмұнының өзгешелігін көрсетуге арналған деп 
сипаттап, п=наралық байланыс оқыту мазмұнының ғылымилық ұстанымын жүзеге асыруға ықпал етеді 
деп есептейді [6]. 
П=наралық байланыстар жөнінде, оның =р түрлі аспектілерін қарастырған зерттеушілердің еңбектері 

қазіргі жағдайда оқу-т=рбие үдерісін тиімді ұйымдастыруда, оқыту үдерісінің тиімділігін арттыруда рөлі 
жоғары. 
А.А. Бейсенбаева п=наралық байланыс білімнің мазмұнына ғана қатысты емес, оның ықпалы оқыту 

үдерісінің барлық құрамды бөліктерімен байланысты екенін, сол сияқты п=наралық іскерлік оқушының 
бір п=ннен меңгерген білім іскерлік дағдыларын, екінші жақын п=ндерді меңгеруді пайдалана білу 
қабілетін көрсететінін атап көрсеткен [7, 36 б.]. 
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П=наралық іскерліктер – бұл кез келген п=нді оқуы үшін қажетті іскерліктер. М=селен, белгілі 
жылдамдықпен оқи алу мен жазу, м=тіндегі бастыны таңдау ж=не конспекті жазу, шығармашылық 
операцияларды орындау: с=йкес қою, талдау, жіктеу, жүйелеу ж=не т.б. [8, 74-79 б.]. 
П=наралық байланыстар үшін негізінен оқу-интеллектуалдық, практикалық іскерліктердің орны 

ерекше. Ал, оқу-интеллектуалдық іскерліктер - ұғымдарды, заңдылықтарды, қорытындыларды, талдап 
қорытуларды қалыптастыру үшін логикалық ойлау т=сілдерін игеру бойынша =рекеттер жүйесі. 
Практикалық іскерліктер алған теориялық мағлұматты т=жірибеде жүзеге асырудағы іс-=рекеттер жүйесі. 
Оқу-интеллектуалдық іскерліктерді танымдық =рекеттер құрайды.  
Оқыту психологиясында интеграция жағдайындағы ойлау ерекшелігіне қатысты арнаулы зерттеулер 

жоқ. Зерттеліп отырған проблеманың психологиялық ерекшеліктерін іздестіруде И.П. Павловтың ж=не 
М.М. Сеченевтің ілімдері басшылыққа алынады. Олар ұсынған жүйелілік қағидалар, нақтырақ айтқанда 
синтетикалық көзқарас адам миының біртұтас интегративті =рекетіне сүйенетіндігіне көңіл бөлінеді. 
Адам миы қызметіндегі жүйелі ақпарат интеграциясымен байланысты. Ол =р түрлі м=ндік т=ртіптегі 
нейропсихикалық жүйенің құрылуы мен қызметінде білінеді. Мұндай жүйенің пайда болуы, сонымен 
бірге интеграциялық байланыстарды тану мен меңгеруге бағытталған оқу =рекетінің н=тижелілігін 
қамтамасыз етеді. 
Н.Н. Светловская «Интеграция – іс-=рекеттің кезектесуі, балалар меңгерген қарапайым білім немесе іс-

=рекеттің бір п=ннен екінші п=нге ауысуы. Балалардың білімдерін бекіту үшін оқыту үдерісін шапшаңда-
ту» - деп есептейді. Ол интеграция арқылы оқытуды былайша түсіндіреді: «Жаңа бүтінді қалыптастыру - 
бір типтегі элементтер мен бөліктердің, =р түрлі бірнеше бөліктердің, содан кейін бұл элементтер мен 
бөлшектердің айырықша, сапалы, ыңғайластырылып бірігуі». Сондай-ақ, ізденуші интеграцияны 
ғылымдардың бірігуі есебінен жаңа п=ннің пайда болуымен түсіндіреді. «Бастауыш оқыту т=жірибесінде 
оқу п=ндері интеграциясын біртіндеп енгізу арқылы дамудың жақын аймағына қолдану керек» [9, 59 б.]. 
Біз интеграциялау бастауыш мектепте п=ндердің өзара байланысы жағдайында, бастауыш мектеп 

жасындағы оқушылардың таным ерекшелігіне сай тиімді н=тижелер күтуге болады деп есептейміз. 
Интеграцияның айтылып отырған деңгейі бастауыш мектепте анағұрлым тиімді. Интеграцияланған 
бағдарламаларды кейбір п=ндердің өзара байланысы деңгейінде құрып, бастауыш сынып мұғалімдері 
жоғары н=тижеге қол жеткізуде. 
Дидактикада п=ндер арасындағы өзара байланыс м=селесі терең зерттелген. Қазіргі педагогика 

ғылымында п=ндердің өзара байланысы, дидактикалық принцип ретінде түсіндіріледі. Интеграция мен 
п=ндердің өзара байланысы ұғымдарын м=ндес ұғымдар ретінде түсінуге болмайды, дегенмен ғылыми 
білім жүйесін жетілдіру міндетімен қамтамасыз етіледі. Интеграция - жоғарыда айтылғандай, тұтастықты 
қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда =р түрлі ғылымдарды біріктіреді. 
Интеграцияны бастауыш мектепке байланыстырып алғанда - бұл п=ндердің өзара байланысын жоғары 

деңгейде нақтылы түрде іске асыру. 
Ойлау мен танудағы байланыстарды анықтау ж=не меңгеру үдерістері, XX ғасырдың басында басым 

болған д=стүрлі дидактика негізінің құрамдас бөлігі болып табылатын, ойлау қызметінің ассоциативтік 
теориясында ашылды. «Ассоциация» деген сөз «одақ», «байланысты» білдіреді. Осы жағдайда 
психикалық құрылыстар мен түсініктердің арасындағы байланыстарды ескеру, назарға алу керек. 
Бастауыш білім беруде (оқытуда) интеграция үдерістерінің психологиялық негіздерінің бірі ретінде 

психолог Ю.А. Самариннің ассоциацивтік ойлау туралы идеялары пайдаланылады. Идеялардың м=ні 
мынада: кез келген білім - ассоциация, ал білімдердің жүйесі - ассоциациялар жүйесі. Ю.А. Самарин 
ассоциациялардың мына түрлерін көрсетеді: Локалдық (жергілікті), жеке жүйелілік, ішкі ж=не жүйеара-
лық сонымен қатар ойлау =рекетінің д=режелерін, ассоциациялардың қосылу сипатына байланысты 
топтастырады (классификациялайды). Локалдық ассоциация - зат немесе құбылыс туралы элементарлық 
білім құрайтын қарапайым нерв (жүйке) байланысы. Бұл - басқа білімдермен с=йкестігі жоқ, оқшауланған 
(бөлектенген) байланыс, тек қарапайым ой =рекетін қамтамасыз етуі мүмкін ж=не кіші мектеп жасына 
с=йкес келеді [10]. 
П=ндерді интеграциялаудың психологиялық-педагогикалық қырлары көптеген ғалымдардың еңбектері 

мен зерттеу жұмыстарыңда қарастырылған. Мысалы, В.В. Краевский, А.В. Петровский, М.Н. Берулава, 
Н.Ф. Талызиналар педагогиканың басқа ғылымдармен интеграциясын; В.С. Леднев пен Г.Д. Глейзер 
білім беру мазмұнындағы интеграцияны; Л.Новикова мен В.Караковский интеграцияның балаға т=рбие-
лік =сер етуін; Г.Ф. Федорец пен С.М. Гапеенкованың оқытуды ұйымдастырудағы интеграцияны өздері-
нің еңбектерінде зерттеген. 
Қазақстан ғалымдары мен =діскерлері де оқушыларды дамыту жолдарының бірі ретінде п=ндер инте-

грациясына көңіл бөліп келеді. Бұл бағыттағы зерттеулерге үлес қосқандар Н.Орасқанова, О.Мұсабеков, 
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С.В.Илларионов, А.А.Бейсенбаева, q.Мұханбетжанова, т.б. болды. Олар п=ндер интеграциясы кезінде 
педагогикалық жағдаяттар жасалып, оқушыларының ой желісінің жалғасуына, ұғымды тиянақты 
меңгеруге, ойды сақтау мүмкіндіктерін арттыруға жағдай жасалатындығын д=лелдеп берді. 
Бастауыш сынып оқушыларының оқу =рекеті үдерісінде жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша 

білім беру ж=не дамытудың н=тижелері, интеграция факторын есепке алғанда ж=не білім мазмұнын 
интеграциялаудың белгілі бір педагогикалық шарттарын сақтаған кезде ғана қол жеткізіледі. 
Оқытудың өмірмен байланысы - дидактиканың негізгі қағидаларының бірі болып табылады ж=не ол 

педагогтар мен психологтар еңбектерінде арнайы зерттелген. Психологтар оқушылардың алған 
білімдерін т=жірибеде қолдана білуін, олардың танымдық ж=не психикалық үдерістерін дамытатындығын 
(қабылдау, ойлау, қиял) д=лелдеген болатын.  
Сол сияқты зерттеулер көрсеткендей, тұлғаның білімді, икемділікті меңгеру д=режесі ж=не оларды =р 

түрлі практикалық =рекетте қолдануы, олардың =леуметтік белсенділігінің де маңызды көрсеткіші болып 
табылады. Бастауыш мектеп жасындағы оқушылар (тек олар ғана емес) жеке білімдерін практикада 
қолдана алмайтындығын, өзін қоршаған дүние туралы ұғымдарды, олардың жүйесін талдай, қорытынды 
жасай білмейтіндігін, білімді жаңа жағдайға көшіре алмайтындығын көрсетті. Бұл бастауыш сынып 
оқушыларында өзіндік ж=не жүйелік ойлаудың қалыптаспағандығының д=лелі. 
Оқушылардың жүйелік ойлауы, танымдық =рекеттің шығармашылық т=сілдері, оқушыда құндылық 

бағдардың қалыптасуына, білімнің жеке элементтері арасында байланыс орнығуына жағдай туғызады. 
Білім берудегі дифференциацияны жоққа шығармайтын, оны толықтыратын интеграциялық жүйені 
ендіру, д=стүрлі білім беруге қарағанда оқушыларда біртұтас дүние бейнесін, өзінде бар білімді жүйелеу 
қабілетін меңгерген ж=не =р түрлі проблеманы шешуге д=стүрден тыс келе алатын оқушыны 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.  
Сонымен ғалымдардың психологиялық ой-пікірлерін, еңбектерін талдай отырып, п=ндер интеграция-

сы негізінде білім сапасын арттыруда бастауыш сынып оқушыларының жас кезеңдеріне байланысты 
дербес ерекшеліктері, қабылдаудың ж=не зейіннің тұрақсыздығы мен шашыраңқылығы, танып-білуге 
деген белсенділігі, эмоционалдық көңіл-күйін ескеріп отыру қажеттігі анықталды. 
Психологтар оқушылардың қабылдау ерекшеліктерін практикада д=лелдеген, оның ұғымды (түсінікті) 

қалыптастыру кезінде салыстыру =дісі үлкен м=нге ие болатынына көз жеткізген. И.М. Сеченов осыған 
байланысты сенімді түрде: «Адам сыртқы табиғат жөніндегі теориялық білімдердің жартысын үдерістер 
ұқсастығы бойынша заттар мен құбылыстарды салыстырудың м=нінде қол жеткізеді» - деп жазған. 
Оқушылардың білім сапасын арттыру оқыту/оқу үдерісін құраушы, жүзеге асырушы элементтерге, 

бөліктерге ж=не оларды танып білуге, үдерісті ұйымдастыруға байланысты. 
Жоғары жүйке қызметiнiң ерекшелiктерiне ж=не оған негiзделген адамның қабылдау психологиясына 

сүйене отырып, педагогикалық ж=не психологиялық тұжырым жасалады: оқу материалын ұсыну 
барысында меңгерудiң жоғары сапасына оқытушының сөзi мен көрнекi түрде берiлетiн бейненi тiкелей 
ұштастырудың н=тижесiнде қол жеткiзуге болады. Көрнекiлiктi жүзеге асыру логикалық т=сілдердің 
негiзгi басты мүмкiндiктерiнiң бiрi. 
Сонымен қорыта келе біз оқытуда, білім сапасын арттыруда п=наралық интеграциялаудың психоло-

гиялық-педагогикалық негізін құраушысының бір элементтеріне оқушылардың логикалық ойлау т=сілде-
рін (логикалық методологиялық білімдерді; п=наралық іскерліктерді) жатқызамыз. Логикалық ойлау 
т=сілдері деп, білім сапасын арттырудағы оқушының ойлау қызметін қалыптастыру (ойлау т=сілдері) 
ж=не оқу материалдарындағы негізгіні, маңыздыны бөлу; себеп-салдарлық байланыстарды бөліп алу; 
салыстыру; талдау; жинақтау; талдап қорыту ж=не т.б. оқу іс-=рекетінің жалпы т=сілдерін (=рекеттер) 
түсінеміз. 
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Резюме 
В этой статье расматривается психолого-педагогические основы интеграции учебных предметов в процессе 

повышения качества знания учащихся начальных классов. Актуальность выбранной темы данной статьи связана с 
уделением особого внимания повышение качество знаний в начальных классах в последнее время.  
Психолого-педагогическую основу интеграции учебных предметов учащихся начальных классов составляют 

психологические теории и концепций (ассоциации) по усвоению знаний и процесса интеграций знаний, а также 
проект педагогического процесса, реализующийся через педагогические (обучение и воспитание) технологий и 
методики обучения и воспитания. 
Ключевые слова: повышение качество знание, межпредметная связ, интеграция 
 

Summary 
This article deals with the psychological- pedagogical basis for the integration of educational subjects in the process of 

improving the quality of knowledge of pupils of primary classes. The actual of the chosen theme of this article is associated 
with a specific emphasis on improving the quality of learning in primary school recently.  

The psychological-pedagogical basis of integration of educational subjects to pupils of elementary grades are 
psychological theories and concepts (associations) in the area of knowledge and process integrations of knowledge and the 
project of the pedagogical process, which is realized through the pedagogical (teaching and upbringing) technologies and 
methods of teaching and upbringing. 

Key words: improving the quality of knowledge, interdisciplinary communication, and integration 
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КОНВЕРСИВНО-АНТОНИМИЧЕСКИЕ ПАРЕЛЛЕЛИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
С.Р. Халилова – Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

диссертант кафедры «Английский язык и методика его преподавани 
 

В языкознании некоторые исследователи, отождествляют конверсивы с антонимами, а другие различают их 
между собой. Выражение ими, т.е. антонимами и конверсивами, противоположности, составление пар, находящихся 
в оппозиции друг к другу, даёт основание для их отождествления. Но вместе с тем, важное значение здесь имеет то, с 
каких позиций подходить к явлению антонимии и конверсии. В азербайджанском языкознании до сих пор еще не 
проводились исследования по сравнительному изучению конверсивов и антонимов, в целом, конверсивов на почве 
явления антонимии. Данная проблема нашла отражение в трудах российских и западных языковедов. 
Ключевые слова: конверсивность, грамматика, семантика, лексика 

 
В ряду важнейших проблем теоретической семантики особое место занимает изучение семантических 

связей как путем противопоставления лексических единиц, так и в плане раскрытия полного внутреннего 
семантического значения, образовавшегося в результате соединения слов на разных уровнях, принятия 
дополнительного компонента. Исследование в этом плане создало почву для повторного рассмотрения 
вопроса, синонимичности, омонимичности и антонимичности, как универсальных языковых явлений, 
казавшегося, на первый взгляд, вполне очевидным, и изученным в традиционном языкознании. 
Хотя в языкознании антонимичность, как одна из семантических категорий языка, давно стала 

объектом исследования, однако данная проблема до сих пор не нашла своего решения, и остается научно 
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спорным вопросом. Не даны конкретные научные формулировки антонимии и антонимам, нет критериев 
для определения антонимов. 
Антонимия, являясь категорией лексико-сематической системы языка, связана с реальной 

действительностью. Слова выражают вещи, явления и предметы, а также созданные человеком 
абстрактные представления. В природе же существуют противоположные друг другу явления и 
предметы. Взаимно противоположные друг другу названия создают антонимы. 
Одним из понятий, часто привлекающих внимание в пределах явления антонимии, являются 

конверсивы. Дж.Лайонз отмечает, что «антонимия», или «противоположность по значению» уже давно 
признана в качестве одного из важнейших семантических отношений… Мы будем различать три типа 
«противоположности»; при этом термин «антонимия» будем применять только к одному из них». 2 
Исследуя антонимию в языке, Дж.Лайонз выделил три типа противоположностей. Это – дополнитель-

ность, антонимия и конверсивность. Определению конверсивности автор даёт такое толкование: «Третье 
смысловое отношение, которое часто описывается в терминах «противоположности», – это отношение, 
имеющее место между buy «покупать» и sell «продавать» или hasband «муж» и wife «жена». Будем 
называть это отношение термином конверсивности. Слово buy является конверсивом для sell, а sell – 
конверсивом для buy». (Лайонз, 493). 
Конверсия используется при создании денотативно тождественных предложений. При этом предикат 

первого предложения заменяется его конверсным коррелятом. Конверсный коррелят называется 
конверсивом. В языке конверсивы функционируют как конверсные оппозитивы. Конверсивами могут 
быть два слова, составляющие оппозицию. Это – случай выполнения двумя различными словами 
функции конверсных оппозитивов. В русском языке функцию конверсных оппозитивов могут выполнять 
соотносительные формы страдательного и действительного залога. 
В языкознании некоторые исследователи, отождествляют конверсивы с антонимами, а другие различа-

ют их между собой. Выражение ими, т.е. антонимами и конверсивами, противоположности, составление 
пар, находящихся в оппозиции друг к другу, даёт основание для их отождествления. Но вместе с тем, 
важное значение здесь имеет то, с каких позиций подходить к явлению антонимии и конверсии. 
В азербайджанском языкознании до сих пор еще не проводились исследования по сравнительному 

изучению конверсивов и антонимов, в целом, конверсивов на почве явления антонимии. Данная проблема 
нашла отражение в трудах российских и западных языковедов. 
Впервые вопрос конверсивности в языкознании был затронут Ш.Балли. По мнению Ш.Балли, конвер-

сивность – это две противоположности, соединенные в одном целом. О.Есперсон отмечал наличие в 
языке глаголов, выражающих противоположные значения, возможность передачи одной и той же мысли, 
выраженной в предложении, в отношении к двум субъектам. Толкование конверсивности было дано на 
синтаксическом уровне и лишь после этого конверсивы были определены на лексическом уровне. Мян 
китабы Рянайа вердим. Ряна китабы мяндян алды. Мян китабы Рянайа сатдым. Ряна китабы мяндян 
алды. «Спартак» «Нефтчини» удду. «Нефтчи» «Спартака» удузду. (Я отдал книгу Рене. Рена взяла 
книгу у меня. Я продал книгу Рене. Рена купила книгу у меня. «Спартак» выиграл «Нефтчи». «Нефтчи» 
проиграл «Спартаку»). В представленных предложениях вермяк-алмаг (дать-взять), сатмаг-алмаг 
(продать-купить), удмаг-удузмаг (выиграть-проиграть) – глаголы, находящиеся в конверсивном отноше-
нии. Поскольку конверсивами могут быть только слова, имеющие не менее двух глубинных валентностей 
каждое, отношения конверсии оказываются характерными прежде всего для глаголов. Глагол выработал 
специальную грамматическую форму выражения конверсных отношений – форму действительного и 
страдательного залога. Другая часть речи, по своей природе обладающая необходимыми свойствами для 
развития конверсных отношений, – это союзы, многие из которых имеют по две активные валентности. 
Несмотря на конверсию предиката в предложении или замещение предиката конверсным коррелятом, 

содержание в нем остаётся неизменным. Подобные замещения создают денотативно адекватные предло-
жения. Но сменой предиката на конверсный коррелят замещение в предложении не заканчивается. Здесь 
также происходит объектно-субъектное, субъектно-объектное замещение. В отличие от антонимов, 
каждый из конверсивов выражает действие, состояние, относящиеся к разным субъектам. Я отдал. Рена 
взяла. Я продал. Рена купила. Если конверсные корреляты относятся к одному и тому же субъекту, в 
таком случае, конверсия не происходит. Образовавшиеся два предложения различаются по содержанию. 
Например, Я купил книгу. Я продал книгу. Я куплю книгу или продам книгу. В последних предложениях 
принадлежность действий одному и тому же субъекту и их противоположность говорят об антонимии. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. Москва, «Прогресс», 1978, с. 485. 
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Таким образом, одним из главных свойств, отличающих конверсивы от антонимов, является то, что 
конверсивы относятся к разным субъектам. Проблема конверсии и конверсивов оказывается связанной с 
самыми различными областями языка и науки о нём. Анализ такого продуктивного и регулярного спосо-
ба образования денотативно тождественных предложений, как конвертирование, реализуемого не только 
средствами разных языковых уровней, но и разными единицами одного – лексического – уровня, выделя-
емыми к тому же на основе синтеза семантических и синтаксических критериев, является важной и 
своевременно поставленной задачей, решение которой может способствовать развитию научных 
представлений в области лексической семантики. 
Ф.Р.Палмер в своей работе употребляет термин реляционная оппозиция. Он слова конверсивы 

называет реляционными противочленами (релатионал оппоситес) (Палмер, 55). 
Л.Санжеева, относя к конверсивам некоторые пары существительных [(яр-арвад – (муж-жена), 

валидейн-ушаг (родитель-ребенок)], в том числе и слова, выражающие противоположные направления в 
плоскости и пространстве, в то же время отмечает и грамматические (формы действительного и 
страдательного залога) формы конверсивов (Санжеева, стр. 158). 
Ожидают своего решения вопросы определения конверсивов и их видов. В ряде случаев не выяснен 

принцип отбора конверсивов. Так, например, сяляф (предок); хяляф (потомок), валидейн (родитель) – 
ушаг (ребенок), дебитор (должник) – кредитор, саь-сол (правый-левый) и т.д. Как видно, нет четких 
принципов и критериев для классификации, выбора этих конверсивов. Если слова саь-сол (правый-левый) 
определяются по направлению, то слова дебитор-кредитор выражают совершенно другие отношения. В 
аналогичном порядке, остаётся неясным, какой критерий берётся за основу для принятия слов валидейн 
(родитель) и ушаг (ребенок) в качестве конверсивного коррелята. Конверсивная коррелятность уточняет-
ся во время использования этих единиц в предложении. Имран Якбярин ушаьыдыр. Якбяр Имранын 
валидейнидир (Имран ребенок Акпера. Акпер родитель Имрана). В этих двух предложениях функцию 
конверсивного коррелята выполняют слова ушаг (ребенок) и валидейн (родитель). Эти два предложения 
можно представить и в других формах. Якбяр Имранын атасыдыр. Имран Якбярин ушаьыдыр. Якбяр 
Имранын атасыдыр. Имран Якбярин ювладыдыр. Якбяр Имранын валидейнидир. Имран Якбярин 
оьлудур (Акпер отец Имрана. Имран ребенок Акпера. Акпер отец Имрана. Имран отпрыск Акпера. Акпер 
родитель Имрана. Имран сын Акпера). Число пар предложений можно увеличить. В данном случае, 
можно отметить следующие пары слов: ата-оьул (отец-сын), валидейн-ушаг (родитель-ребенок), ата-
ювлад (отец-отпрыск) валидейн-оьул (родитель-сын) и т.д. Если рассматривать конверсивность на уровне 
предложения, то можно утверждать факт функционирования этих пар в качестве взаимных конверсивов 
друг для друга. При рассматривании этих слов в антонимической плоскости, слова ата-оьул (отец-сын), 
ата-ушаг (отец-ребенок) приходится принимать в качестве антонимических пар. Хотя пара ата-ушаг 
(отец-ребенок) – это не слова-антонимы. Если в паре ата-ювлад (отец-отпрыск) поляризация заметно 
бросается в глаза, то в паре ата-ушаг (отец-ребенок) поляризация неочевидна. 
Если принять пару ата-ушаг (отец-ребенок) в качестве конверсива, то следует принять как конверсив и 

пару ана-ушаг (мать-ребенок). «Лятафят Имранын анасыдыр». «Имран Лятафятин ушаьыдыр». «Лятафят 
Имранын валидейнидир». «Имран Лятафятин ушаьыдыр». («Лятафет мать Имрана». «Имран ребенок 
Лятафет». «Лятафет родитель Имрана». «Имран ребенок Лятафет») В каждом из подобных типов предло-
жений существуют конверсивные корреляты. Слово валидейн (родитель) охватывает двух лиц. Родителем 
может быть как отец, так и мать. Дети различаются и по полу. В отношениях детей противопоставление 
по полу оьул-гыз (сын-дочь) возможно. Следует отметить, что представленные конверсивные пары 
выражают родственные отношения. А терминов родственности достаточно много. Мы имеем пары, ука-
зывающие на родство, но разный пол: ата – отец, ана – мать, сын – оьул, ями – дядя, дайы – дядя, хала – 
тетя, ямиоьлу-ямигызы – племянник-племянница. Существуют пары слов, которые были бы симметриче-
скими, если бы не дифференциация по биологическому полу, например, слова – брат и сестра. Если Джон 
брат Сэма, это совершенно не значит, что Сэм – это брат Джона, ведь она вполне может быть его сестрой. 
(Санжеева, 158.) Л.Санжеева, наряду с родственными отношениями, в своём исследовании, связанном с 
конверсивами, на передний план выводит и имена детей разного пола. Личные названия, или индивидуу-
мы, выполняют в конверсивности функцию субъекта. Они не определяют конверсивы и не становятся 
конверсивами. Т.е. мы не создаем конверсивные пары Сем-девочка, Сем – мальчик. Вместе с тем, следует 
отметить, что явление конверсии может происходить и путем замены предиката на субъект. Сем гыздыр. 
Гыз Семдир. (Сем – девочка. Девочка Сем.) Эти предложения тождественны по значению и в них имеется 
противопоставление Сем-гыз (Сем – девочка). В целом, среди терминов родственности можно найти 
достаточно терминов, которые будут выступать в качестве оппозита в предложениях, определяющих 
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конверсивность. Можно создавать пары эялин-гайнана, кцрякян-гайнана, эялин-гайната, кцрякян-гайната 
(невеста-свекровь, зять-тёща, невеста-свёкор, зять-тесть) и включить их в ряд конверсивов. В разносис-
темных языках термины родственности различны. Существующие в некоторых языках термины 
родственности отсутствуют в других языках. Так, например, в русском языке слова ями и дайы выража-
ются одним термином – дядя. А в азербайджанском языке братья со стороны отца и матери выражаются 
разными терминами. В результате в азербайджанском языке были созданы термины родственности 
ямигызы, дайыгызы, ямиоьлу, дайыоьлу, которые тоже могут участвовать в составе конверсивных пар. 
Как видно, конверсивность не такой простой вопрос, как кажется. Между конверсивами и антонимами 

достаточно много параллелей. Эта параллельность не подтверждает того факта, что все конверсивы 
являются антонимами. Существует мнение о выражении конверсивами асимметричных отношений. И 
действительно, в конверсивах наблюдается такая асимметричность. 
В процессе анализа пар слов, расцениваемых как конверсивы, через призму явления антонимии, 

подтверждается факт того, что весьма немалая их часть представляет собой антонимические пары. А это, 
в свою очередь, порождает конверсивно-антонимическую параллель. В результате возникает спорный 
вопрос: являются или конверсивы разновидностью антонимов или различными единицами. 
Подход к проблеме конверсивности на синтаксическом и лексическом уровнях, безусловно, приводит 

к разным результатам. Для конверсивности необходим синтаксический уровень. Проверка 
конверсивности двух слов проводится на основе создания предложений с денотативно тождественным 
значением. Это свойство подтверждает проявление конверсивности на синтаксическом уровне. 
Конверсивные отношения охватывают различные формы субъектно-объектных отношений в языке. 

Сюда могут быть отнесены категории переходности и непереходности, возвратности, сопоставительно-
сти, активности – пассивности, залога. Явление конверсивности может происходить на грамматическом 
(синтаксическом) и лексическом уровнях. (Синтаксическая конверсивность – это взаимное замещение 
друг друга синтаксических конструкций. При замещении этими конструкциями друг друга на синтакси-
ческом уровне общее содержание остаётся неизменным. Т.е. изменение происходит не в плане содержа-
ния, а на семантическом уровне. 
Лексические конверсивы – это пары слов. Эти слова проявляются при изменениях, замещениях их 

функций и структурного актанта. При этом в валентности глагола происходит распад. Проявление 
лексической конверсивности отмечается в глаголах, существительных и прилагательных. Эта 
особенность четко обнаруживается в словах, производных от глагола, в особенности, в отглагольных 
существительных. Правда, в разносистемных языках на уровне отглагольных существительных также 
наблюдаются случаи различия. Т.е., если в некоторых языках обе стороны конверсивной пары состоят из 
отглагольных существительных, то в других языках этот факт может и не проявиться. 
Конверсивы, как и антонимы, проявляются как слова, находящиеся на противоположных полюсах. Но 

в отличие от антонимов, градирующих в зависимости от типа противоположности, в конверсивах града-
ция не происходит. В конверсивах в пары не вклиниваются слова с промежуточным или нейтральным 
значением. Вместо этого, в конверсивах возможна замена противоположных слов другими словами. 
Конверсивы принципиально асимметричны. Несмотря на приближение их значений, конверсивы 
становятся семантически равноправными случайно. В русском языкознании встречаются образцы семан-
тически равноправных конверсивов. Примерами семантически равноправных конверсивов являются пары 
типа: занимать одалживать, покупать – продавать, брать – сдавать и многие другие. В этих редких случа-
ях семантической равноправности каждый из конверсивов может получить самостоятельное толкование. 
Поскольку конверсивы и антонимы охватывают словесные пары с противоположной семантикой, с 

точки зрения обуславливающих друг друга слов это – близкие понятия. Вместе с тем, они не 
тождественны, это разные понятия. Это подтверждается и исследованиями, проводимыми на материалах 
разносистемных языков. 
Конверсивы имеют одинаковые ролевые структуры, а антонимы – различные. Различаются они и по 

составу валентностей. Значения конверсивов сводимы друг к другу, ни один из них не является семанти-
чески более сложным, в связи с чем описание ситуации можно строить относительно любого из них, в то 
время как антонимы не всегда равноправны в семантическом отношении. Имена деятеля, выражающие 
более узкую, по сравнению с конверсивами, залоговую семантику, имеют ещё меньше точек 
соприкосновения с антонимами. 
Далеко не все залоговые пары являются антонимичными, так как чаще всего они находятся в 

отношениях не противопоставленности, а дополнительности. Если валентности конверсивов и антонимов 
часто совпадают, то правые валентности агенса и пациенса имеют мало общего. Итак, если конверсия и 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

92 

залог составляют приватный тип семантических отношений, то с антонимией они находятся в 
эквивалентных (совместимых, перекрещивающихся) отношениях. 
Конверсивы должны отвечать двум основным условиям: 1) выражать одинаковое действие, состояние: 

2) обладать противоположной направленностью. 
Исследование, проведенное на основе материалов разносистемых языков, показывает, что несмотря на 

большое сходство и параллельность между антонимами и конверсивами, это разные понятия. Из анализа 
становится ясно, что основными средствами выражения конверсивов являются глаголы. В антонимах же 
наблюдается большая активность и противопоставление прилагательных. 
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Түйін 
Тіл білімінде кейбір зерттеушілер антонимдер мен конверсияларды ұқсас деп тагныса, енді біреулер оны бір-

бірінен ажыратады. Антонимдер мен конверсияларда білдірілетін қарам-қарсылық, олардың бір-бірімен оппозиция-
лық пар түзуі бұларды ұқсас деп тануға негіз болады. Антонимдер мен конверсия құбылысына қай тұрғыдан келу 
керек, м=селе міне осында. Азербайжан тіл білімінде осы кезге дейін антонимдер мен конверсияларды салыстырып 
зерттеу, тұтастай алғанда, қолға алынған жоқ. Антонимия құбылысы аясында конверсияларды қарастыру мүлде 
назардан тыс қалған. Алайда бұл м=селелер Ресей ж=не батыс тілшілерінің еңбектерінде көрініс тапқан. 
Тірек сөздер: конверсиялылық, грамматика, семантика, лексика 
 

Summary 
In linguistics some researchers, identify converseve with antonyms, and others distinguish them among themselves. 

Expression by them, i.e. antonyms and converseve, contrasts, drawing up couples which are in opposition to each other gives 
the grounds for their identification. But at the same time, is important here from what positions to approach the phenomenon 
of an antonymy and conversion. In the Azerbaijani linguistics still researches on comparative studying of converseve and 
antonyms, in general, of converseve because of the antonymy phenomenon weren't conducted yet. This problem found 
reflection in works of the Russian and western linguists. 

Keywords: converseve, grammatical, lexical, semantic 
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“ROLE-PLAYING AS AN INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE ACTIVITY” 
 

A.N. Berikbolova – MA student, Suleyman Demirel University, Faculty of Filology 
 
When we consider effective method we mean effective strategies of the English language that help teaching target 

language quickly. Teaching language and culture are very interdependent, that is why language cannot be taught without 
culture, but there are many ways of co-teaching language and culture. One of the most effective one is role-playing. This 
article addresses the issue of role-play in teaching a foreign language and foreign culture. It examines role-play in preparing 
learners for intercultural communication. 

Key terms: Role-playing, Intercultural Communicative Competence Activities, Culture 
 
The topic “Role playing as an Intercultural Communicative Competence Activity” is significant because it 

offers the potential for contribution to meeting the needs of students. It is very important to learn culture and 
language together. However nowadays teachers do not pay necessary attention to the usage of role-playing in 
classroom. Correct usage of this activity is very useful and also important. 

The goal of the study is to understand what makes role-playing effective and how students can learn culture of 
second language with its help. Second language should be taught with its culture, and the best way is to use role-
play.  

Nowadays learning of the English language becomes very popular. In order to learn a language properly, we 
should be aware of the culture of that nation. There are different ways of teaching second/foreign language 
culture. One of them is a role-play. First of all, let us give a definition of this term. McCaslin (1995) introduced 
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role-play as having the following characteristics: it refers to the assuming of a role for the particular value it may 
have to the participant, rather for the development of an art. Role-playing is what the young child does in a 
dramatic play, but it is also a tool used by psychologists and play therapists. According to Richard Courtney 
(1974), "Play, acting and thought are interrelated. They are mechanisms by which the individual tests reality, gets 
rid of his anxieties, and masters his environment."  

One way, or the other, role-play prepares second language learners for second language communication in a 
different social and cultural context.  

While collecting information about this topic there was no difficulty problems, because the topic is 
researchable and it is an actual theme that bothers many teachers and researchers. This literature can be useful for 
different focuses connected with the role playing usage during the EFL teaching, however I took only those ones 
that are related to my topic: Role playing as an effective method in teaching culture. 

While searching for the similar research in order to have an idea how to write my own, I found a research 
made by Maria A.Kodotchigova. She gave a short example of research. The name of her research is: “Role Play 
in Teaching Culture: Six Quick Steps for Classroom Implementation”. First step is a situation for a role play. 
Second one is a role-play design. Third one is linguistic preparation. Fourth one is factual preparation. Fifth one is 
assigning the roles and the last one is follow up. After using these steps, forty-five students of Suleyman Demirel 
University participated in this study. They filled out questionnaires, surveys, performed a role play and were 
interviewed. The surveys suggested that the majority of the students enjoyed role-playing. There were only five 
students who indicated they did not like role-playing at all. These findings affirm findings in the research 
literature. Andrew Schaap (2005) taught a class using a role-playing technique. He found that his students 
thoroughly enjoyed the activity and he encourages other educators to try the method as well (p. 50). Among other 
questions, the survey asked the students whether they retained more Information about culture from role-playing 
than other types of teaching methods. Seventy-two percent of the students (n=35) said it did. Morris (2003) has 
argued that “students feel empathy regarding events in the past when they act out the situation, and make 
connections between the character they play and real situations,” (p 48). When students feel empathy they are 
more likely to retain information because they made a personal connection with the material. The interviews 
revealed this connection as well. Three of the four students interviewed agreed that role-playing made their 
learning more meaningful because they were able to put themselves in someone else’s place, in other words, they 
felt empathy. The interviews with the students revealed other interesting issues as well. Many of the interviewees 
commented that their previous role-playing was different from the one they performed for this study. They 
indicated they enjoyed it more than what they had previously considered role-playing in their English classes 
which consisted of reading plays as a certain character. After performing the role play the students realized how 
in-depth role-playing can be and indicated that they liked in-depth role-playing much better. What they did in 
English class could be considered role-playing because they were pretending to be someone else, but they were 
not as fully engaged as they were in the project they completed as part of this study. The literature suggests role-
playing exercises come in many forms and educators should not be reluctant to experiment with their style and 
structure (McDaniel, 2000, p 357). 

Two famous scientists Tomalin and Stempleski (1993) introduced four role playing activities which deal with 
culture and examine cultural behavior and patterns of communication. For example, in one of these role plays, 
students play a case that happened to them and caused cross-cultural misunderstanding. In a long run, it will 
enable them to develop communicative strategies to overcome similar problems in real second Language 
communication. However, Byram and Felming (1998) warn us about the danger of teaching second Language 
culture by role play. They said that learners may form false stereotypes and generalizations, which, in their turn, 
will result in cross-cultural misunderstanding and cultural conflicts. Therefore, there should be developed 
activities that would examine our beliefs as well as the reasons why we have them. For example, activities dealing 
with culture shock, cultural differences and perceptions of representatives of second Language.  

One similar role play set was suggested by Smith and Otero (1977). In their role plays, two Americans are 
traveling through imaginary countries, each role play set represents one of the following lands: Crony, Ord, Fondi, 
Dandi or Lindi. The two Americans go out on their own to explore what the given land is like. After some time, 
they want to go back to their hotel, but they have walked far from it and, unfortunately, lost their money. They 
need enough money for bus fare back to their hotel. They decide to ask two natives for help. The two students, 
who take on the roles of native citizens, should behave as they think real citizens would behave. In these 
imaginary lands, there are certain ways of doing things, for example, when Fondis agree with something, they 
frown and look down. When they disagree, they smile and nod their heads. Dandis stand 12 inches or closer to 
people when talking to them. Cronies would not listen to a male if he asks for a favor, because in their society 
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everything important is decided by females, males talk only of unimportant things.The students who play 
Americans have to figure out a proper way to ask money from the natives. If they fail to understand how the 
things are done in these lands, the natives will not give or loan them the money. These role plays examine 
nonverbal communication issues and make the students think about the importance of non-verbal communication.  

Thus, if introduced carefully, role playing can be very effective for experiencing cultural principles and 
cultural awareness because it gives an opportunity to be emotionally involved in cross-cultural learning and 
reflects upon cultural differences. The students learn to examine their perceptions and treat representatives of 
other cultures with empathy.  

Linguists and anthropologists have long recognized that the forms and uses of a given language reflect the 
cultural values of the society in which the language is spoken. Linguistic competence alone is not enough for 
learners of a language to be competent in that language (Krasner, 1999). Language learners need to be aware, for 
example, of the culturally appropriate ways to address people, express gratitude, make requests, and agree or 
disagree with someone. They should know that behaviors and intonation patterns that are appropriate in their own 
speech community may be perceived differently by members of the target language speech community. They 
have to understand that, in order for communication to be successful, language use must be associated with other 
culturally appropriate behavior.  

In many regards, culture is taught implicitly, imbedded in the linguistic forms that students are learning. To 
make students aware of the cultural features reflected in the language, teachers can make those cultural features an 
explicit topic of discussion in relation to the linguistic forms being studied. For example, when teaching subject 
pronouns and verbal inflections in French, a teacher could help students understand when in French it is 
appropriate to use an informal form of address (tu) rather than a formal form of address (vous)—a distinction that 
English does not have. An English as a second language teacher could help students understand socially 
appropriate communication, such as making requests that show respect; for example, “Hey you, come here” may 
be a linguistically correct request, but it is not a culturally appropriate way for a student to address a teacher. 
Students will master a language only when they learn both its linguistic and cultural norms. 

It is a commonly accepted cliché that we want to teach our young people to think, but thinking at any level of 
complexity requires an exercise of three interdependent component categories of skills: problem-solving; 
communications; and self-awareness. These skills cannot be learned by reading any number of books, although a 
little didactic material can be helpful in creating an intellectual framework for the accommodative learning. 
Rather, the kinds of skills needed for flexible, creative, rational thinking must be exercised, practiced, and learned 
in a process of interaction, risk-taking, self-expression, feedback, encouragement, and, in short, a process which is 
closer to learning to swim than learning the capitol cities of the various states.  
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6 Greenblat, C. (1988). Designing games and simulations: an illustrated handbook. Newbury Park, CA: SAGE 

Publications.  
7 Horner, D., & McGinley, K. (1990). Running simulation/games: A step-by-step guide. In D. Crookall & R. Oxford 

(Eds.), Simulation, gaming and language learning (pp. 33-45). New York: Newbury House Publishers.  
4 Savignon, S., & Sysoyev, P. (In Press). Sociocultural strategies for a Dialogue of Cultures. The Modern Language 
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Түйін 

Ағылшын тілін оқытудың тиімді =дістері мен стратегиялары шет тілдерін қарқынды дамуына ықпал етеді. 
Сонымен қатар, тілді ж=не м=дениетті оқыту- өзара байланысты, яғни тілді үйреткен кезде біз м=дениетаралық 
қарым-қатынас дағдыларын да таныстырамыз. Ең тиімді =дістерінің бірі рөлдік ойын. Осы мақалада рөлдік-
ойындардын тиімділігі м=дениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін оқыту тұрғысынан талқыланады. 
Тірек сөздер: Рөлдік ойындар, м=дениетаралық қарым-қатынас =дістері ж=не м=дениет  
 

Резюме 
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Эффективные методы и стратегии обучения английскому языку способствуют быстрому освоению иностранного 
языка. При этом обучение языку и культуре- взаимосвязаны, т.е. обучая языку мы одновременно прививаем навыки 
межкультурной коммуникации. Одним из наиболее эффективных методов является ролевая игра. В данной статье 
рассматривается эффективность ролевой игры с точки зрения обучения межкультурной коммуникативной 
компетенции.  
Ключевые термины: Ролевые игры, Межкультурные коммуникативные приёмы, культура 
 

УДК 811.521.122.625 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
 

Ж.Г. Кулекенова – КазНПУ им. Абая старший преподаватель институт Полиязычного образования 
 
В статье рассматриваются психологические характеристики языковых навыков студентов в обучении иностран-

ному языку, раскрываются специфические особенности процессов речевого общения с точки зрения активных и 
пассивных форм общения. Анализируется взаимосвязь форм и видов речевой деятельности, которые формируются и 
развиваются в процессе изучения студентами иностранного языка, где важное место отводятся навыку чтения, 
которые характеризуются наличием сложной мыслительной деятельности с опорой на внутреннюю речь и механизм 
прогнозирования. 
Ключевые слова: речевое общение, речевая деятельность, производство речи, восприятие, понимание, чтение и 

понимание, устная и письменная речь 
 
В речевом общении посредством языка следует выделять формы или виды общения, с одной стороны, 

и его процессы — с другой. К процессам речевого общения относятся говорение, чтение, аудирование и 
письмо. Каждый из этих процессов обладает специфическими особенностями и не сводим один к 
другому. С точки зрения основных форм или видов общения посредством языка говорение и аудирование 
связаны с устной речью, а чтение и письмо — с письменной. 
Устная и письменная речь как форма или вид речи в каждой паре названных процессов речевого 

общения выступает то, как результат психической деятельности, то, как объект, подлежащий восприятию 
и пониманию. Общим материализованным компонентом процессов говорения и аудирование является 
устная речь, а общим материализованным компонентом процессов чтения и письма — письменная речь. 
Говорение и письмо как процессы относятся к акту производства речи, аудирование и чтение — к акту 

ее восприятия и понимания. С этой точки зрения говорение и письмо являются активной формой 
речевого общения, а аудирование и чтение — пассивной формой. Причем чтение пассивно только в том 
смысле, что один из общающихся получает уже готовые письменные сообщения, а не создает их. Прием 
и правильное понимание этих сообщений требуют от чтеца большой психической активности [5]. 

«Для того чтобы научиться понимать речь, необходимо говорить, и по тому как будет принята ваша 
речь, судить о своём понимании. Понимание формируется в процессе говорения, а говорение в процессе 
понимания» [4:247]. И говорение, и аудирование характеризуются наличием сложной мыслительной дея-
тельности с опорой на внутреннюю речь и механизм прогнозирования. Деятельность речедвигательного и 
слухового анализаторов находиться в определённой взаимосвязи. Но различием этих двух процессов яв-
ляются конечные звенья – порождение высказывания для говорения и восприятие речи для аудирования.  
Письмо возникло на базе звучащей речи как способ фиксации звуков языка для сохранения и 

последующего воспроизведения информации. Чтение же является переходной формой от устной речи к 
письму, сочетая в себе признаки того и другого.  
Каждая речевая деятельность в норме обеспечивается совместной работой нескольких анализаторов. 

Поэтому все виды речевой деятельности должны тесно взаимодействовать как на начальном этапе 
обучения иностранному языку, так и на продвинутом этапе [4]. 

«Именно чтение дает наибольшие возможности для воспитания и всестороннего развития 
школьников: для развития психики в целом — мышления, памяти, чувств и эмоций, и для развития 
мировоззрения, для нравственного воспитания и для эстетического воспитания" [2:202]. «Чтение 
представляет собой рецептивную или воспринимаемую форму речевого общения и складывается из двух 
взаимосвязанных и неразложимых процессов: восприятия и понимания читаемого текста» [5:5]. 
Читающий всегда должен понимать то, что он читает. Поэтому чтение представляет собой «своеобразную 
мыслительную операцию». Чтение также считается как информационная активность, при которой путем 
набора условных символов передается информация от одного лица к другому. 
Многие исследователи подчеркивают, что чтение представляет собой активную мыслительную 
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деятельность, очень сложную, так как приходится иногда выполнять большую и сложную работу с тем, 
чтобы понять автора. При этом подчеркивается, что этот мыслительный процесс опирается на многие 
умения и включает в себя узнавание слов, использование фонетического структурного анализа, 
контекстуальную догадку, понимание прямого значения и истолкование переносного значения, реакцию 
на оценку обобществленного опыта. 
Таким образом, чтение с психологической точки зрения это процесс восприятия и активной 

переработки, информации, графически закодированной по системе того или иного языка [5: 6]. 
Увеличение объема языкового материала таит значительные трудности, касающиеся репродуктивной 

и рецептивной сторон речи. Накопление материала влечет забывание и интерференцию, которые отража-
ются на усвоении учащимися лексического и грамматического материала, требующего постоянного его 
употребления в речи [1:57]. Понимание содержания происходит на основе ряда сложных логических 
операций, результатом которых являются установление связей в тексте. Ступенчатый характер понима-
ния неоднократно анализировался в работах психологов. Наиболее полно применительно к иностранному 
языку он был описан 3. И.Клычниковой, которая выделила четыре типа информации, извлекаемой из 
текста (категориально-познавательная, ситуационно-познавательная, эмоционально-оценочная, побуди-
тельно-волевая), и семь уровней понимания, которые достигаются в следующей последовательности:  

1. понимания слов;  
2. понимания словосочетаний; 
3. понимания предложений; 
4. понимания общего смысла текста; 
5. детального понимания текста; 
6. Понимание содержательной и эмоционально-волевой информации. 
7. Понимание всех четырех типов информации, включая побудительно-волевую [5:226-227]. 
При чтении важным является прогнозирование читаемого текста. 
Прогнозирование способствует появлению у учащихся готовности к чтению. Чтение связано со 

сложным процессом поиска и выбора информативных признаков из ряда возможных, что зависит от 
наличия ассоциативных связей, установленных в результате прежнего речевого опыта, от умения 
пользоваться ими избирательно. Необходимым моментом в прогнозировании является вероятностное 
прогнозирование, которое определяется как «мысленный обгон в процессе чтения» - это неотъемлемый 
компонент активной мыслительной деятельности, который определяет успешность восприятия и 
понимания в любых видах чтения» [3:225].  
Вероятностное прогнозирование имеет следующие особенности: 
Во-первых, это знание тех слов, которые используются для выражения данной мысли. Чем более 

знакомо учащемуся слово, употребленное о тексте, тем скорее он догадается о нем, даже восприняв его 
только частично. То же самое наблюдается в отношении словосочетания и даже фразы. Наличие и 
систематизация прошлого опыта – это необходимое условие прогнозирования. 
Во-вторых, значительную роль в прогнозировании играет количество производных слов, которые 

могут быть образованы от некоторой основы. Например, чтец воспринял в английском тексте одну 
фиксацию 4 знака -ship- . Его языковой опыт может подсказать ему несколько вариантов 
прогнозирования: relationship, partnership, hardship. Но вот он воспринял сочетание – arm-. Очевидно, это 
может быть disarm, rearm, armament и т. д. Очевидно, чем больше вариантов может возникнуть от 
воспринятой при одной фиксации части слов, тем меньше шансов на точность прогнозирования.  
В-третьих, на прогнозирование слов в читаемом тексте оказывают влияние семантические ассоциации, 

непроизвольно учитываемые в индивидуальном языковом опыте чтеца. Опыты показывали, что предло-
жения имеют различную вероятность на законченность. Так, в предложении I bought a table and… 
преобладающий ответ был chair , а в предложении I saw a… преобладающими дополнениями были table, 
chair, man, woman, child. В то же время в предложении I bought a ...дополнений man, woman, child 
исключались [5:31-32]. 
В связи с направленностью процесса обучения на практическое владение иностранным языком наша 

задача обучать устной речи. Однако не надо забывать, что и чтение - существенно важный речевой 
процесс. 
В процессе чтения учащийся знакомится в доступной ему форме с новыми для него явлениями, в 

частности с жизнью и культурой страны изучаемого языка. Чтение воспитывает учащихся. На примере 
положительных литературных героев у учащихся формируются лучшие черты их характера. Чтение 
имеет также практическое значение поскольку читать на нем они могут всегда. Вот почему иностранный 
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язык как предмет предполагает, что учащийся, оканчивающий ее, должен уметь прочитать и понять газет-
ную статью на иностранном языке, нетрудную иностранную книгу, аннотацию, техническое описание, 
деловое и дружеское письмо на языке, который он изучал в школе. Необходимость уделить внимание 
чтению в процессе обучения иностранным языкам диктуется самой природой становления этого процесса 
речевого общения. Кроме того, каждый речевой процесс, в свою очередь, в чем-то помогает быстрому и 
успешному становлению другого процесса. Отмечается положительное влияние рецептивных процессов 
на продуктивную речь — говорение и письмо. Например, чтение книг на иностранном языке очень 
существенно обогащает словарь учащихся, закрепляет пройденные слова, способствует расширению 
сферы их употребления [5:10]. Опыт практической работы зарубежных методистов показал, что 
интенсивное чтение иноязычной литературы способствует развитию навыков устной речи. Установлено 
также, что чтение оказывает положительное влияние не только на развитие навыков устной речи, но и на 
ее сохранение. На наш взгляд, человек в совершенстве владеет иностранным языком в том случае, если, 
наряду с устной речью, он может читать и беспереводно понимать тексты неадаптированной литературы. 
Все это с очевидностью показывает важность обучения чтению на иностранном языке в средней школе. 
Чтение на иностранном языке должно занимать автономное, а не подчиненное задачам обучения 

устной речи место. 
Чтение имеет как общие характеристики с аудированием, так и существенные различия, соотносясь, в 

частности, с письмом. 
1. Так, по характеру речевого общения чтение, как и письмо, осуществляется опосредованно — с 

помощью письменно фиксированного текста. 
2. По характеру и роли в процессе общения, чтение, как и аудирование, является реактивным видом 

речевой деятельности (РД), так как осуществляется на основе заданной извне информации (в отличие от 
инициальных видов РД — говорения и письма). 

3. По направленности на прием или выдачу речевого сообщения чтение является рецептивным видом 
деятельности (так же как и аудирование) в отличие от продуктивных видов РД — говорения и письма. 

4.Форма протекания, как правило, невыраженная, внутренняя (как при аудировании) — это чтение про 
себя и для себя. Но может быть и частично внешней, выраженной (как при говорении и письме) — это 
чтение вслух, как бы чтение для других (подобное деление, разумеется, условно). 

5. Основой внутреннего механизма чтения являются такие психические процессы, как: зрительное 
восприятие, соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми, узнавание, осмысление, 
антиципация (предвосхищение), группировка, выделение смысловых вех, обобщение, т. е. воссоздание 
чужой мысли, понимание на уровне значений и смысла (последнее понимается как проникновение в 
подтекст) и, наконец, адекватная реакция на прочитанное: вербальная или невербальная [2:203-204]. 
Таким образом, предмет чтения (так же как и аудирования) — чужая мысль, закодированная в тексте 

и подлежащая распознаванию, но именно при зрительном восприятии этого текста. Происходит это 
распознавание на основе созданных у школьника ранее в его речевой памяти (слуховой, речемоторной и 
зрительной) слуховых и графических образов лингвистических явлений (слов, словосочетаний, 
предложений), несущих ту или иную содержательную информацию. 
Продуктами чтения являются: — умозаключение, понимание смыслового содержания; результат — 

воздействие на читающего и его собственное речевое или неречевое поведение («Мне понравился 
рассказ, я хочу почитать еще что-либо подобное и осуществляю это желание»). Это формирует 
мотивационную готовность для дальнейшего чтения вообще. 
Единица этого вида РД (как и при аудировании) — смысловое решение принятое, на основе 

переработки извлекаемой информации и ее присвоения. Поскольку чтение осуществляется на письменно 
фиксированном тексте, это дает возможность в отличие, например, от аудирования вернуться к нему при 
непонимании и позволяет больше внимания уделить анализу формы в целях раскрытия содержания. 
Такие качества текста как продукта письменной речи делают его важнейшим средством передачи и 
хранения различной (научной, политической, художественной и т. п.) информации без ограничений во 
времени и пространстве. Рецептивный характер этого вида речевой деятельности обусловливает большую 
доступность и большую легкость, по сравнению, например, с говорением [2:203-204].  

1 Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. – М., Академия.2000г.  
2 Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней щколе. – М., Просвещение.1988  
3 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. – М., ACADEMIA.2006г.с.336  
4 Гез Н. И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А. А. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – 

М., Высшая школа. 1982г.  
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Summary 
The article considers the psychological characteristics of students’ language skills in the process of learning a foreign 

language, specific features of the process of communication from the point of view of active and passive forms of 
communication. The interconnection of forms and types of speech activity, which are formed and developed in the process of 
learning a foreign language, is analyzed. The important place is given to reading, which is characterized by the complicated 
mental activity basing on speech and mechanisms of forecasting. 

Key words: communication, speech activity, production of speech, perception, understanding, reading and 
comprehension, oral and written speech 

 
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
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В статье раскрывают особенности инновационной деятельности преподавателя вуза. Культура преподавателя 

вуза– оптимальная совокупность общечеловеческих идей и ценностей и качеств личности. Именно наличие такой 
культуры позволяет преподавателю изучать и диагностировать уровень развития студентов, понимать их, вводить в 
мир духовной культуры, организовывать духовно насыщенную деятельность, формировать социально-ценностные 
ориентации. Результаты исследований показали содержательную сторону и основные уровни освоения инновации.  
Ключевые слова: преподаватель, инновационная деятельность, культура, методы обучения 
 
Важнейшим условием социального прогресса в ХХI веке является единство традиционности и иннова-

ционности. Нововведения или инновация характерны для любой профессиональной деятельности челове-
ка и поэтому естественно становится предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных исследований, анализа и обобщения передового 
педагогического опыта. Термин «инновация» вошел в науку в XIX в., выступая как антоним термину 
«традиция». Главной целью нововведений в образовании является гармоничное развитие личности и 
творческих способностей человека, повышение интеллектуального, инновационного и культурного 
потенциала страны. Нововведения в образовании выступают частью процесса усвоения инновационных 
знаний, умений и ценностей личностью. Инновации должны быть связаны со стремлением осмыслить 
настоящее высшей школы в контексте исторического прошлого, соотнести прошлое, настоящее и 
будущее и увидеть в этом триединстве перспективы развития современной высшей школы в подготовке 
учителя английского языка. 
Преподаватель вуза – это главный субъект инновационной деятельности высшей школы. Влияние этой 

категории на все процессы, происходящие в вузовской среде, является во всех отношениях 
определяющим. Именно преподавательский состав является той силой, которая вырабатывает, хранит и 
передает студентам из поколения в поколение лучшие национально-государственные и образовательные 
традиции и опыт. Учитывая, что одним из направлений образовательных реформ, проводимых в нашей 
стране, является дальнейшая инновационализация всех видов учебно-образовательной деятельности 
вузов, возникает необходимость исследования инновационной культуры преподавателя вуза. 
Эффективность решения многих актуальных проблем образования и воспитания, в том числе и педа-

гогических проблем творческого саморазвития личности, невозможно без глубокого понимания того, что 
такое культура. И это не случайно, ибо само понятие «культура» - это возделывание, обработка, уход 
улучшение. Первоначально это слово использовалось применительно к обработке и возделыванию поч-
вы, затем это понятие стали использовать для характеристики качества различных видов человеческой де-
ятельности, общения, жизнедеятельности. Сегодня мы говорим о культуре общения, профессиональной 
культуре, художественной культуре, нравственной культуре, культуре политической, экономической и 
т.д. 
Один из основоположников культурологи немецкий философ И.Г. Гердер (1744-1803 гг.) определил 

культуру как «уровень человечности» и «второе рождение человека», т.к. изначально от рождения 
человек не имеет того, что он получает в процессе образования, воспитания и что в дальнейшем 
позволяет характеризовать его как человека той или иной культуры [1]. 
Если обратиться к содержательному анализу понятия «культура», то оно чаще всего выступает 

синонимом прогрессивных духовных и материальных ценностей как отдельной личности, так и всего 
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человечества, как процесс самоутверждения в человеке истинно человеческих начал и качеств. 
Понятие «культура» в современной литературе имеет чрезвычайно большое число толкований. Так 

отмечается, что в настоящее время в научный оборот введено более 250 различных определений понятия 
«культура». Вот некоторые из них. Культура – это:  

1.Совокупность материальных и духовных ценностей, выражающая определенный уровень 
исторического развития данного общества и человека. 

2.Сфера духовной жизнедеятельности общества, включающая систему образования, воспитания, 
духовного творчества. 

3.Уровень овладения той или иной областью знаний или деятельности. 
4.Формы социального поведения человека, обусловленные уровнем его воспитания и образования. 
Понятие «культура» в широком смысле слова выражает качественную характеристику того, насколько 

конкретные люди сумели возвыситься над своей естественной биологической природой, развив 
социальную природу. Один из важнейших признаков культуры человека – мера его способностей к 
саморазвитию. 
Поскольку культура противостоит некультурности, варварству, дикости, то понятие «культура» 

характеризует и меру образованности, и степень овладения той деятельностью, о культуре которой идет 
речь. Уровень культуры человека определяется не только тем, что он есть сегодня, но и тем, к чему он 
стремиться. Критерием культуры выступает гуманизм. 
По мнению В.С. Библера, школа должна перейти от идеи «образованного человека» к идее «человека 

культуры». Однако все это состоится и возможно при одном непременном условии – если педагог сам 
обладает достаточно высоким уровнем профессионально-педагогической культурой. Только в этом 
случае педагог сможет вовлечь учащегося в поле общечеловеческих культурных ценностей. Соответ-
ственно, культура специалиста – это его способность к развитию и совершенствованию своих творческих 
способностей в решении нестандартных задач при осуществлении своих профессиональных ролей.  
Таким образом, культура преподавателя – оптимальная совокупность общечеловеческих идей и 

ценностей и качеств личности. Именно наличие такой культуры позволяет ему изучать и диагностировать 
уровень развития студентов, понимать их, вводить в мир духовной культуры, организовывать духовно 
насыщенную деятельность, формировать социально-ценностные ориентации. 
Многочисленные исследования установили тесное соответствие между эрудицией преподавателей в 

вопросах искусства и уровнем развития их профессиональной компетентности. Высокий уровень 
профессионализма педагога, его педагогической культуры, следовательно, не возможно без основания 
фонда культурной информации. Специфика вузовского образования поэтому в том и состоит, что оно 
должно быть направлено прежде всего на широкую общекультурную подготовку. 
Педагогическая культура в определенном слове консервативна. Личность преподавателя высшей 

школы, отражая содержание профессионально-педагогической культуры, наиболее полно проявляется в 
характеристиках его образа жизни и профессиональной деятельности. 
Процесс формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы 

будет тем эффективнее, чем более он направлен на создание в вузе, на факультетах и кафедрах, 
определенной инновационной среды, обращенной к постоянному поиску, обновлению приемов и 
способов профессиональной деятельности. 
Одной из разновидностей понятия «культура» является «инновационная культура». Выявление ее 

сущности во многом определяется прежде всего содержанием, вкладываемым в понятие «инновация». 
Инновация всегда сопровождают преподавательскую деятельность. Специфика инновационной культуры 
преподавателя вуза заключается в том, что она складывается в сфере общения людей друг с другом. 
Выражением специфики инновационной культуры конкретного преподавателя является стиль его 
деятельности по внедрению новых элементов в содержание, организацию и управление учебно-
воспитательным процессом вуза. 
Инновационная направленность развития профессионально-педагогической культуры преподавателя 

вуза предполагает его включение в деятельность по созданию, освоению и использованию педагогиче-
ских новшеств в практике обучения и воспитания студентов, создание в вузе определенной инновацион-
ной среды. 
Результаты исследований показали, что инновационная культура преподавателя вуза определяется: 
- наличием конкретных личностных качеств (незаурядный интеллект, сила воли, целеустремленность, 

потребность и способность к активной и разносторонней инновационной деятельности, социально-
психологическая готовность к нововведениям, чувство эмпатии, гуманизм и т.д.); 

- культурой поведения и культурой речи (терпеливость и тактичность в отношениях с коллегами и 
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студентами, воспитанность, соблюдение дисциплины, отношение к работе, опрятность внешнего вида, 
эстетика в работе – стремление оформить и выполнить ее красиво, толерантность, способность к 
саморазвитию, самообладанию, самоопределению и пр.); 

- наличием инновационных знаний (общая гуманитарная подготовка, культурно-эстетическая образо-
ванность, знания основных положений теории и практики инновационно-педагогической деятельности, 
совокупность специальных знаний преподаваемых дисциплин с учетом новшеств). Необходимость 
инновационных знаний обусловлена усилением гуманитаризации высшего образования, непрерывным 
изменением объема, состава учебных дисциплин, введением новых специальностей и специализаций. 

- сформированностью инновационных умений (способность самостоятельно решать инновационные 
задачи, грамотно организовывать учебно-воспитательный процесс, использовать современные методы 
современные информационные технологии, внедрять инновационные технологии обучения студентов, 
управлять студенческим коллективом и т.п.). 
Рассмотренные элементы составляют основу инновационной профессиональной культуры 

преподавателя вуза. 
По степени сформированности инновационной культуры можно выделить следующие группы 

преподавателей вуза: 
1 группа – очень высокий уровень сформированности инновационной культуры. Для преподавателей 

данной группы характерно активно-положительное отношение к инновациям, оперативность в оценке 
положительных моментов инноваций. Они объективно оценивают степень актуальности и 
перспективности вводимых новшеств, являются непосредственными участниками внедрения нового, 
активно поддерживают авторов новшеств и инициаторов их распространения. Испытывают чувство 
моральной и профессиональной удовлетворенности, если их поиски получают положительное одобрение 
в среде коллег, на кафедре, в вузе, на семинарах. 

2 группа - высокий уровень сформированности инновационной культуры. Преподаватели с 
конструктивно-положительным отношением к инновациям, хотя на первых порах не выступают 
очевидными сторонниками нововведений. Только после того, как убедятся в эффективности, реальности 
новых предложений, включаются в дальнейшую работу. Сомнение и внешнее нежелание на первом этапе 
со временем новых предложений. Однако они не проявляют желания и настойчивости в личном 
практическом применении. 

3 группа – промежуточный уровень сформированности инновационной культуры. Эта группа препо-
давателей проявляет эмоционально-положительное отношение к педагогическим инновациям, выражаю-
щееся в одобрении, поддержке авторов новшеств, в подчеркивании современности и своевременности но-
вых предложений. Однако они не проявляют желания и настойчивости в личном практическом 
применении. 

4 группа – низкий уровень сформированности инновационной культуры. Преподаватели с пассивно-
отрицательным отношением к инновациям, не проявляющие активного нежелание включаться в 
инновационную деятельность. Свою педагогическую деятельность, как правило, оценивают высоко, и, по 
их мнению, она не требует внесения каких-либо методических, технологических корректив. 

5 группа – очень низкий уровень сформированности инновационной культуры. Преподаватели с актив-
но-отрицательным отношением к инновациям отмечают их ошибочность, поверхностность, невозмож-
ность использования и получения желаемых результатов. Часто предлагаемое новшество соотносят с 
личностными особенностями автора, когда речь идет о конкретном педагогическом опыте. Собственную 
педагогическую технологию противопоставляют предлагаемым нововведениям, подчеркивая 
преимущество своей.  
Противопоказанием к инновационно-педагогической деятельности преподавателя является наличие 

нервно-психической и эмоционально-волевой неустойчивости, замедленный темп мыслительных 
процессов, инертность, негибкость и низкое общее культурное развитие. Однако, ни образовательный 
уровень, ни уровень квалификации не могут быть отождествлены с уровнем инновационной культуры, 
ибо и то, и другое представляют собой одну из сторон инновационной культуры. 
Преподавателю вуза при преподавания английского языка студентам целесообразно осуществить с 

помощью инновационных и эффективных форм и методов обучения. 
Дискуссия – обмен взглядaми по конкретной проблеме. С помощью дискуссии студенты приобретaют 

новые знaния, укрепляются в собственном мнении, учaтся его отстaивaть. Глaвнaя функция учебной 
дискуссии – стимулировaние познaвaтельного процессa. 
Беседa – ведущaя функция дaнного методa – побуждaющaя, но с не меньшим успехом он выполняет и 

другие функции. Метод беседы в прaктике педaгогa используется для решения комплексных зaдaч 
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усвоения нового, зaкрепление мaтериaлa, рaзвития творческих способностей, формировaние общеучеб-
ных умений, что дaет возможность студентaм понять проблему с рaзличных позиций. 
Лекция-диaлог - содержaние здесь подaется через серию вопросов, нa которые студенты должны 

отвечaть непосредственно в ходе лекции. Диaлоговый метод зaключaется в коллективном поиске истины 
(прaвильного ответa, решения проблемной ситуaции) путем диaлогa социaльного педaгогa и aудитории. 
Дaнный метод имеет общие черты с проблемным методом, однaко, предметом диaлогa не обязaтельно 
может быть спорное положение или проблемный вопрос. Педaгог может постaвить воспитaнникaм 
вопрос, кaсaющийся одной или нескольких проблемных ситуaций, уяснить знaние нормaтивов и тому 
подобное. Здесь прaвильный ответ может быть не срaзу нaйден, потребуется выяснить мнения несколь-
ких человек. 
Мозговой штурм – рекомендуется проводить кaк со студентами, тaк и с детьми. При проведении 

«мозгового штурмa» зaпрещaется критикa и поощряется любaя идея, дaже шуточнaя или явно нелепaя. 
Все выскaзaнные идеи зaписывaются для последующего их рaссмотрения группой экспертов. После 
утверждения решения «генерaторы идей» рaспределяются нa его противников и сторонников с целью 
выявления слaбых мест и их испрaвления. 
Коммуникaтивный тренинг – это следующий вид социaльно-психологического тренингa, 

нaпрaвленный нa рaзвитие социaльной компетентности. Коммуникaтивный тренинг нaпрaвлен нa 
рaзвитие следующих бaзовых умений: вступaть в контaкт, инициируя его; стимулировaть пaртнерa к 
прояснению его позиции, предложений, выскaзывaний; слушaть, услышaть и понять то, что имел в виду 
пaртнер; воспринять и понять то, что пaртнер не в состоянии вырaзить; вырaвнивaть эмоционaльное 
нaпряжение в беседе, переговорaх, дискуссиях и др. 
Семинaры – конференции - семинaры – это тaкaя формa оргaнизaции обучения, при которой нa этaпе 

подготовки доминирует сaмостоятельнaя рaботa учaщихся с учебной литерaтурой и другими 
дидaктическими средствaми нaд серией вопросов, проблем и зaдaч, a в процессе семинaрa идет aктивное 
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством педaгогa делaют обобщение. 
Реaлизaции условий для обеспечения интенсивной речевой прaктики в относительно свободной 

творческой aтмосфере способствует использовaние ролевой игры. Ролевое общение облaдaет большими 
возможностями для совершенствовaния знaний путем формировaния и aктивизaции у студентов умений и 
нaвыков творческой мыслительной, познaвaтельной и коммуникaтивной деятельности. 
Деловые игры – это специaльно создaнные ситуaции, моделирующие реaльность, из которых 

студентaм предлaгaется нaйти выход. Они предполaгaют оргaнизaцию речевого общения по искусственно 
воссоздaнным ситуaциям производственно-профессионaльного хaрaктерa. Цель их – формировaние у 
студентов нaвыков и умений профессионaльного общения, рaзвитие нa основе совместной коллективной 
деятельности творческой сaмостоятельности и инициaтивы, стимулировaние интересa студентов к своей 
профессионaльной деятельности и стремления к сaмосовершенствовaнию[2]. 
Использовaние информaционных технологий в деятельности преподавателя иностранного языка 

открывaет новые возможности для совершенствовaния профессионaльной компетентности, основными из 
которых являются: рaсширение доступa к учебно-методической информaции; формировaние у студентов 
коммуникaтивных нaвыков, культуры общения, умение искaть информaцию; оргaнизaция оперaтивной 
консультaционной помощи; оргaнизaция совместных исследовaтельских проектов и т.д. Укaжем возмож-
ные вaриaнты использовaния информaционной технологий в социaльно-педaгогической деятельности: 

- использовaние готовых мультимедийных зaнятий с использовaнием информaционных технологий, 
компьютерных прогрaмм; 

- проведение диaгностических процедур; 
- поиск через Интернет ряд нормaтивно-прaвовых документов, учебно-методических мaтериaлов; 
- создaние мультимедийных презентaций; 
- рaзрaботкa студентaми собственных web-стрaниц и рaзмещение их в сети – еще однa формa 

использовaния Интернетa; 
- оргaнизaция сaмостоятельной рaботы студентов с использовaнием ресурсов сети Интернет: 

нaписaние реферaтa-обзорa; рецензия нa сaйт по теме и т.д. [3]. 
Ведущее место среди методов, нaпрaвленных нa формировaние коммуникaтивной компетентности, 

принaдлежит сегодня методу проектов. Проект отличaется тем, что кaждый студент в нем демонстрирует 
подлинную зaинтересовaнность не только в мaтериaлизовaнном продукте, получaемом в ходе его выпол-
нения, но и в сaмом процессе его осуществления, который сопровождaется выстрaивaнием сложной 
системы отношений общения, поведенческих aспектов, сaмой проектной деятельности, т.е. через 
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целостное и одновременно многогрaнное взaимодействие с другой личностью (преподaвaтеля, студентa). 
Взaимодействие в проектной деятельности всегдa является aктивным процессом, предполaгaющим 
совершенствовaние коммуникaтивных умений. 
Таким образом, преподаватель вуза – не только профессия, суть которой передавать знания, но 

и высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. Инновационное 
мастерство каждого специалиста уникально и неповторимо, как неповторима сама личность 
преподавателя. 

 
1 Гердер Иоганн Готфрид. Идеи к философии истории человечества. – / Иоганн Готфрид Гердер. - М.: 

Издательство «Наука». – 1977. – 703 с. 
2.Курмaнaлинa Ш. Повышение квaлификaции преподaвaтелей по новой педaгогической технологии – путь к фор-

мировaнию профессионaльной компетентности специaлистa // Высшaя школa Кaзaхстaнa. – 2001. – № 3. – С.65-71.  
3 Аралбаева Р.К., Сачкова Н.В. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-

психолога: Учебно-методическое пособие. – Алматы, 2007. – 135 с. 
 

Түйін 
Бұл мақалада жоғарғы оқу орны оқытушысының инновациялық қызметі бойынша ерекшеліктері қарастырылады. 

Жоғарғы оқу орнындағы оқытушының м=дениеті бұл жеке тұлғаның идеясы ж=не жалпы адамдық құндылықтардың 
орнықты жиынтығы. Оқытушының осындай м=дениетінің бар болуы студенттердің даму деңгейін зерттеуге, 
түсінуге, рухани м=дениетке жақындатуға, рухани маңыздылығы бар қызметін ұйымдастыруға, =леуметтік 
құндылықтарын қалыптастыруына мүмкіндік береді. Зерттеу н=тижелері инновацияның мағыналық жақтарын ж=не 
негізгі деңгейлерінің игерілуін айқындады. 
Кілт сөздер:оқытушы, инновациалық қызмет, м=дениет, оқыту т=сілі 
 

Summary 
The article describes the peculiarities of teacher's innovative activity of the university. The culture of the university teacher 

is optimal complex of universal ideas, values and personality traits. The presence of such a culture allows the teacher to study 
and diagnose the level of development of students, to understand them, to enter into the world of spiritual culture, to organize 
spiritual rich activity, to form social and value orientations. The results of the research showed the content side of the main 
level of development and innovation. 

Keywords: teacher, innovative activity, culture, teaching methods 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Н.Ниязова – магистрант 1 курса специальности «Педагогика и психология», 

Р.К. Аралбаева – д.социол.н., профессор кафедры ВПП, ЖГУ им. И.Жансугурова 
 

В статье раскрывается проблема образования в поликультурном обществе. В процессе коммуникации происхо-
дит обмен сообщениями, то есть осуществляется передача информации от одного участника к другому. В освоении 
родного языка выделены критерии, а также языковая способность к изучению многоязычия. Современное 
образование должно разумно сочетать два основополагающих процесса: воспитание национального самосознания, 
укоренения в сознании молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь нации: родина, 
семья, родной язык, народ, его история, вера, духовная культура этноса. Все это фундамент становления личности. 
Ведь не может быть личности без самобытности, а самобытности – без национального своеобразия.  
Ключевые слова: образование, полиязычие, поликультурность, знаковая коммуникация, принципы 
 
Процессы глобализации все активнее затрагивают почти все аспекты нашей жизни, и представители 

разных культур находятся в тесном общении. Современному обществу необходимы образованные, 
нравственные, предприимчивые специалисты, самостоятельно принимающие решения в сложных 
жизненных ситуациях, способные к работе в команде, обладающие мобильностью, конструктивностью и 
готовые постоянно развивать свои профессиональные качества. В условиях интеграции общественных, 
образовательных процессов и доступа к информации в мире стали востребованными 
конкурентоспособные специалисты. Президент страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 
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Казахстана от 14 декабря 2012 года отмечает «…чтобы стать развитым конкурентоспособным 
государством, мы должны стать высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной 
грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 
овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном производстве» [1]. 
Закон «О языках в Республике Казахстан» [2] устанавливает правовые основы функционирования 

языков в РК, обязанности государства в создании условий для их изучения и развития, обеспечивает 
одинаковое уважительное отношение ко всем языкам, употребляемым в Казахстане. Известно, что 
средством коммуникации является язык, как один из показателей культуры. Интеграция Казахстана в 
мировое сообщество и расширение контактов на международном и региональном уровнях, 
присоединение Казахстана к Болонскому процессу обуславливает изменение требований к уровню и 
качеству подготовки полиязычных специалистов. 
Знаковая коммуникация происходит в соответствии со следующими принципами: 
- знаковая коммуникация имеет дело со знаками, поэтому сообщения должны интерпретироваться; 
- в коммуникативном событии (ситуации общения) задействованы конкретные участники, поэтому 

одни и те же высказывания значат в разных коммуникативных событиях разные вещи; 
- коммуникативное событие представляет собой взаимодействие (трансакцию), в котором каждая из 

сторон в режиме реального времени выполняет роль как источника, так и Получателя сообщения. Для 
интерпретации сообщения, то есть для создания взаимоприемлемого смысла, при этом требуется 
кооперация; 
Многонациональное образовательное пространство, обусловливающее общение людей, принадлежа-

щих к разным культурам и говорящих на разных языках, с необходимостью сталкивается с проблемой би-
лингвизма и многоязычия. Ориентация на технологии развития полноценного смешанного билингвизма 
(многоязычия) – следующий принцип проектирования образования человека в поликультурном обществе. 
В лингвистике, психологии, психолингвистике и социолингвистике билингвизм рассматривается как 

владение двумя и более языками и регулярное переключение с одного языка на другой в зависимости от 
условий и целей общения. 
Билингвом называется человек, который, используя в своей речевой деятельности два языка, способен 

порождать и понимать новые высказывания на вторичном языке в устной или письменной форме с 
учетом их языковой правильности и сложности. 
Для полного представления о билингвизме необходимо рассмотреть основные понятия, которые 

приняты в этой сфере. 
Родной язык. Весьма сложным и неоднозначным представляется понятие родного языка, которое 

зачастую смешивается с понятием основного функционального языка. Дело в том, что при определении 
этого понятия можно использовать различные критерии, что соответственно приведет к совершенно 
различным результатам. Перечислим эти критерии, излагаемые в работе А.Е. Карминского [3]. 
Критерий происхождения. В качестве родного языка определяется тот, на котором с ребенком 

общается мать с момента его рождения и который, по словам В.К. Журавлева, воспринимается ребенком 
еще в утробе матери, до рождения. 
Критерий самоидентификации. В качестве родного языка определяется тот язык, который сам индивид 

рассматривает в качестве такового. Однако в этом случае может оказаться, что индивид не владеет или 
весьма владеет своим родным языком. 
Критерий внешней идентификации. Родным языком считается тот, который приписывается, а точнее, 

навязывается индивиду в качестве родного окружающими. 
Критерий компетенции. Родным языком индивида является тот язык, которым он владеет в 

наибольшей степени. 
Критерий функциональности. Родным языком считается тот язык, который данный индивид 

использует наиболее часто. Однако дело в том, что во многих ситуациях наиболее часто используется 
именно язык, приобретенный впоследствии. 
Таким образом, видно, что используя тот или иной из этих критериев, можно приписывать индивиду в 

качестве родного не один, а различные языки. 
Кроме понятия «родной язык» для характеристики билингвизма используют ряд других. 
Языковая способность к усвоению языка. В связи с анализом языковой способности, подчеркивает 

А.М. Шахнарович [4], необходимо рассмотреть имеющиеся подходы к языковой способности с двух 
точек зрения: 

1) языковая способность имеет врожденный характер (Н.Хомский, Э.Леннеберг) [5,6]; 
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2) языковая способность – прижизненно формируемый механизм, находящийся в зависимости от 
влияний социальных факторов. 
Во многих исследованиях языковую способность отождествляют с коммуникативной, но это неверно, 

потому что языковая способность шире коммуникативной – она «обслуживает» не только 
коммуникативные потребности, но и познавательные. 
Языковая ситуация – под такой ситуацией подразумевается система социального и функционального 

распределения отдельных языков (в случаях многоязычия) или отдельных подсистем одного языка (в 
случае одноязычия), которые взаимодействуют друг с другом в данном социуме и в данной территориаль-
ной или административно-территориальной единице. Под двуязычием подразумевается способность тех 
или других групп населения объясняться на двух языках. Так как язык является функцией социальных 
групп, то быть двуязычным значит принадлежать одновременно к двум таким различным группам 
(Л.В.Щерба) [7]. 
У.Вайнрайх определяет двуязычие как «практику попеременного использования двух или несколько 

языков одним и тем же индивидом или, иначе, индивидами» [8]. Такое определение, по мнению М.В. 
Дьячкова, может быть использовано при рассмотрении всех аспектов двуязычия – лингвистическо-го, 
психолингвистического, педагогического, социолингвистического, литературоведческого [9]. 
Формирование субъекта национальной культуры, носителя национально-культурных особенностей, 

продолжателя культурных традиций, в общем «культурной личности» - это проблема образования и 
воспитания (внешнее воздействие) и развития (внутреннее формирование). Центральным пунктом воспи-
тания и развития является родной язык как способ познания и как способ отражения и аккумуляции 
национальной культуры. 
В связи с вышеизложенным современное образование должно разумно сочетать два основополагаю-

щих процесса. С одной стороны, воспитание национального самосознания, укоренения в сознании 
молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь нации: родина, семья, родной 
язык, народ, его история, вера, духовная культура этноса. Все это фундамент становления личности. Ведь 
не может быть личности без самобытности, а самобытности – без национального своеобразия. 
Таким образом, одним из важнейших принципов проектирования образования в поликультурном 

обществе можно считать преодоление противоречий между наличной и требуемой системой культурных, 
языковых и ценностных ориентаций учащейся молодежи. 
В процессе роста и развития, прежде чем ребенок начинает учиться в школе, и даже прежде, чем он 

овладевает родным языком, он усваивает этнокультуру, к которой принадлежит. Он усваивает ее в рит-
мах и течении времени, в способах невербального общения с близкими и незнакомыми людьми, в стилях 
мышления и в особенностях отношения к природе, домашней среде, самому себе и другим людям [10]. 
Нормы, правила, роли – это факторы ситуации межкультурного взаимодействия. Они в значительной 

степени обусловлены культурой, к которой принадлежат участники взаимодействия. Данные факторы 
влияют в первую очередь на то, как мы кодируем и декодируем вербальные и невербальные послания, от 
чего зависит степень понимания друг друга. 
Что такое нормы в контексте межэтнического общения в системе образования? По общему мнению, 

это – принципы, предписывающие поведение в той или иной культуре, разделяемые членами данной 
культуры. Нормы включают в себя: 

- коллективную оценку того, каким должно быть поведение представителя данной культуры; 
- коллективную интерпретацию того, что значит то или иное поведение; 
- частные реакции на поведение, включая попытки наложения санкций на «нежелательные» варианты 

поведения. 
Правила можно определить как предписания, говорящие, как должно вести себя в данной ситуации. 

Таким образом, правила регулируют уровни ожидания у взаимодействующих лиц в отношении того, 
какое поведение соответствует данной ситуации, а какое – нет. В отличие от норм, в сильной степени 
«пропитанных культурой» принципов, которые дети усваивают в процессе социализации, культурные 
правила общения более индивидуализированы и зависят от ситуации и личностных особенностей 
включенных в общение людей. 
Правила рождаются и развиваются на основе целесообразности и служат людям для согласования их 

деятельности и упорядочивания социальной жизни. Они наполняют значением взаимные ожидания, делая 
поведение каждой личности предсказуемым и понятным другим.  
Правила могут быть измерены по четырем параметрам: - понятность правила, - точность (ясность) 

правила, - ранг правила, - согласованность правил. 
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В условиях поликультурной образовательной среды ориентация на определенные, обязательные для 
всех правила является важным условием оптимизации межличностных отношений. 
Правила поведения тесно связаны с исполнением той или иной роли в конкретной ситуации 

взаимодействия. 
Роль – это система ожиданий определенного поведения от субъекта, связанная с его позицией в груп-

пе (примеры позиций: профессор, студент, мать, отец, учитель, ученик, юрист, продавец, пассажир и т.д.). 
От каждого субъекта, занимающего ту или иную позицию, ожидается поведение в соответствии с его 
ролью. 
Выделяют четыре типа измерения ролевых отношений, которые подвержены влиянию культуры: - 

степень личностный значимости отношений; - степень ожидаемой формальности поведения; - степень 
иерархичности отношений; - степень разрешаемого отклонения от «идеальной» роли. 
Культура действует как некий фильтр не только при восприятии вещей, но и при их интерпретации и 

осмыслении. Мы не можем отделить себя от своей культуры и невольно трактуем поведение других с 
позиций своей культуры. Культура в такой же степени индивидуальный психологический конструкт, как 
и социальный. Индивидуальные различия в культуре могут проявляться в разной степени усвоения 
индивидом установок, верований, ценностей, норм, правил и моделей поведения, которые составляют 
данную культуру. 
Поэтому учет культурно-цивилизационных особенностей этносов, к которым принадлежит учащаяся 

молодежь, является одним из существенных принципов проектирования образования в поликультурном 
обществе. 
Ведущий принцип поликультурного образования предполагает максимальный учет конкретных 

национальных реалий и определение их места и значимости в интернациональном мире. Образовательная 
стратегия, направленная на формирование личности, способной к эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, определяет следующие образовательные задачи: глубокое и 
всестороннее овладение основами национальной культуры, что является непременным условием 
интеграции в другие культуры; формирование представлений о многообразии национальных культур, 
воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим условия для 
самореализации личности; приобщение к основам мировой культуры, раскрытие объективных причин 
глобализации, взаимозависимости народов в современных условиях. 
Современное поликультурное образование должно строиться на основе следующих принципов: 
1.Принцип диалектической включенности национальной культуры в систему казахстанской и 

мировой. Выражающей систему общекультурных императивов, которые присущи в равной степени всем 
этнокультурным образованиям. 

2.Принцип историко-культурной и цивилизационной направленности национального образования, 
предполагающей необходимость раскрытия исторической обусловленности явлений прошлого и 
настоящего, изучение фольклора, национального искусства, обычаев и традиций. 
При этом само понятие «национальная культура» приобретает обширный, всеобъемлющий и 

многоаспектный смысл, как интегративная категория, объединяющая всевозможные аспекты 
идентификации социума в казахстанской и мировой культуре. 

3.Принцип поликультурной идентификации и самоактуализации личности, основанный на включении 
в региональное содержание образования знаний о человеке и обществе. 

4.Принцип глобальности культурно-образовательного процесса, отвечающего за развитие целостного 
поликультурного мировоззрения, коммуникативных особенностей личности в современном мире. 

5.Принцип поликультурной толерантности и интеробразовательной перспективы, отражающий меха-
низм этнокультурной идентификации личности в структуре гармонизации межэтнических отношений. 
Данные принципы ориентируют на формирование нового антропологического идеала современного 

образования, раскрывают поликультурные механизмы социализации личности в условиях развития 
образовательных систем Казахстана. 
Интересные данные об опыте воспитания межкультурной компетентности в германской системе 

образования приводит немецкий культуролог Г.Ауэрнхаймер. Он пишет, что межкультурное обучение 
должно начинаться с направленного самоисследования и критической саморефлексии еще с дошкольного 
периода. В детском саду должна быть воспитана готовность признавать отличия между людьми, которая 
позже должна развиваться в способность к межкультурному взаимопониманию и диалогу. Для этого дети 
должны уметь воспринимать поликультурную совместную жизнь как само собой разумеющуюся. В этом 
процессе очень важен опыт многоязычия (овладеть языками тех детей, которые воспитываются в одной 
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группе). Желательно для этого привлекать родителей детей. Также важно внимательно относиться к 
праздникам, религиозным предписаниям, табу и различным обычаям, связанных с едой. Решающей в 
детском саду является позиция воспитателя, который должен контролировать поведение детей, быть 
образцом непредвзятости, терпимости и способности разрешать конфликт [11]. 
Исходя из этого, делается вывод, что возможны практические меры для снижения этноцентризма и 

подготовки человека к межкультурным контактам. 
Существует несколько способов подготовить человека к межкультурному взаимодействию. Их можно 

разделить на три группы: 
1)по методу обучения – дидактические и эмпирические; 
2)по содержанию обучения – общекультурные и культурно-специфические; 
3)по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов – когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие. 
Методы обучения могут быть дидактические – просвещение, ориентирование и инструктаж, и 

эмпирические – тренинг. 
Просвещение представляет собой процесс приобретения знаний о культуре, к контакту с которой 

человек целенаправленно готовится. 
Ориентирование также представляет собой обучающую программу, цель которой – быстро 

познакомить человека с основными нормами, ценностями и правилами поведения в чужой культуре. Для 
этого используют пособия, которые иронично называют «культурными поваренными книгами». В них 
обычно даются «рецепты» поведения в наиболее встречающихся ситуациях. 
Примерно эту же цель имеет и инструктаж, знакомящий человека с проблемами, которые могут 

возникнуть в той или иной стране. 
Эмпирическое обучение взаимодействию с представителями других культур дает тренинг, который 

ставит две основные задачи. 
Во-первых, через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в разных культурах, познакомить 

обучающихся с межкультурными различиями. 
Во-вторых, познакомив обучающихся с самыми характерными особенностями чужой культуры, 

подготовить перенос полученных знаний на другие ситуации. В последнее время именно тренинги 
становятся основным способом подготовки человека к межкультурному взаимодействию. 
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Түйін 
Осы мақалада көп м=дени қоғамдағы білім м=селелері қарастырылады. Байланыс арнасында хабралама алмасу 

жүріп жатады осы үдерісте ақпараттың бір адамнан екінші адамға жіберлілуі жүзеге асады. Ана тілдің ж=не де тілдік 
қабілеттің басқа да көп тілді меңгеру белгілері көрсетілген. Қазіргі заман білімі үдерісінде екі негізгі ұғымды орынды 
қолдану керек, яғни ұлттық өзіндік сананы т=рбиелеу, жас ұрпаққа ұлттық рухани өміріндегі қасиетті ұғымдарды 
санасына қалыптастыру сондай – ақ отан, жанұя, ана тілі, халық, оның тарихы, наным – сенімі, ұлттың рухани 
м=дениеті. Осының б=рі жеке тұлғаның қалыптасуына негіз болады. Жеке тұлғаның өзіндік ерекшелігінсіз мүмкін 
емес ал, өзіндік ерекшелік – ұлттық ерекшеліксіз мүмкін емес.  
Түйінді сөздер: білім, көп тілдік, көп м=дениеттілік, таңбалық байланыс, принциптер 
 

Summary 
In this article deals with the problem of education in a multicultural society. In the process of communication messages are 

exchanged, i.e the transmission of information is carried from one person to another. In the development of the native 
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language are highlighted criteria, as well as the ability to learn the language of multilingualism. Modern education must be 
reasonable to combine two fundamental processes: development of national self, rooted in the minds of the younger 
generation of sacred concepts that define the spiritual life of the nation: the birthplace of the family, the mother tongue, the 
people, its history, faith, spiritual culture of the ethnic group. All this is the foundation of becoming a person. A person can’t 
without identity, and identity - without national identity. 

Keywords: education, polylinguism, polyculturalism, sign communication, principles 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕРЕВОДЧИКА 
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОГАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ж.К. Абильгазиева – старший преподаватель кафедры иностранных языков и переводческого дела, 
магистр педагогических наук, ЖГУ им. И.Жансугурова 

 
Статья посвящается проблеме развития методологических основ развития рефлексивных умений в 

профессиональной деятельности переводчика. Развитие рефлексивных деятельности будущего переводчика является 
одним из основополагающих педагогических условий перехода к инновационным формам управления 
образовательным процессом в современном ВУЗе. 
Ключевые слова: профессиональная рефлексия, принцип интеграции и координаций, модернизация образова-

ния, лингвострановедческий реалий. 
 
Проблема развития рефлексии является одной из ключевых в психологии и педагогике. Она широко 

обсуждается в рамках отечественных и зарубежных психологических исследований. Изучение структуры 
рефлексии, динамики ее развития представляет большой интерес, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане, поскольку позволяет приблизиться к пониманию механизмов формирования личности. 
В системе казахстанского образования в настоящее время происходит процессы модернизации, 

которые обусловлены интеграцией страны в мировое образовательное пространство на основе идей 
Лиссабонской конвенции(1997г) и Болонской декларации (1999 г.). Согласно концепции модернизации 
Казахстанского образования на период до 2011 года, предъявляются особые требования к 
профессиональной подготовке будущих переводчиков. 
Динамизм социально-экономического, научно-технического, образовательного и духовного развития 

общества необычайно актуализировал потребность в специалисте нового типа, способном профессио-
нально действовать в условиях реформации системы образования Республики Казахстан. Рыночная 
экономика с жесткой конкуренцией требует специалистов, способных к творческому труду, высокопро-
фессиональных, мобильных, готовых к поиску и реализации новых, эффективных подходов к организа-
ции своей деятельности [1]. 
Изменения образовательных парадигм предполагает переход к новым технологиям образования, 

ориентированным на вариативность, субъектность, творческую индивидуальность, профессиональное 
мастерство и культуру переводческого общения, личностный потенциал специалиста по переводу. 
Происходящие преобразования определяют необходимость изменения, которые имеются в системе 

профессиональной подготовки переводчика. 
В виду этого выступает необходимость формирования у будущих переводчиков рефлексивных 

умений, выражающихся в способности формировать представление о себе, о своей деятельности, 
прогнозировать и планировать деятельности, а также выяснять и анализировать мнения других людей о 
своей деятельности и о себе [2]. 
Рассмотрим содержание понятия «рефлексия» применительно к профессиональной подготовке 

переводчиков. 
В современных энциклопедиях рефлексия определяется как «форма теоретической деятельности 

общественно-развитого человека, направленная на осмысление всех своих собственных действий и их 
законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека», или как 
«осмысление чего-либо при помощи изучения и сравнения; в узком смысле – новый поворот духа после 
совершения познавательного акта к «я» (к центру акта) и его микрокосму, благодаря чему становится 
возможным присвоение познанного»[3]. 
По мере развития цивилизации мышление становится все более и более логичным. Это объясняется 

тем, что традиционный материал, передаваемый каждому индивидууму, полнее и тщательнее продуман и 
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разработан. Желание понимать свои собственные чувства и действия и разъяснить себе тайны мира 
обнаруживается очень рано; на всех ступенях культуры человек начинает размышлять о мотивах своих 
поступков. Однако для многих из этих поступков не может существовать никаких сознательных мотивов. 
Именно поэтому для обычных действий подыскиваются вторичные объяснения, совершенно не 
касающиеся их исторического происхождения. И представляющие собой выводы основанные на 
имеющихся у данного народа общих знаниях [4].  
Рефлексия, таким образом, - это процесс удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектами 

друг друга, содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга, а 
также особенности профессиональной деятельности в определенном строго-детерминированном 
профессиональном контексте [краткий психологический словарь]. 
Объектами профессиональной рефлексии являются: 
Ситуации общения; 
Возможные переводческие трудности; 
Выбор языковых средств (грамматических, лексических, интонационных); 
Адекватность использования приемов перевода в определенном контексте общения; 
Возможные способы передачи лингвострановедческих реалий; 
Система взаимоотношений между собеседниками. 
Рефлексия – это не только самопонимание, самопознание. Она включает такие процессы как понима-

ние и оценка другого. С помощью рефлексии достигается соотнесение своего сознания, ценностей, 
мнений с ценностями, мнениями, отношениями других людей, группы, общества, наконец, с общечелове-
ческими ценностями. Отрефлексировать что-то – это значить это «пережить», «пропустить свой 
внутренний мир», «оценить». 
Учебно-исследовательская деятельность будущих переводчиков практически всем сегодня осознается 

как факт положительный и необходимый, но интерпретирует его по разному. То, что учебно-исследова-
тельская деятельность влияет на мировоззрение учащихся, формирует их ответственное отношение к 
делу и к окружающей действительности, бесспорно. Представляется не менее важным и то, что именно 
она создает необходимые условия для развития и личностного роста, формируя и оттачивая столь важный 
механизм, как рефлексия. 
Рефлексия – это механизм, благодаря которому система обретает способность к самоорганизации. Чем 

более развиты рефлексивные способности, тем больше рефлексивных способов, тем больше 
возможностей для развития и саморазвития обретает личность [2]. 
Контрольная функция рефлексии – это тот важный механизм, благодаря которому осуществляется 

любое развитие: системы собственных знании, мышления, деятельности, личности или ее отношение с 
миром. 
Контрольная функция рефлексии наблюдается и профессиональной деятельности переводчика, 

который прослеживает процесс адекватности использования речевых средств в определенной ситуации 
общения. 
Развитие рефлексивных деятельности будущего переводчика является одним из основополагающих 

педагогических условий перехода к инновационным формам управления образовательным процессом в 
современном ВУЗе. Оно может рассматриваться как специфическая форма педагогического взаимодей-
ствия в системе: педагог – обучающийся, в рамках которой создаются оптимальные условия для развития 
задатков и способностей, потенциальных возможностей обучающихся в сфере интеллектуальной 
деятельности и в профессиональном  
Профессиональная рефлексия включает в себя также готовность действовать в ситуациях, с высокой 

степенью неопределенности. Нельзя не оставить вне внимание и гибкость в принятии решении, 
стремление к реализации нововведений и инноваций, постоянную нацеленность на поиск на новых, 
нестандартных путей решения профессиональных задач, способность переосмысливать стереотипы 
своего профессионального и личного опыта. 
Всякую деятельность следует моделировать через ее структурные элементы, то есть через цель, 

средства, действия, результат. Создание модели специалиста требует адекватного подхода к развитию 
рефлексивной деятельности переводчика. 
Модель помогает наиболее тщательно изучить процесс развития рефлексии будущего специалиста по 

переводу. 
Структура профессиональной рефлексии переводчика состоит из следующих взаимосвязанных компо-

нентов: мотивационного (мотивы, потребности, ценностные ориентации переводчика), креативного 
(потенциальная и реальная креативность), включающего в себя интеллектуальные способности и лично-
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стные качества; технологического оценочного (наличие определенных навыков и умений, позволяющий 
осуществлять творческую переводческую деятельность, а также давать объективные оценку и анализ 
своей профессиональной деятельности и себе как субъекту этой деятельности), коммуникативного 
(способность понимать самого себя, других людей, их взаимоотношения и прогнозировать их поступки 
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Рис-1 Модель развития рефлексии будущего специалиста по переводу 
 

В ходе моделирования нами установлено, что переводческая деятельность ведёт к осознанию 
потребности в грамотной, постоянной рефлексии. Учитывая, что профессиональная рефлексия 
развивается на основе личностной, мы предположили, что развитие идет по двум основным 
направлениям: развитие личностной рефлексии и развитие профессиональной рефлексии. 
Развитие профессиональной рефлексии – погружение в собственную профессиональную деятельность. 

Развитие профессиональной рефлексии, проходя в рамках рефлексии личностей, влияет на неё, а 
личностная рефлексия, в свою очередь воздействует на профессиональную. Рефлексия включает в себя 
осмысление результатов и профессиональной и личностной рефлексии. Результатом рефлексии служит 
анализ собственных личностных качеств, к которым мы относим качества необходимые профессионалу. 
Но анализ профессиональных качеств проходит по средствам профессиональной рефлексии в процессе 
погружения в профессиональную деятельность. Результатом погружения в профессиональную 
деятельность становится анализ своих профессиональных знаний, умений и навыков, анализ 
эффективности собственной переводческой деятельности. Взаимосвязь и взаимовлияние различных 
видов рефлексии очевидна, так как анализ эффективности собственной деятельности невозможен без 
осознания обратной связи с говорящим и анализа своих знаний, их качества и достаточности[2]. 

 
1 Гершунский Б.С Философско-методологические основания стратегии развития образования в России. – М.: 

ИТП и МИО-РАО., 7 – 9с. 
2 Мириманова М.С. Информационно-когнитивные процессы. М., 1989-76-78с. 
3 Щедровицкий Г.П. Рефлексия и ее проблемы. М., 1975. С. 10–16с. 
4 Тюков А.А. О путях описания психологических механизмов рефлексии. Наука СО АН 1987-68с. 
 

Түйін 
Бұл мақала аудармашының к=сіби қызметіндегі рефлексивті дағдыларды қалыптастырудың =дістемелік 

негіздерін дамыту м=селелерін қарастырады. Болашақ аудармашылардың к=сіби рефлексивті қызметін 
қалыптастыру заманауи жоғарғы оқу орындарда білім үрдісін басқарудың жаңа инновациялық формаларына 
көшірудің маңызды педагогикалық жағдайларының бірі болып табылады. 
Кілт сөздер: к=сіби рефлексия, интерграция ж=не координация қағидаттары, білім модернизациясы, лингво-

елтанымдық реалилер 
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Summary 
This article is devoted to the problem of reflexive skills formation in translator's professional work. Development of 

reflective skills of the future interpreter is a fundamental pedagogical conditions which allow to transmit for innovative forms 
of educational management in the modern universities. 

Key words: professional reflexing, the principle of integration and coordination, modernization of education, 
lingvocultural really 
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БОЛАШАҚ ДЕНЕ М.ДЕНИЕТІ МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ ҮДЕРІСІНДЕ 
АҚПАРАТТЫҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 
Е.Е. Сейдахметов – доцент, Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, «Дене тOрбиесі» кафедрасының меңгерушісі 

 
Бұл еңбекте қаралған т=жірибе жүзінде д=лелденгеніндей кез келген оқытушыға өз қызметтеріне компьютерді 

пайдалануы олардың =лемдік ақпараттық кеңістікке енуде ақпараттық м=дениетінің қалыптасуы, инновациялық 
=дістер мен құралдарды оқу процесіне пайдалану болашақ дене м=дениеті мамандарының п=ндерді игеруде қызығу-
шылықтарын арттыру, осылайша, оқытушы білім беру мен т=рбиелеудің тұлғалық-бағдарлық м=селелері, білім 
алушының ғылыми жобалармен айналысу ж=не оны жүзеге асыру, білім алушының жеке тұлғасын дамытуға 
бағытталған жаңа педагогикалық технолгияларды таңдау т=сілдері, оқытушының к=сіби шеберлігін дамытуға бағыт-
талған теориялық-методологиялық ж=не =дістемелік проблемалар, компьпютерлік техниканың дидактикалық 
мүмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға пайдалану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту =дістері мен формаларын 
жетілдіруде жақсы =серін тигізетіндігі айтылған .  
Дене м=дениеті саласында ақпараттық - компьютерлік құралдарды қолдану арқылы =лемдік деңгейдегі жаңа 

ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалана отырып білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыру, дене 
м=дениеті мен спорттық білім берудің теориясы мен практикасының табысты дамуына с=йкес жаңа ғылыми 
жаңалықтары, алған сапалы білім мен т=рбиенің н=тижесінде жеткен жетістіктері, =луметтік-рухани құндылықтары, 
мотивациялық құнды бағдары, интеллектуалды қабілеттері сапалы, жүйелі меңгермейінше сауатты, жан-жақты 
білгір маман болу мүмкін еместігі көрсетілген. 
Кілтті сөздер: ақпараттық-компютер технологиялар, дене м=дениеті, жаңа ақпараттық технологиялар, болашак 

маман 
 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында көрсетілген білім беру жүйесінің негізгі 
міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, компьютерлік ақпараттық қамтамасыз ету, 
білім беру болашақ дене м=дениеті мамандарын ғылымның негіздерімен сусындату, жаңалықтарға 
ынталандыру, іздемпаздыққа баулу [1]. 
Оқытушы – ақпараттанушы емес, білімгерлерге жеке тұлғалық ж=не интеллектуалды дамуын 

жобалаушы. Ал бұл оқытушыдан жоғары құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабілеттілікті, білім 
алушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне лайық бейімдеу, олардың зерттеушілік дағдыларын 
дамыту бағыттарын талап етеді. 
Дене м=дениеті саласында білім алушылардың дене дайындығындағы ақпараттық компьютерлік 

қамтамасыз етудің моделін жасауда біз ақпараттық компьютерлік қызметпен қамтамасыз ету келесі 
жағдайларға себепкер болатындығы көрсетілген.  
Дене м=дениеті саласындағы білім алушының дайындығын ақпараттық – компьютерлік қамтамасыз 

етуші модельді қалыптастыру кезінде біз модельдің түпкі м=н-мағынасымен байланысты негізгі 
тұжырымдамалық нұсқаулықтарға сүйенгенбіз. 
Білім беруді ақпараттандыру – бұл ақпараттық-коммуникациялық технологияның құралдарын білім 

беру саласына қолданудың =діснамалық ж=не т=жірибелік құндылықтарын зерттеп, оқыту мен 
т=рбиелеудің психололиялық ж=не педогогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамасыз ету процесі. Бұл 
процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі:  

-білім беру жүйесінің басқару механизміндегі ғылыми-педагогикалық ақпараттар мен ақпараттық-
=дістемелік материалдарды автоматтандыру арқылы оның қолданылу аясын жетілдіру ж=не басқару ісіне 
коммуникациялық желілерді қолдану; 

-ақпараттық қоғам жағдайында жеке тұлғаның даму бағыттарының міндеттерін негізге ала отырып, 
оқытудың мазмұнын, =дістері мен оны ұйымдастыру формаларын таңдау мен оның методологиясын 
жетілдіру; 

-білім алушының интеллектуалдық қабілетін дамытуға, өздігінен білім алуға, түрлі ақпараттарды 
өздігінен өңдеу сияқты =рекеттерге бағытталған оқытудың =дістемелік жүйесін ақпараттық-
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комуникациялық технология арқылы құру; 
-білім алушының білім деңгейін бағалау мен бақылау =дістерін талдау бағытында компьютерлік 

тестілерді құру ж=не талдау. 
Дене м=дениеті мамандығы бойынша білім алушылардың денесіне сапалы білім беруге қажетті 

ақпараттандыру процесі жағдайында жеке тұлғаның интеллектуалдық, қоғамдық, экономикалық, комму-
никациялық сияқты іс-=рекеттерін түрлі салаларға қолдану арқылы құзырлықтарын қалыптастырудың 
қажеттілігі туындап отыр. Ақпараттық компьютерлік қамтамасыз етуде біз нені үйренеміз, соны анықтап 
нақтылау қажет. «Қамтамасыз ету термині» кімді, қалай, қандай құралмен сапалы жабдықтау сияқты 
бүгінгі таңда жоғары білім беру жүйесінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жаңа білім 
беру жүйесін қалыптастыруға бағытталған стратегиялық шешім оқу үрдісінде қарастыру қажет. 
Дене м=дениеті мамандығы бойынша білім алушыларға ақпараттық – компьютерлік тұрғыда білім 

беру, біздің көзқарасымыз бойынша, оқытушы өзіне =ртүрлі ақпараттарды ж=не білім беру сапасының 
мониторингісін түзетін, болжамдайтын, басқарушы, жекелей технологиялық құралдарды қамтитын 
біртұтас жүйені құрайды. Негізгі дидактикалық талаптарды айқындауда компьютерлік ақпараттық 
қамтамасыз етуде олардың артықшылығы жаңа ақпараттық технологияларды қолданумен, оқу 
материалын мақсатты түрде пайдалану, жеткіліктілік, көрнектілікті, заманауи құрылымдылығы, 
күрделілік деңгейі, өз мерзімінде орындалуы сияқты талаптармен ерекшеленеді. 
Дене м=дениеті саласы бойынша жоғарғы оқу орындарына арналған жобалық мемлекеттік 

бағдарламасында белгіленгендей, жоғарғы оқу орындарындағы дене т=рбиесі оқытылатын п=н ретінде 
ж=не болашақ маманның тұлға ретінде біртұтас дамуының маңызды компоненті анық көрсетілген. 
Дене м=дениеті мамандығы бойынша білім алушының қабілеттері мен м=нді мағыналы күш – қуатын 

іске асыру межесі мен =дістері, сонымен қатар өмірлік іс-=рекетінің биологиялық мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін =леуметтік м=дени болмыстық факторлардың алғы шарттарының бір түрі болып табылады. 
Бұл орайда білім алушылардың дайындығын ақпараттық-компьютерлік қамтамасыз ету үшін қажетті 

база ретінде дайындықтың процессуалдық ж=не мазмұндық жақтарының педагогикадағы дидактикалық 
біртұтастығы болып табылады. Дидактикалық біртұтастықтың өзі оқу п=ндерінің мазмұнын 
дидактикалық үдерістен тыс жүзеге асыру мүмкін еместігін ж=не нақты мазмұнды жүйеге асырмай 
дидактикалық үдерістің де жүзеге аспайтындығының айқын д=лелі болмақ [2]. 
Өзінің ұсынылған анықтамалық ұғымына қарай, ұсынылып отырған қамтамасыз етудің түрі - өзіне екі 

жеке-дара дербес ж=не сол мезетте өзара тығыз байланысты, бірін-бірі өзара толықтырушы, құрамдас 
ақпараттық ж=не компьютерлік бөлімдерін қамтитын технологиялық жүйе болып табылады. 
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар білім беру іс-=рекеттерін жүргізуге арналған кең ауқымды 

құралдарды ұсынатындығын айтуға тиістіміз, нақтылап айтқанда: алуан түрлі графикалық, дыбыстық 
ж=не бейне =серлік қалыптағы түрлі ақпаратпен қамтамасыз ету, компьютермен арадағы оқытушы 
диалогтарды, іскерлік ойындарды т.с.с модельдеу мүмкіндіктері.  
Дене м=дениеті білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыруда негізін қалаушы бірқатар 

принциптерге сүйенеді: 
- тұлғаның дене м=дениетін қалыптастыруда педагогикалық технологиялар жүйесіндегі элементтер 

арасындағы өзара байланыстардың қатаңдығы мен біртұтастық принципі; 
- мақсаттылыққа қатысты болжамдылық принципі;  
- дене м=дениеті саласындағы ғылымилық принципі; 
- білім беруші іс-=рекеттің н=тижесін объективті бағалау принципі;  
- тұлғаның дене бітімін қалыптастыруда м=дени тұрғыдан көзқарас таныту принципі; 
- дене м=дениетіндегі дамытушылық ж=не нақтылаушылық принципі; 
- дене м=дениетінің вариативтілік принципі;  
- дене м=дениеті мен т=рбиелеу үдерісін ықшамдау принципі [3]. 
Оқыту материалы білім берушінің алдына қойған білімділік мақсаттарына сай оқыту тақырыптары 

мен нақты оқыту сабақтарының мазмұнын жасауда жоғарыда аталған құралдарды пайдаланудың 
маңыздылығын болашақ маманды к=сіби дайындауда ақпараттық технологияларды қолдану м=селесін 
зерттеген ғалымдар К.М.Беркімбаев А.М.Кеңесбаев ж=не т.б. Ал болашақ дене м=дениеті мамандарын 
к=сіби даярлаудың м=селесін Б.Қ.Мухамеджанов, Ш.Б.Оразовтардың еңбектерінде қарастырылған.  

 Зерттеу м=селесіне қатысты педагогикалық =дебиеттерді сараптау, компьютерлік ақпараттық 
қамтамасыз ету жоғары білім беру жүйесіндегі қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану 
негізгі төрт саланы қамтитын бағыттарға бөлуге мүмкіндік береді: 

1. Компьютерлік техника ж=не к=сіби мақсаттарға арналған технология саласын оқып білу (зерттеу) 
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объектісі ретінде. Компьютерлердің білім беру саласында пайда болу тарихы алғашында к=сіптік білім 
жүйесінде кейін жалпы білім жүйесіндегі есептеуіш техника негізіне оқытумен байланысты. 
Білім берудің =р түрлі сатысында кез келген бір п=н немесе п=ндердің бір тобы қалай оқытылса, 

компьютерлік техника мен к=сіби мақсаттарға арналған технология солай оқытылуы білім берудің жалпы 
мазмұндық м=селесіне тікелей байланысты. 
Жалпы ж=не к=сіби білім беру жүйесінде білім алушыны дайындау жоспарында қажетті кез келген 

п=ннің болуы ең алдымен =леуметтік, экономикалық ж=не ғылыми техникалық ілгерілеудің (прогрестің) 
перспективалық, өзекті, объективті талаптарымен, сонымен қатар білім алушылардың жеке біліктілік 
сұраныстармен байланысты болмақ. Бірақ кез келген п=нді оқытудың тиімді жолдарын ізденудегі 
=дістемелік ж=не дидактикалық м=селелердің маңыздылығына қарамастан білім беру жүйесіне =сіресе 
жаратылыстану мен гуманитарлық циклдегі «д=стүрлі» п=ндермен барынша жүктелген жалпы білім беру 
жүйесіне аталған п=нді енгізу мақсаттылығының өзін негіздеу аса маңызды. 

2. Компьютер – педагогикалық іс-=рекеттің тиімділігін арттыру құралы. Міне, тек осы анықтамада 
ғана компьютер ж=не к=сіби мақсаттарға арналған технологиясы білім беру жүйесінің бір құрамдас бөлігі 
ретінде қарастыра келе, білім үдерісіне қатысты «құрал» түсінігінің өзі түбегейлі қайта өзгертулер енгізе 
алады, сонымен қатар кез келген білім беру жүйесінің құрамдас бөліктеріне; мақсатына, мазмұнына, 
оқытудың =дістемелік ж=не ұйымдастырушылық түрлеріне, кез келген деңгейдегі ж=не к=сіби бағдардағы 
оқу орындарында білім алушылардың дамуы мен т=рбиесіне айтарлықтай өз =серін тигізе алады. 
Сонымен компьютер адамзаттың қарқынды (прогрессивті) дамуында ж=не оның интегративті интел-

лектуалды құзіреттілігін дамыту, оның ғылыми техникалық ж=не экономикалық қызметінің жеделдетілуі. 
3. Компьютер – білім беру саласындағы ғылыми зерттеушілік іс-=рекетінің тиімділігін арттыру 

құралы.  
Т=жірибе жүзінде д=лелденгеніндей кез келген оқытушыға өз қызметтеріне компьютерді пайдалануы 

олардың =лемдік ақпараттық кеңістікке енуде ақпараттық м=дениетінің қалыптасуы, инновациялық 
=дістер мен құралдарды оқу процесіне пайдалану болашақ дене м=дениеті мамандарының п=ндерді 
игеруде қызығушылықтарын арттыруда. Қазіргі кезеңде білім берудегі ақпараттық ж=не 
коммуникациялық технологияларды пайдалану оқытушылардың біліктілігін көтеру мен қайта даярлауда 
орны ерекше. Сонымен бірге жоғарғы оқу орындарында маманды дайындаудың мазмұнды аспектісін 
қамтамасыз ететін аталған екі құрамдас бөліктің біріншісін, алға қойылған дидактикалық мақсаттарға 
жетуге ықпал ететін, яғни кепілденген педагогикалық н=тижеге жетуге =сер ететін оқытушы ақпаратты 
білім алушыларға толық =рі д=л ұсыну м=селесі шеңберінде қарастырған тиімді.  
Дене м=дениеті саласындағы білім алушы жастардың дайындығы ақпараттық қамтамасыз етудің өзі 

жүйелі кешенді құрайды. Ал бұл кешенге білім алушылармен оқытушылар арасында педагогикалық 
белсенді ақпараттық өзара байланысын орнату үшін қажетті жағдайды жасау мақсатында қолданбалы 
педагогикалық бағдарламалар қоры, м=ліметтер базасы, сонымен қатар, оқу үдерісін қамтамасыз етуші 
ж=не қолдаушы дидактикалық құралдары мен =дістемелік материалдары енеді. Осылайша электронды та-
сымалдағы п=ндік салаға жауап беретіндей өзіндік білім базасын қалыптастыру керектігі айтылып отыр.  
Сонымен ақпараттық қоғам жағдайында педагог мамандардың ақпараттық-коммуникациялық 

құзырлығын қалыптастыру көрсеткіштері бірқатар жоғарғы оқу орындарында болашақ дене м=дениеті 
мамандарын дайындауда табысты түрде қолданылып келеді. Оқытылатын п=ндер бойынша ақпараттық 
қамтамасыз етуші дидактикалық кешеннің құрамына мыналар енгізілген:  

- п=ндер бойынша жұмыс жасаушы бағдарламаның =лемдік ақпараттық кеңістікке саналы түрде енуі; 
- базалық бағдарламалық қамтамасыздандырушы (офис) жиынтығы; 
- ақпараттық ортада жеке тұлғаның шығармашылық сапасын дамыту мен қалыптастыру ж=не өзіндік 

ақпараттық ортаны құру дағдыларын қалыптастыру. 
Осындай кешендерді пайдаланудағы артықшылықтардың ішінен келесілерін ерекше атап өткен дұрыс 

болар:  
- біріншіден, аталған дидактикалық кешендер пайдаланушыларға оқытушы қажетті ақпаратты 

жинақтау, ұйымдастыру, сақтау, өңдеу, көрсету ж=не беру мақсатында шоғырланған педагогикалық 
құралдардың біртұтас жүйесі сияқты жобаланады ж=не құрылады; 

- екіншіден, дидактикалық кешендердің барлық элементтері өзара өте тығыз байланысты, сонымен 
қатар бағдарламалы құралдары ж=не біртұтас ақпараттық негізі қаланған ортасы бар; 

- үшіншіден, дидактикалық кешендерді жобалаудағы бастапқы кезінен, оның жоғары оқу 
орындарының бөлшектелген ж=не локальды компьютерлік желілерінде, сонымен бірге қашықтықтан 
оқытуда пайдалана алу мүмкіндігі алдын-ала қарастырылады [4]. 
Білім алушыны дайындаудағы процессуалдық жағын қамтамасыз ететін құрамдас бөлігі ретінде 
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оқытудың ақпараттық ортада ақпаратты алу, таңдау, сақтау, қабылдау, түрлендіру, жіберу ж=не бір-
бірімен сабақтастыру м=дениеттерін қалыптастыру жаңа заманғы ақпараттық технологияларды қолдану 
негізінде жүзеге асатын компьютерлік қамтамасыз етуді қарастырған дұрыс. Интерактивті 
телекоммуникациялық технологиялардың (барлық деңгейдегі компьютерлер, интернет, қашықтықтан 
оқыту ж=не т.б.) жиынтығы болып табылады. [5]. 
Жаңа ақпараттық технология құралдарын сабақтарда пайдалану, білім алушының шығармашылық, 

интеллектуалдық қабілетінің дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына 
=келеді. Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға қолдану, 
білім мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен =дістерін жетілдіруде жақсы =серін тигізеді. Білім 
алушы мен білім берушінің арасындағы белсенді педагогикалық өзара байланысқа ықпал ететін қажетті 
ақпараттық ортаның қалыптасатын маңызды өзегі болып табылады [6]. 
Оқытудың ғылыми-ақпараттық технологияларын жобалау кезінде педагог ең алдымен дайындықтың 

мазмұны мен мақсаттарына сай шешілген м=селелерге, қолданыстағы =дістемелерге сай дидактикалық 
кешеннің құрылымы мен мазмұнын айқындайды. Бұл жағдайда дидактикалық кешен оқытудың жаңа 
ақпараттық технологияларының шешуші элементіне айналып, өз қызметі бойынша жұмыс жасайды. 
Оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын педагогтің көмегімен жобалаудың н=тижесі бұл 

болашақ оқу үдерісі жобасының өзіндік құжаты бола алатын технологиялық карта болып табылады. 
Жалпы оқу үдерісі жобасының технологиялық картасы оқытудың табыстылығын қамтамасыз ететін 
біртұтас ж=не кең көлемде көрсетілген келесі басты параметрлерін қамтиды: 
Диагностикалық мақсаттылық, логикалық құрылым, бақылау тапсырмалары мен материалды 

мөлшерлеу, дидактикалық үдерісті, дидактикалық кешеннің қажетті элементтерін қолдану реттілігін 
айқындайтын педагог қызметінің алғашқы қадамдық ж=не кезеңдік бірқалыптылығы, бақылау жүйесі, 
бағалау ж=не нақтылау сияқты параметрлерін қамтиды.  
Сонымен ақпараттық компьютерлік қамтамасыз ету шеңберінде оқытуды жаңа ақпараттық техноло-

гиялар үдерісі ретінде немесе оны жобалаудың (суреттеудің, моделдеудің, н=тижесі ретінде ғана қарасты-
рылмайды, сонымен қатар ол педагог қолындағы өзіндік «құрал-сайман» ретінде, оған оқу үдерісін 
технологиялық деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік беретін арнайы құрал ретінде қарастырылуда. 
Осылайша, оқытушы білім беру мен т=рбиелеудің тұлғалық-бағдарлық м=селелері, білім алушының 

ғылыми жобалармен айналысу ж=не оны жүзеге асыру, білім алушының жеке тұлғасын дамытуға 
бағытталған жаңа педагогикалық технолгияларды таңдау т=сілдері, оқытушының к=сіби шеберлігін 
дамытуға бағытталған теориялық-методологиялық ж=не =дістемелік проблемалар, компьпютерлік 
техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық мақсаттарға пайдалану, білім мазмұнын 
анықтауда, оқыту =дістері мен формаларын жетілдіруде жақсы =серін тигізді [7].  
Дене м=дениеті саласында ақпараттық - компьютерлік құралдарды қолдану арқылы =лемдік деңгейдегі 

жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалана отырып білім алушының жеке тұлғасын 
қалыптастыру, дене м=дениеті мен спорттық білім берудің теориясы мен практикасының табысты 
дамуына с=йкес жаңа ғылыми жаңалықтары, алған сапалы білім мен т=рбиенің н=тижесінде жеткен 
жетістіктері, =луметтік-рухани құндылықтары, мотивациялық құнды бағдары, интеллектуалды 
қабілеттері сапалы, жүйелі меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір маман болу мүмкін емес. 
Білім беруде жаңа ақпараттық технологияны меңгеру оқытушының к=сіптік, адамгершілік, рухани, 

азаматтық ж=не басқа да көптеген ұстаздық келбетінің қалыптасуына өз =серін тигізеді, өзін-өзі дамытып, 
оқу-т=рбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Қандай сабақтың болмасын қызықты өтуі 
оқытушының үнемі іздену, ұтымды =діс-т=сілдерді қолдану, оқыту =дістемесін жаңартып отыруына 
байланысты 
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Резюме 
В роботе рассматривается использования информационно-компьтерных технологий в процессе подготовки 

будущих спецалистов физической культуры, что позволяет педагогу решать вопросы личностного ориентирования в 
обучении и воспитании, создании и решении научных проектов учащимися, рпзвивая методы отбора новых педаго-
гических технологий, направлнных на развитие учащегося как личности, и решая теоретическо-методологические и 
методические проблемы повышения профессионального мастерства предподователя с использованием дидактиче-
ских возможностей компьютерной техники в педагогических целях, тем самым влияя на определение содержание 
образования и совершенствование форм и методов обучения.Посредством использования информационно-компью-
терных средств в области физической культуры присходит формирование личности учащегося, с исползованием 
возможностей новых информационных технологий мирового уровня учащийся осваивает новые научные инновации 
и достижения в физической культуре и спорте, что повышает его теоретический уровень знаний и практические 
навыки, позволяющие в последствий добиться успеха и высоких результатов благодоря полученным знаниям и 
опыту, причем стать образованным, качественнымм специалистом невозможно без систематизированного, 
качественного освоения социально-духовных ценностей, достойных мотивационных стимулов и инеллектуальных 
способностей. 
Ключевые слова: информационно-компьтерных технологий, физической культуры, новых педагогических 

технологий, будущих спецалистов 
 

Summary 
The work examines the use of Information and Computer technologies in the process of training future specialists of 

physical training, which allows the teacher to decide questions of personal orientation in training and education, creating and 
solving research projects by students, developing methods of selection of new educational technologies, directed on the 
development of the student as an individual, and solving theoretical-methodological and methodical problems of increasing 
professional skills of teachers using didactic possibilities of computer technology for educational purposes, thereby affecting 
the determination of the content of education and improvement of forms and methods of teaching. Formation of the individual 
student becomes possible through the use of information and computer tools in the field of physical culture. By using all the 
potential of new information technologies students develop new scientific innovations and achievements in physical culture 
and sports, which increases its level of theoretical knowledge and practical skills to succeed in the effects and good results 
thanks to the knowledge and experience, and it is impossible to become educated specialist without a systematic, qualitative 
development of social and spiritual values, decent motivational incentives and intellectual abilities. 

Keywords: Information and Computer technologies, physical training, new educational technologies, future specialists  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Б.И. Тастемирова, А.A. Жаутикбаева – ст. преподаватели КазНУ имени аль-Фараби,  
г. Алматы, Казахстан 

 
В данной статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы лингвистики, которые применяются в процессе 

обучения. Теоретический материал по лингвистике должен быть умело интегрирован и связан с практическим 
материалом, т.е. с научными информативными текстами, предназначенными для овладения научно-профессиональ-
ным книжным, журнальным английским языком. Выбор теоретических вопросов должен быть осуществлен так, 
чтобы лингвистические знания помогали студентам преодолевать трудности в понимании смысла научного текста, в 
процессе его переноса на переводящий язык. Рассмотрены методические подходы и задачи, связанные с обучением 
английскому профессиональному языку. В статье уделяется большое внимание особенностям перевода научно - 
информативных текстов научно-естественного и научно-технического характера. Здесь указаны необходимые 
условия эквивалентного перевода, трудности адекватного переноса лексики из исходного текста в текст перевода, 
какие положения могут обеспечить эквивалентность между исходным и переводным текстом, приведены примеры 
на основе английского, немецкого и русского языков.  
Ключевые слова: научно-информативный текст, словосочетания, термины, атрибутивные группы, метод, 

трансформация, научная лексика, проектная работа  
В научных работах научно-естественного и научно-технического характера используются словосоче-

тания коммуникативного характера, требующие уточнения границ научного и разговорного стиля. В 
информативном тексте журнальных научных статей можно наблюдать стиль устной речи, выражаемый 
употреблением слов простой разговорной лексики. Главный признак таких слов заключается в отсутствии 
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синонимов. Они не подчиняются правилам словообразовательной орфографии, требуют внимательного 
подбора слов-партнеров в словосочетаниях, не имеют слов-эквивалентов на переводящем языке. 
Употребление слов обыкновенной разговорной лексики часто приводит к потере точности в выражении 
смысла описываемого научного события. В этом заключаются трудности адекватного переноса лексики 
из исходного текста в текст перевода. Например, глаголы «дуть» - «продуть» передаются на немецком 
языке глаголами blasen, treiben, durchblasen, на английском языке выражается английским глаголом to 
blow. При отсутствии эквивалента в языке-цели новое значение слова может быть создано на основе уже 
имеющихся в нем других слов, близких по значению (нем.) Treibgas aus…,von Gas einblasen и т.д.  
Для перевода словосочетаний на английский язык, содержащих слова «отдувка» и «прокачка», 

выбрана форма инфинитива: to blow out gas / чтобы дуть газ из; на немецкий язык: Gas ausblasen, to blow 
gas mixture/ чтобы дуть газовую смесь, (нем.) das Gasgemisch blasen. Книжные смысловые аналоги слова 
«отдувка» и их перевод на английский и немецкий языки: очистка - purification, (нем.) Reinigung, 
отделение - separation, (нем) Ausscheidung -Separation, вытеснение displacement,(нем) Verdrängung, 
продувание - blowing through, (нем) Blasen, Durchblasen, удаление – removal, (нем) Entfernung, выдувание -
blowing out, (нем) Ausblasen.  
Необходимыми условиями эквивалентного перевода являются следующие условия: 1) синтаксические 

единицы текста должны быть синтаксичны исходному языку; 2) словоформы (лексемы) должны быть 
грамматичны исходному языку; 3) должна быть использована объективно-нормативная лексика в 
выражениях, описывающих научное событие; 4) должны быть использованы правильные синтаксические 
средства связи для точного описания научного события. Эти положения могут обеспечить 
эквивалентность между исходным и переводным текстом. 
Для этого преподавателю иностранного языка необходимо ознакомить студентов нефилологических 

специальностей с теоретическими вопросами лингвистики и переводоведения. Выбор теоретических 
вопросов должен быть осуществлен так, чтобы лингвистические знания помогали студентам преодоле-
вать трудности в понимании смысла научного текста, в процессе его переноса на переводящий язык.  
Кроме того, преподавание теоретических вопросов лингвистики должно отвечать современному 

уровню науки «лингвистика». В процессе обучения теоретический материал по лингвистике должен быть 
умело, интегрирован и связан с практическим материалом, т.е. с научными информативными текстами, 
предназначенными для овладения научно-профессиональным книжным, журнальным английским 
языком. Можно использовать следующие теоретические понятия лингвистики: текст, информативный 
текст, стиль, словосочетания термины, интернационализмы, профессионализмы, ложные друзья 
переводчика, атрибутивные группы и некоторые другие. Одновременно уделить внимание трудно-
переводимым фрагментам научно-естественных текстов.  
Основные методические задачи, связанные с обучением английскому профессиональному языку, 

заключаются в следующем: 
1. подобрать текстовый материал в соответствии с учебной программой по спец. дисциплинам; 
2. выделить основные грамматические и лексические явления и конструкции, характерные для 

научно-естественного стиля; 
3. дать основные методы перевода этих явлений и конструкций; 
4. разработать упражнения по закреплению терминов и практическому использованию изученных 

методов перевода грамматических и лексических явлений, представляющих сложность при переводе; 
5. разработать ряд упражнений по закреплению клишированных фраз, используемых в научных 

докладах и статьях.  
Более подробно остановиться на переводе атрибутивных групп, перевод которых осуществляется с 

конца. Большинство студентов, как правило, не знают таких тонкостей. Атрибутивные группы часто 
используются в заголовках научных статей [1]. Для этого необходимо использовать ряд методик по 
переводу этого явления. 
Первая методика - Changing of the word order, которая состоит из трех этапов. Переведем следующую 

фразу Praseodymium oxide solubility study.  
1 этап - перевод слов на русский язык:  
Praseodymium oxide - оксид празеодима; 
Solubility - растворимость; 
Study – изучение, исследование. 
2 этап - трансформация.  
Этап трансформации заключается в том, что студент должен вставить предлог “of” в английскую 
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фразу между каждым словом, поменяв местами слова в английской фразе. Он должен поставить на 
первое место слово или словосочетание, которое является последним в английской фразе, а на последнее 
место слово или словосочетание, которое стоит первым: 

The study of the solubility of Praseodymium oxide  
3 этап - перевод самой фразы:  
Изучение растворимости оксида празеодима.  
Такую методику можно использовать для преподавания курса: «Английский язык для 

профессиональных целей» студентам уровня Elementary.  
Вторая методика - добавление слов. Этот метод можно использовать при переводе атрибутивных 

групп с числовыми значениями. Например: 40 L/min nitrogen shroud shields the flame to reduce interference 
by oxygen from the surrounding atmosphere [2]. В этом предложении присутствует атрибутивная группа с 
числовым значением 40 L/min nitrogen shroud. Для перевода таких явлений предлагается следующий 
алгоритм действий для студента: 

1 этап - перевод слов: nitrogen - азот, shroud - кожух.  
2 этап - определение физической величины, к которой относится числовое значение - в данном случае 

это скорость.  
3 этап - пословный перевод, с добавлением физической величины: Скорость 40 л/мин кожух закрывает 

пламя, чтобы снизить вмешательство кислорода из окружающей среды.  
4 этап - стилистическая обработка путем подбора смысловых аналогов добавления слов: Кожух, кото-

рый заполняется при скорости 40 л/мин, защищает пламя от влияния кислорода из окружающей среды.  
Третья методика - это лексическое развертывание (lexical folding) [3]. Этот метод используется при 

переводе атрибутивных групп с дефисной орфографией: filter –based method, electric-field-induced 
modifications. В таких группах чаще всего опускается предлог. Поэтому при их переводе предлагается 
использовать метод развертывания в пределах исходного языка: method based on filter, modifications 
induced by electric field - метод, основанный использовании фильтра, изменения, вызванные 
электрическим полем.  
В качестве примера упражнений на перевод атрибутивных групп можно привести следующие: 
Ex. 1: Put the preposition “of” in the following attributive chains using the method of changing word - order, 

for example light- velocity- measurement - the measurement of the velocity of light. 
Ex. 2: Make the lexical folding of the following phrases: charge - and - size - dependent soot distribution, size-

selected particles, combustion-generated soot.  
Ex. 3: Paraphrase the following expressions using attributive chain and translate them.  
E.g.: the reduction of carbon - carbon reduction:  
1. the technology of the production of fullerenes;  
2. the production of soot;  
3. the synthesis of vinyl acetate;  
4. the pyrolysis of ethylene. 
Кроме вопросов перевода затрагиваются и проблемы стилистического характера, а именно, 

общеупотребительной научной лексики. В качестве примера можно привести следующее упражнение:  
Ex. 2: put the following words in the gaps: to get, to obtain, to receive. 
1. Two years ago I … remarkable results connected with the invest gation of carbon nanostructures.  
2. I have just … a letter from my friend.  
3. I … the distinct impression that you disliked her.  
В данном упражнении приводятся три варианта перевода глагола: «получить». Студент должен 

вставить эти три варианта в соответствующие предложения и определить, какой из вариантов подходит 
для научной сферы. Из всех трех глаголов для научной коммуникации подходит глагол «to obtain». Этот 
глагол используется в тех случаях, когда речь идет о получении результатов или веществ. Глагол «to 
receive» используется, когда речь идет о бумажной продукции (письма, газеты, деньги). Глагол «to get» 
используется с абстрактными понятиями [4]. Такие упражнения позволяют студенту лучше понять случаи 
употребления разных слов, переводящихся одинаково на русский язык.  
Порой студенты, магистранты и аспиранты научно-естественных факультетов сталкиваются с рядом 

проблем при написании своих научных работ на английском языке. Как правило, такие проблемы часто 
связаны с подбором подходящего аналога. Ведь в отличие от русского языка, в английском языке одно и 
то же слов имеет несколько вариантов, и каждый из этих вариантов употребляется в определенных ситуа-
циях. Из-за незнания этих нюансов работы многих магистрантов и аспирантов не публикуются в 
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иностранных научных журналах. Это связано с тем, что многие магистранты и аспиранты часто прибега-
ют к помощи компьютерного переводчика. Компьютерный перевод - это перевод, который нельзя назвать 
абсолютно правильным. Этот вид перевода не учитывает стилистических, а иногда и грамматических 
тонкостей научно-естественного текста. Компьютерный переводчик часто подставляет первое попавшее-
ся слово, которое может и не относиться к общеупотребительной научной лексике. Например, слово 
«получить», он всегда будет переводить как «to receive» или «to get», что уже является грубым нарушени-
ем стилистических норм научно-естественного английского стиля. Слово «значение» он может перевести 
как «meaning», создав тем самым недопонимание сущности текста со стороны англоязычного читателя. 
Поэтому одной из основных задач является научить студента правильно стилистически и лексически 
излагать свои мысли в письменном виде на английском языке и правильно подбирать соответствующий 
переводческий аналог.  
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Түйін 
Бұл мақалада оқыту үдерісінде қолданылатын лингвистиканың кейбір теориялық м=селелері қарастырылады.  
Лингвистика жөніндегі теориялық материал практикалық материалмен, ғылым-к=сіптік кітаби, журналдық 

ағылшын тілін меңгеруге арналған ғылыми- ақпараттық м=тіндермен ішінара кірігіп, байланысуы керек. 
Теориялық м=селелерді студенттің лингвистикалық білімі бір тілден екінші тілге аудырылатын ғылыми м=тіннің 

мағына, мазмұнын түсінуге көмектес алатындай етіп сұрыпталыу қажет. Сондай-ақ бұл мақалада к=сіби ағылшын 
тілін оқытуға қатысты =дістемелік тұрғыдагы м=селелер де қарастырылады. 
Мақалада ғылыми-жаратылыстану ж=не ғылыми-техникалық сипаттап, ғылыми-ақпараттың м=тіндердің 

аударылу ерекшеліктеріне көп назар аударылады. Сонымен қатар мақалада тұпнұсқадағы м=тіннің эквиваленттік 
аударма жасау шарттары, бір тілден екінші тілге аудармалаған екі тілдің арасында эквиваленттілікті қамтамасыз ету 
жағдайлары мен сөздің мағынасының екінші тілде дұрыс аударылуда кездесетін қиындықтарды да алып көрсетеді. 
Мақалада аударма жасау ағылшын, неміс, орыс тілі негізінде алынған.  
Түйін сөздер: Ғылыми-ақпараттық м=тін, сөз тіркесі, терминдер, атрибутивті топ сөздер, =діс, ғылыми лексика, 

жобалық жұмыс 
Summary 

This article discusses some theoretical issues of linguistics used in the learning process. Theoretical material on linguistics 
should be skillfully integrated and linked with practical material, i.e. the scientific informative texts intended for mastering 
scientific and professional English. The choice of theoretical issues should be carried out in a way that the linguistic 
knowledge helped students overcome difficulties in understanding the meaning of a scientific text. We also looked on the 
methodological approaches and challenges associated with teaching professional English language. The article focuses on the 
peculiarities of the translation of scientific-informative texts including both natural and technical sciences. We give the 
necessary conditions for equivalent translation, difficulties of the adequate transfer of vocabulary from the original text in the 
translation, which provisions may provide equivalence between the original and translated texts. We also provide examples 
based on English, German and Russian languages. 

Keywords: scientific and informative text, phrases, terms, attribute groups, the method, transformation, scientific 
vocabulary, project work 
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Бұл мақалада техникалық жоғары оқу орындарында студенттерді оқытудің тілдік моделі, болашақ 

инженерлердің тілдік тұлғасын қалыптастыру м=селелері қарастырылады. Қарым-қатынас құзыреттілігі - 
бакалаврларды дайындаудағы ең маңызды талаптардың бірі болып табылатын тіл үйретудің негізгі мақсаты. 
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Сондықтан оқытудың тілдік моделін таңдау өзекті болып табылады. Қазақстан инженерлерін қазіргі заманғы 
жағдайда к=сіби бағытталған ортада дайындауда студенттерге оқытудың тілдік моделі білім беру жүйесінің 
көптілділік көпаспектілі сияқы көрсетілген. Авторлар бұл моделді к=сіби бағытталған оқу материалдары м=тінінде 
құрастырылған білім берудің деңгейлік технолгоиясын жүзеге асыру аспектісі ретінде қарастырады. Мақалада 
авторлар сала бойынша м=тіндер жинауда инженерлік жоғары оқу орындары студенттерін оқытудың =дістемелік 
жүйесінің негізгі ережелерінің теориялық негіздемесін береді. 
Авторлар тілдік модель негіздемесіне Ю.Н. Карауловтың тілдік тұлға теориясына, к=сіби тілдік тұлға, екінші 

тілдік тұлғаны қалыптастыру бойынша м=селелерін ашуда А.Леонтьев, А.Лосевой, В.Костомаров сияқты көрнекі 
ғалым-=діскерлердің, тағы да басқа авторлар еңбектеріне сүйенеді. Бірнеше еңбектер негізінде авторлар өз пікірін 
тұжырымдайды. 
Мақалада болашақ мамандардың тілдік тұлғасын қалыптастыруда сөйлеу =рекетінің оқылым түрі үлкен маңызды 

рөл атқаратындығ қарастырылған. М=тінмен жұмыс барысында маңызды да өзекті тақырып бойынша студенттердің 
сөйлеу қабілеті дамып, термин жүйесінің қалыптасуына жете зер қойылатындығ айқын жазылады. Техникалық оқу 
орнындағы тілді үйрету ерекшелігі айтылады.  
Мақала «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасындағы инженерлік білім беруге бағытталған техникалық 

жоғары оқу орындарында студенттерді оқытудың тілдік моделінің өзектілігін көрсетеді.  
Ключевые слова:тілдік тұлға, екінші тілдік тұлға, к=сіби-бағдарлыт=сіл, =дістемелік жүйе, к=сіби қарым-

қатынас, м=тін 
 

This article is devoted to the consideration of language model of training students of technical university problems of 
formation of the language identity of future engineers. Communicative competence as a main objective of training in 
nonnative language is one of important requirements to prepare bachelors, and so the choice of model of language training is 
becoming actual. The language model of students’ training in professional oriented environment in modern conditions of 
training engineers in Kazakhstan is presented as a multidimensional poly-lingual education system. The authors present this 
model in the aspect of realization of level technology of training, which was developed in the context of professional 
orientation of teaching material. In the article authors give theoretical justifications to basic provisions of methodical system of 
student’s training at engineering higher education institution, practical works in the selection of texts on a profile. The authors 
in the justification of language model are based on the theory of language personality by Yu.N. Karaulov, it helped to reveal 
the questions on formation of the secondary language personality, professional language personality on the works of 
prominent scientists-methodologists A. Leontyev, A. Loseva, V. Kostomarov, and etc. Authors note that in the formation of 
language identity of future expert reading as the type of speech activity plays a huge role as the main source of accumulation 
of the engineer’s thesaurus, terminology and professional concepts pass into a relevance zone during the working with texts, 
editing and generation of texts, into a discourse on professionally significant topics. Article makes actual a subject of language 
model of students’ training in technical universities in connection with the emphasized attention on engineering education in 
the country, on strategic document "Kazakhstan 2050". 

Keywords:languageidentity, thesecondlanguage identity, professionally oriented approach, methodological system, 
professional communication, text 
Современное языковое образование в высшей школе Казахстана основано на языковой политике 

государства о подготовке высококвалифицированных кадров, владеющих государственным (казахским) 
языком, языком межнационального общения – русским и одним из иностранных языков. В послании 
главы государства Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс для нового 
Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях» одной из приоритетных задач названо 
повышение уровня инженерного образования: «С учетом нового курса «Казахстан-2050» поручаю 
Правительству, начиная с 2013 года обеспечить развитие системы инженерного образования и современ-
ных технических специальностей с присвоением сертификатов международного образца». В выполнении 
этой задачи немаловажную роль играет языковая подготовкаинженеров. В государственном общеобра-
зовательном стандарте вузовского образования [1] в числе наиболее важных результатов обучения 
отмечена сформированностькоммуникативной компетенции студентов, которая заключается в 
способности обучающегося сообщить информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и 
неспециалистам, в способности осуществлять коммуникацию в разных культурных и профессиональных 
сферах. В связи с усилением задачи профессиональной языковой подготовки в базовую часть 
образовательной программы специальностей введена новая дисциплина «Профессиональный 
русский/казахский язык», «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 
Сегодня в технических вузах языковую модель обучения студента можно охарактеризовать как 

полиязычную и многоаспектную, спроектированную на принципах уровневой технологии, гармонизиро-
ванной с европейским стандартом. Результатом такой модели языкового образования должна быть 
сформированная языковая личность, теоретически обоснованная в концепции Ю.Н. Караулова. Он 
определяет языковую личность как «совокупность способностей и характеристик человека, обуславлива-
ющих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью 
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структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определённой 
целевой направленностью» [2, с.104].  
В процессе овладения системой средств профессионально-ориентированной коммуникации 

специалист формируется как «вторичная» языковая личность, обладающая «иноязычным сознанием» 
профессиональных реалий. Языковое сознание – это сложный процесс освоения смысла, значений речи, 
его единиц.При профессиональном освоении средств и способов межкультурной коммуникации на 
обыденное, предметное языковое сознание накладывается специализированное, принятое в данной 
профессиональной общности понимание значений, навыки культуры и особенности речевого общения. 
Согласно Лосевой А.Ф., значение любого слова, фразы, текста – функция, конкретные денотаты которой 
(в зависимости от контекста речевого общения) выступают как бесконечный ряд возможных коннотаций, 
понимание которых расширяет горизонты его «картины» мира и детализирует ее содержание [2].  
При обучении профессиональному неродному языку освоение единиц – тезауруса, терминологии 

специальности – идет опорана базовые, уже освоенные классы слов, а при их реализации в речи 
используются усвоенные синтаксические модели высказывания. Срабатывает и автоматизированный 
психологический уровень существования языкового сознания, под которым понимается конкретная 
речевая деятельность индивида в конкретных речевых ситуациях, когда говорящий, владея широким 
спектром значений, может, исходя из намерений речи, использовать единицы языка разных уровней.  
При изучении другого языка происходит освоение языковой картины народа, носителя этого языка, 

при изучении профессионального языка - профессиональной общности, научной и деловой сферы 
деятельности специалистов. И.И. Халеева называет это освоением вербально-семантическим кодом 
изучаемого языка [3, с.68]. Методисты подчеркивают, что при изучении профессионального языка 
формирование языкового сознания должно осуществляться в логической связи с освоением средств 
межкультурной коммуникации, характерных для профессиональной деятельности.  
Совершенно справедливо пишет Евдокимова, что вторичная языковая личность у человека, владеюще-

го другим языком, формируется под влиянием первичной языковой личности, сформированной родным 
языком человека. Ею выдвигается идея, что уровень развития языковой личности, освоенность типов 
понимания на родном языке детерминирует готовности языковой личности на другом языке. Язык как 
система словесных значений является хранилищем коллективного знания о мире определенного народа, 
сообщества (в том числе профессионального), при изучении другого языка может происходить трансфор-
мация исходного смысла при сохранении национально-специфического содержания у слова (текста). 
Национально-культурная номинация – явление уникальное. Создание при обучении неродному языку 
реалии и ситуации приближенно к естественной, не может быть в полной мере, поэтому текстовой анализ 
другого языка, освоение языковых и речевых единиц, происходит на вербальном и когнитивном уровнях.  
В ходе изучения русского/казахского/иностранного языка как неродного в вузе технического профиля 

формируется новая модель языковой личности в многоязычной среде. С одной стороны, паритетное 
двуязычие (казахский/русский) в естественной речевой среде, с другой стороны – полиязычие в 
искусственно созданной обучающей среде (казахский/русский/английский как неродной, как 
иностранный). Полиязычное образование современного студента происходит на многоярусном уровне: 
языковом уровне – тезаурусном уровне – речевом уровне – межкультурном уровне – профессиональной 
деятельности. С точки зрения компетентностного подхода, это уровень лингвистической компетенции 
(теоретические знания о языке), уровень языковой компетенции (практическое владение языком), уровень 
коммуникативной компетенции (использование языковых средств в соответствии с ситуацией, 
правильное речевое поведение) и культурологической компетенции (вхождение в культуру изучаемого 
языка, преодоление культурного барьера) компетенции.  

XXI век является веком мультикультурного диалога, студенты находятся в активном глобальном 
процессе общения, и потому формирование языковой личности студента происходит как в 
организованной среде (учебный процесс), так и спонтанно.В обучении языкам этот фактор также 
учитывается, А.А. Леонтьев выделяет два современных подхода в обучении: лингвоэкологический и 
интерлингвокультурный [4]. Первый подход нацелен на осознание обучающимися важности и 
необходимости знания родного языка и культуры и направлен тем самым на сохранение этнической 
идентичности. Второй подход называется интерлингвокультурный, ориентированный на изучение и 
освоение традиций других культур и цивилизации. 
Бакалаврский курс русского языка мы связываем с профессионально-ориентированным обучением, 

что предполагает лингводидактическую актуализацию следующих проблем:  
а) выработка навыков и умений слушать и конспектировать литературу по специальности;  
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б) составление различных текстов, близких к текстам лекций и учебников;  
в) моделирование диалогов и монологов на учебно-профессиональные темы;  
г) интенсивное обучение всем основным функционально-смысловым типам высказываний: диалогу-

беседе, диалогу-дискуссии, монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу-рассуждению;  
д) использование функционально-смыслового принципа введения лексико-грамматического 

материала: от плана значения к плану различных способов его выражения.  
В конечном счете, цель обучения сводится в этот период к свободному переходу от одной сферы 

словесной научной коммуникации к другой, в свободном оперировании всеми изученными ранее типами 
и жанрами речи. В свободном владении научно-профессиональной речью, позволяющем использовать ее 
в учебной деятельности. Достижение данной цели возможно лишь при постоянной интенсификации 
учебного процесса, повышении его эффективности и качества. 
Согласно принципам дифференциации речевое обучение строится на начальном этапе с 

преимущественным обучением устной речи - аудированию и чтению. Применение информационно-
коммуникационных, медиатехнологии позволяет создавать гибкие учебные модули для формирования 
аудитивных навыков (звуковая информация), при обучении чтению создаются учебные модули текстов 
для различных видов чтения, тексты для перевода, медиатека аутентичных материалов, используются 
возможности сети Интернет (тексты, графические материалы, словари, энциклопедии и т.п.).  
Таким образом, при отборе текстов для чтения для студентов инженерного профиля предлагается 

использовать следующую последовательность действий: 
1. Отбирается целый цикл учебных предметов (или "куст"), который «наследует» изучаемую 

дисциплину: в данном случае (физика, математика, архитектура, дизайн, строительство). С учетом 
принципа частотности определяются доминирующие типы текстов, представленные в учебной 
литературе (описание, повествование, доказательство или рассуждение).  

2. Путем анализа выделяются наиболее частотные конструкции (что является чем, что состоит из чего 
и др.), грамматические формы(причастие, деепричастие)и языковые единицы (сложные слова, 
отглагольные существительные и др.), характерные для данных текстов. 

3. Учитывая все вышеизложенные критерии, отбираются тексты или фрагменты текстов, 
представляющие собой типовые образцы, характерные для определенного цикла инженерных наук. 
Цели обучения определяют специфику всех других компонентов обучения. Студенты должны 

научиться читать тексты научного стиля, а также подготовиться к чтению текстов из учебников по 
специальности. В современной методике преподавания выделяются различные виды и типы обучающего 
чтения. Нами проделан анализ всех видов чтения по целевой направленности и предпочтение отдается 
изучающему виду чтения, так как это соответствует Типовой программе (2007, 2012).  
При обучении чтению рекомендуется: 
• развивать все виды чтения, отдавая предпочтение изучающему виду (для этого предлагается 

формулировать часть заданий с опорой не только на изучающий, но и на ознакомительный (Расставьте 
пункты плана в логической последовательности), просмотровый (Определите, о чем говорится в 
тексте), поисковый (Найдите в тексте определение вектора) виды чтения); 

• вводить упражнения с грамматической направленностью для изучения и закрепления определенного 
грамматического явления (Восстановите причастия в тексте); 

• разделять работу с текстом на несколько этапов: снятие лексико-грамматических трудностей, 
собственно чтение, проверка понимания содержания, закрепление грамматического материала; 

• использовать тестовые задания в качестве проверки понимания.  
В обучении иноязычным видам речевой деятельности важным аспектом является сформированность 

умения воспринимать, понимать звучащие, печатные тексты, которая невозможна без создания и 
актуализации лексико-семантического поля тезауруса субъекта. С дидактической точки зрения, тезаурус 
выступает в качестве основы, интегрирующей все виды иноязычной речевой деятельности, тексты-кон-
тексты и систему упражнений. 
Предметно-тематическое содержание текстового материала, соответствующего общенаучным 

фундаментальным дисциплинам и специальным предметам, составляют в целом структуру знаний 
будущих специалистов, их профессиональный тезаурус, в основе которого лежат общенаучные и 
специальные понятия и термины инженерного профиля.  
В этой связи огромную важность приобретает работа с источниками-оригиналами (журналы, газеты, 

брошюры, книги), которые позволяют мотивировать самостоятельную познавательную и коммуникатив-
ную деятельность и самостоятельную научно-исследовательскую работу на базе полученной информации 
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в условиях вуза с помощью электронной библиотеки, разработанной на основе программного продукта 
«Рабис».  
Высокая положительная мотивация чтения и обсуждения этих источников обусловливается 

возможностью пополнить свои знания, использовать получаемую информацию в учебной и научно-
исследовательской работе. Формирование специального тезауруса на основе источников-оригиналов, 
размещенных в сети Интернет, основывается на принципах: 

! целесообразности и обусловленности профессиональной ориентации тексто-контекстной тематики;  
! иерархической цикличной последовательности тексто-контекстного предъявления;  
! совмещенности тексто-контекстного материала с различными видами информационной основы 

речевой деятельности;  
! обозначенности потенциальных функций тексто-контекстного материала;  
! тексто-контекстной направленности на формирование речевых навыков и умений в говорении, 

аудировании, письме и чтении;  
! соотнесенности лексических упражнений в говорении и аудировании, чтении и письме со 

структурой тезауруса контекстно-когнитивного типа.  
Реализация данных принципов потребовала создания системы тематически и предметно-связанных 

текстов, организованных методически и дидактически таким образом, чтобы в каждом из них имелись бы 
необходимые по данной проблеме разные оригинальные, новые мысли. Эти мысли должны стать 
предметом речемыслительной деятельности говорения и аудирования, чтения и письма, порождая новые 
потребности нового, прогрессивного профессионального и делового общения. 
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Түйндеме 
Осы мақала техникалық университет студенттерін оқытудың тілдік моделі мен екінші тілдік тұлғаның қалыптасу 

м=селелері қарастырылады. 
 

Резюме 
Настоящая статья посвящена рассмотрению языковой модели обучения студентов технического университета и 

проблемам формирования вторичной языковой личности. 
 

Summary 
This article is devoted to consideration of language model of training of students of technical university, problems of 

formation of thesecond language identity of future engineers. 
 

378.016:811,111 
 
КЕЙС-СТАДИ – ҚАТЫСЫМДЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ .ДІСІ РЕТІНДЕ 
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Д.М. Уткурова – «шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 1-курс магистранты, 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжfТУ 
 

Дүние жүзілік жаһандану =сері ж=не Қазақстанның =лемдік нарыққа шығуына байланысты еліміздің 
білім беру саласына бірқатар инновациялық өзгерістер енгізілді. Елбасымыз 2011 жылғы халыққа арнаған 
Жолдауында 2020 жылға дейінгі дамуымыздың білім саласындағы бағдарын айқындай келе, технология-
лық тұрғыда дамыған, жаңа =лемдегі жаңа Қазақстан үшін ең негізгі басымдықтың бірі – білім саласы 
екеніне назар аударды[1]. Осыған орай біздің т=уелсіз, жас мемлекетіміздің басты даму бағыттарының 
бірі – қазіргі білім мен ғылымды барынша дамыту болып табылады. Білім саласының инновациялық даму 
жолына сапалы көшуіне тікелей байланысты екенін атап көрсетті. Бұл міндеттерді шешу үшін =р 
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол 
ашарлық жаңа т=жірибеге, жаңа қарым - қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Қазіргі таңда халықаралық 
қарым-қатынас тілі ағылшын тілі болғандықтан білім беру саласындағы ағылшын тілін оқытудың 
маңызы арта түсті. Сондай ақ =лемдік дамудың заманауи жағдайларына байланысты ағылшын тілін 
оқытудағы ең басым бағыт – тілді к=сіби аспект тұрғысына оқыту болып өзгерді. Осыған орай, ағылшын 
тілі мұғаліміне ж=не оның жүргізетін сабақтарына талап арта түскен. Себебі, мұғалімнің бойындағы 
құзіреттіліктері, шеберлігі, өз к=сібіне шығармашылық тұрғыдан қарауы, оқыту үрдісінде жаңа =дістерді 
пайдалануы білім алушылардың білім деңгейін көтеруге, олардың тілге деген қызығушылықтары мен 
ынтасын арттырудың негізі болып табылады. Мұғалім сабағы барысында заман талабына сай, тиімді 
=дістерді қарастыруы, қолдануы тіл үйренушілердің білім н=тижелігін арттыра түспек. Бұл =дістердің 
қатарына интерактивті =дістерді айқын мысал ретінде келтіруімізге болады. Интерактивті оқыту =дісінің 
бір ерекшелігі – оның білімді меңгеруге емес, тұлғаның танымдық қабілеттерін ж=не танымдық үдеріс-
терді, яғни жауабының алуан түрлерін , ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілеттерін арнайы жасалған оқу 
ж=не танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, қарым-қатынас ойын, танымдық ж=не шығармашылық 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сөздік қорын белсенді дамытуда бағытталуында. «Интерактивті 
оқыту» бұл ағылшынның «interact», яғни «Inter» – өзара, «асt» – =рекет ету деген сөзінен шыққан. 
Сондықтан, интерактивті оқыту ең бірінші диалогтық оқыту, оқыту барысында білім алушы мен мұғалім 
арасындағы өзара байланысуы[2] Интерактивті =дістердің бірі – кейс-стади(case-study) =дісі. «Кейс-стади» 
сөзі ағылшынның «case» - жағдай, жағдаят, уақиға ж=не «study» - зерттеу [3] сөздерінен шыққан болып, 
нақты жағдаяттар мен м=селелі сұрақтарды топпен талдау =дісі болып табылады. Ең алғаш кейс стади 
=дісі Гарвард университетінің бизнес мектебінде қолданылды. Кейс =дісі жайында зерттегендер Э. Гей, 
Л.Барнс, К.Кристенсен, Э.Хансен, Д.Снайдер, А.Долгоруков, О.Ильина, Ю.Сурмин, Л.Шевченко, 
Н.Ергешова, А.Наурзбекова т.б болды. 
Кейс стади =дісінГарвард Бизнес мектебінің бірінші деканы Эдвин Гей «проблемалық =діс» деп атады. 

Кейс =дісі енгізілгеннен кейін, шамамен бір ғасыр бұрын бұл =діске қатысты екі маңызды педагогикалық 
ұстанымдар орнатылды: 1) жағдаяттар оқыту құралы ретінде лекциялар мен оқылымдарға т=уелді 
болмаған жағдайда қолданылуы тиіс; 2) оқыту үрдісінде студенттерді өздерін ж=не өзгелерді оқытуға 
бағытталуы тиіс. [4] қазіргі таңда Гарвард бизнес мектебінде лекция, семинар тағы басқа оқытуды 
ұйымдастыру формаларының 80%-ы кейс стади =дісі негізінде жүргізіледі.  
О.Ильина өз зерттеуінде ағылшын тілін к=сіби тұрғыдан оқыту =лемдік дамудың заманауи 

талаптарына жауап беретіндігін айқындай келе, кейс стади =дісінің бұл үрдісте алатын орны ерекше 
екендігін алға тартады. Ол кейс стади =дісін к=сіби ағылшын тілін оқытудағы тиімді =дістердің бірі 
ретінде көрсете келе, оның м=нін жасанды к=сіби ортадағы білім алушылардың өзіндік шеттілдік іс-
=рекеті деп пайымдайды[5]. Яғни, білім алушыларға м=селенің шешімін табуды қажет ететін к=сіби 
қызмет саласынан алынған жағдайды ұғыну ұсынылады. Туындаған м=селені шешуде үйренушілер 
алынған білімдерін көрсетуі керек. Сонымен қатар, кейс стади =дісі студенттердің к=сіби дайындығын, 
қызығушылықтары мен көзқарастарын, ойлау ж=не қылықтарын ескеруге мүмкіндік береді.  
Д. Снайдер (1991) кейс стади =дісін амал ретінде қарастырады. Оның пайымдауынша, кейс стади =дісі 

бұл – таңдап алынған түрлі жағдайлар негізінде қандай да бір құбылыстың түрлерін ж=не формаларын 
жіктеу, тұрпаттау мақсатында қолданылатын амал[6].  
А. Долгоруков өз еңбегінде кейс стади =дісін практикалық тапсырмаларды шешуде теориялық білімді 

қолдануға мүмкіндік беретін құрал ретінде сипаттап, студенттердің өзіндік ойлау, тыңдай алу білігін ж=не 
альтернативті көзқарасты ескеру , өзінікін аргументті түрде айту, жеткізу сияқты біліктерін дамытады деп 
тұжырымдайды. Ол бұл =дістің интерактивті =дістер қатарында екендігін айта келе, кейс стади =дісінің 
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студенттердің теориялық күйін меңгеруін ж=не материалды практикалық қолдануды игеруді қамтамасыз 
ететін =діс екенін атап көрсетеді. Сондай-ақ, бұл =дістің мақсатын «совместными усилиями группы 
студентов проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном положении дел, и 
выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 
лучшего в контексте поставленной проблемы»[7].  
Профессор Ю. Сурмин бұл =дістің қарапайымдылығын алты жолмен түсіндіреді: 
1. Бұл =діс нақты бір ғылым саласынан емес, б=лкім ақиқат плюралды түрде кездесетін п=ндерден 

білім алуға бағытталған. Яғни, қарастырылып отырған м=селеге нақты жауап жоқ, дегенмен 
ақиқаттылығы жағынан б=секелесуі мүмкін бірнеше жауап бар. Бұл жағдайда оқыту міндеті бірден 
д=стүрлі жүйеден ауысады да, жалғыз емес, б=лкім бірнеше ақиқатқа жетуге ж=не солардың проблемалық 
ауанына бағытталған.  

2. Білім берудегі барлық акцент дайын білімдерді игеруге емес, студент пен мұғалімнің бірлескен іс-
=рекеті негізінде жаңа білімдерді өндіруге аударылған.  

3. Бұл =дісті қолданудың н=тижесі тек білім ғана емес, сондай-ақ к=сіби іс-=рекеттегі дағдылар.  
4. qдістің технологиясы анағұрлым қарапайым. Шынайы өмірде болған нақты жағдаяттың үлгісі 

белгілі бір ереже бойынша дайындалады. Сонымен қатар жағдаяттарда студенттер меңгеруі тиіс білімдер 
мен практикалық дағдылар қамтылады. Бұл үлгі құрамында бірнеше беттен тұратын м=тінді қамтиды. 
М=тіндер «кейс» деп аталады. Ең алдымен студенттер кейсті оқиды ж=не үйренеді. Кейспен танысу 
барысында олар лекция материалдарын ж=не басқа да түрлі ақпарат көздерін пайдаланады. Содан соң 
кейс мазмұнын жан-жақты талқылау жүзеге асады. Бұл кезде оқытушы сұрақтар тудырушы, басқарушы, 
пікірталасты қолдаушы рөлін атқарады.  

5. qдістің артықшылығы тек білімдерді алу ж=не практикалық іскерліктерді қалыптастыру ғана емес, 
сонымен қатар студент құндылықтар жүйесін, к=сіби қалыбын, өмірлік ұстанымдарын дамыту болып 
табылады.  

6. Бұл =діс барысында материалды баяндаудағы д=стүрлі оқытудың классикалық кемшіліктері 
жойылады. Мұндағы эмоциялар, шығармашылық б=секелестік ж=не тіпті күрестің көптігі соншалықты 
жақсы ұйымдастырылған кейсті талдау театрлік қойылымды еске түсіреді.[8]  
qдістің технологиялық ерекшеліктерін Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. зерттеді. Сонымен 

кейс стади =дісінің технологиялық ерекшеліктеріне келесілер жатады: зерттеушілік аналитикалық 
технологияның арнайы түрлері болып есептеледі, яғни зерттеу үрдісінің операцияларын, аналитикалық 
шараларын қамтиды; кейстік =діс ұжымдық оқыту технологиясы ретінде көрінеді, маңызды құрамдас 
бөлігі ретінде топтағы жұмыс пен өзара ақпарат алмасу болып табылады; оқыту үрдісіндегі кейс =дісін 
синергетикалық технология ретінде қарауға болады, оның м=ні топты жағдаятқа баулу, білімін көбейту, 
жаңалықтармен алмасу т.с.с =серлерді қалыптастыру болып табылады[9]. 
Кейс стади =дісі құзіреттілікті ж=не жеке іскерлік амалдарды жүзеге асыра отырып, білім алушының 

бойында келесідей біліктерді:а)басқа м=дениет өкілімен өнімді қарым-қатынасқа түсе алатын 
поликультурный языковой личность; =) студенттердің тілді пайдалана отырып =р түрлі іскерліктерді 
жүзеге асыра алу қабілеті; б) студенттердің когнитивті қабілеті; в) өзін дамытуға ж=не өз бетімен білім 
алуға дайындығы сияқты біліктерді қалыптастыратын, сондай ақ, өзінің к=сіби міндеттерін орындауда 
шығармашылық потенциалын ұлғайтуға септігін тигізетін ең тиімді =діс болып табылады[10]. 
Ергешова Н. өзінің магистрлік диссертациясында кейс технологиясына мынадай анықтама бере 

отырып «кейс технологиясы - м=ні жағынан к=сіби ауаннан алынған нақты жағдаятты талдау т=сілі» дей 
келе, өзіндік кейс технологиясының типологиясын ұсынады. Атап айтқанда Ергешова Н. кейс техноло-
гиясын а) =леуметтік- м=дени бағыттағы ж=не =) лингво-м=дени бағыттағы кейстер деп жіктейді [11].  
Наурзбекова А.Қ. магистрлік диссертациясында кейс технологиясына «нақты жағдаяттар талдау 

=дістемесі» деп анықтама бере отырып, бұл =дістеменің қарапайымдылығын ж=не кейс талдау үшін 
алынған жағдаят шынайы өмірден болуы керектігін алға тартады[12].  
Кейс стади =дісіне қатысты =дебиеттерді талдай келе, кейс-стади =дісін =р ғалым өзіндік т=жірибесіне 

сүйене отырып, түрлі жолдармен пайымдағанын аңғарамыз. Яғни, кейбіреулер кейс стадиді амал деп, 
басқалары т=сіл деп, ал енді басқасы техника деп түсіндіреді. Біздің пайымдауымызша кейс стади бұл 
тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделген, шынайы өмірден алынғаннемесе жасанды (ойдан құрастырыл-
ған), шешімін табуды қажет ететін жағдаятты талдауға ж=не сол тұрғыдан жеке пікірін білдіруге, сондай 
ақ тұлғаның қатысымдық құзіреттілігін дамытуға бағытталған интерактивті оқыту =дісі.Қазіргі таңда бұл 
=діс шет тілдік білім беруде де тиімді қолданылып келеді. Бұл =дістің жаңа білім беру парадигмасына 
с=йкестігі, тұлға бойындағы жеке қабілеттерді дамытуы, шетел тілінде еркін қарым-қатынас жасауына 
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үлкен ықпал етуі қазіргі таңда жоғары оқу орындарында кейс стади =дісін кеңінен пайдаланудың бірден-
бір себебі болып табылады. Ағылшын тілін оқытудың ең басты мақсаттарының бірі –ағылшын тілінде 
еркін қарым-қатынасқа түсе алатын тұлға жетілдіру. Яғни, тұлға бойында қатысымдық құзіреттілік 
қалыптастыру. Қатысымдық құзіреттілік ұғымы тұлға ж=не қоғам үшін күнделікті оқуда, қатысымдық 
міндеттердің тіл арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске асыруда тұлғаның тіл ж=не 
сөз құралдарын пайдалана алуы деп талқыланып, А.Миихальская, Л.Бахман,С.Құнанбаева, А.Хуторский, 
И.Зимняя, Э.Зеер мен Э.Семанюк ж=не т.б ғалымдар еңбектерінде қарастырылған.  
Қатысымдық құзіреттілік м=дениетаралық – қатысымдық құзіретілігінің субқұзіреттілігі болып 

табылады. С.С.Құнанбаева шетел тілін меңгеруде тұлғаның м=дениетаралық қатысым деңгейін 
қалыптастыратын МҚҚ-нің келесі құраушы компоненттерін бөліп көрсетеді(Сурет 1): 

 
“Сур.1. М@дениетаралық-қатысым құзіреттілігінің құраушы компоненттері” 

 
С.С.Құнанбаева қатысымдық құзіреттілік тұрғысында Г.В.Елизаровамен келісе отырып, былайша 

анықтама береді « «шеттілдік қатысымдық компетенция» тіл өкілінің қатысымдық компетенциясының 
аналогы бола алмайды ж=не бұл айырмашылық табынды сипатқа ие болады деп көрсетеді, өйткені 
компетенция табиғатын білу оны қалыптастыру жолы мен =дістеріне =сер етеді».[13] 
А.К.Миихальскаяның пікірі бойынша, қатысымдық құзіреттілік дегеніміз =р типтегі =леуметтік 

маңызды сөздік жағдайлар аясында, қатысымдық іс-=рекет негізінде жүзеге асады.  
А.В.Хуторский өз еңбегінде кілтті құзіреттіліктерді жіктей келе, қатысымдық құзіреттілікті керекті 

тілдерді білу, қоршаған ж=не алыстаған адамдар ж=не оқиғалармен өзара =рекеттестік т=сілі, топта жұмыс 
істей алу білігі, ұжымда түрлі =леуметтік рөлдерге ие болу деп түсіндіреді[14].  
И.А.З имняя қатысымдық құзіреттілікті субъект-субъекттік өзара =рекеттестік типіне жатқызады «ком-

петенции в общении: устное, письменное, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и со-
блюдение традиций; деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык, иноязычное общение и т.д.» [15]  
Сонымен қатар, қатысымдық құзіреттілікке анықтама берген Э.Зеер мен Э.Семанюк болды. Олар 

зерттеулерінде Еуропа Кеңесі анықтаған кілтті құзіреттіліктерге анықтама бере отырып, соның ішінде 
қатысымдық құзіреттілікті төмендегідей сипаттайды: «=р түрлі тілдердегі, сондай ақ компьютерлік 
бағдарламалау қамтитын ғаламтор арқылы қарым-қатынасқа түсудегі аузекі ж=не жазбаша қарым-
қатынас технологиясын игергендігін анықтайтын құзіреттілік»[16] 
Қатысымдық құзыреттілік тілдің грамматикалық ж=не синтаксистік нормаларына с=йкес ауызша 

ж=не жазбаша сөйлеудің формаларын меңгеруді, м=дени қарым-қатынас нормасын сақтауды болжайды.  
Коммуникативтік құзыреттіліктің қалыптасуы:  
– өз ана тілін ж=не шет тілін білуінен;  
– сөйлеу =рекетінің негізгі түрлерін (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым) меңгеруінен;  
– =ртүрлі іс-=рекет түрлері жағдайында адамдармен өзара қарым-қатынас жасау білігінен;  
– құрдастарымен, кіші жастағы балалармен ж=не үлкендермен қарым-қатынас жасау шеберлігінен;  
– сөйлеу м=дениеті ережесін сақтауынан;  
– диалогиялық ж=не полилогиялық қарым-қатынасқа қатысу білігінен;  
– м=селені ұжымда талқылауда тыңдай ж=не оған қатыса алу білігінен;  
– өз ойын дұрыс, толық, жүйелі ж=не нақты жеткізе алу білігінен;  
– тілдің грамматикалық ж=не синтаксистік нормаларына с=йкес сөйлеудің монологтық ж=не 

диалогтық формаларын меңгеруінен көрініс табуы тиіс[17]. 
Қатысымдық құзіреттілік аясында бірнеше магистрлік, докторлық диссертациялар жазылған. Мысалы, 
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А.М.Игликова «Формирование когнитивной и коммуникативной составляющих межкультурно-
коммуникативной компетенции дошкольников на основе педагогической системы М.Монтессори», 
Т.Қ.Сарқанбаева «Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік құзырлығын дебат технологиясы арқылы 
қалыптастыру», Г.Н.Пак «Шетел тілі сабағында инновациялық технологияларды оқушылардың 
коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруда қолдану».  
Кейс стади =дісін отандық жоғары к=сіби оқу орындарында қолдану бүгінгі күннің өзекті м=селесі. 

Мұны екі себеппен түсіндіруімізге болады:  
• Жоғары білім дамуының жалпы тенденциясы, оның к=сіби құзіреттіліктерді дамытуға 

бағытталғандығы. Ерекше назар өмір бойғы білім алуға ж=не өзін дамытуға аударылғандығы; 
• Маман даярлаудың сапасына деген талаптардың жоғарылауы. Яғни қазіргі таңда белгілі бір 

мамандық иесі түрлі көздерден(сонымен қатар ағылшын тілінде де) ақпарат алу қабілетіне; к=сіби м=селе 
туындаған жағдайда тиісті шешім шығару үшін ана тілінде сондай ақ шет тілінде дискуссия жүргізе алу 
қабілетіне ие болуы шарт.  
Бұл =дісті шет тілі сабақтарында пайдаланудың н=тижесі тек білім ғана емес, к=сіби т=жірибеде 

қолданылатын қатысымдық құзіреттіліктер де болып табылады. Кейс стади =дісін сабақтарда қолдану 
бүгінгі оқыту үрдісінің жаңа деңгейіне сай. Яғни бұл деңгейдің мақсаты білім алушыларға дайын білімді 
меңгерту емес, б=лкім мұғаліммен бірлескен =рекеті барысындағы жаңа білімді өндіру болып табылады. 
Кейс стади =дісін шет тілі сабақтарында қолдану келесідей н=тиже береді: 

! Шет тілінде оқудың ж=не ақпаратты жан-жақты өңдеудің дағдыларының жетілуі; 
! Шет тіліндегі жаңа сөздерді м=тінде ғана танып қоймай, оны күнделікті белсенді қолдана алу 

іскерлігі; 
! Шет тілінде презентация жүргізу дағдыларының дамуы; 
! Алдымен кейстің бастапқы м=тіні демеуімен ал кейіннен, сол демеудің көмегінсіз дамитын 

сөйлеуді жетілдіретін аргументативті пікірталас жүргізе алу іскерлігінің дамуы; 
! Бұл =діс шет тілінде ойлауды талап ете отырып, шығармашылық ойлауды дамытқандықтан, к=сіби-

бағдарланған білім деңгейінің жоғарылауы.  
Бұл =діс кешенді болуымен қатар құрамында барша сөйлеу =рекеттерін (оқу, сөйлеу, жазу, тыңдап-

түсінуді) қамтығандықтан, оның оқыту үрдісінде қолданысы білім алушыларды негізгі п=ндерді ғана 
оқуымен қатар к=сіби-бағдарланған шет тілінің барша аспектілерін өзіндік үйренуге ынталандырады, өзге 
тілде пікірін білдіруге ж=не жағдайды талдау іскерлігін дамытады, яғни шет тілін жоғары д=режеде 
игеруге алып келетін қатысымдық құзіреттілікті жетілдіреді.  
Сонымен, студенттердің қатысымдық құзіреттілігін дамытуда кейс-стади =дісін қолдану дегеніміз 

белгілі бір ортада, к=сіп ауанында туындаған ортақ, тиімді =рі д=лелді шешімін табу қажет болған сұрақ 
немесе тапсырма түрінде кездесетін жағдаятты пайдалану арқылы қажетті тілдерді, сол тілде қоршаған 
адамдармен ж=не оқиғалармен =рекеттестікте болу т=сілдерін білуді, топта жұмыс жасау дағдыларын, 
ұжымда =р түрлі =леуметтік рөлдерді меңгеруді үйрету. 
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Резюме 
Статья посвящена методике кейс-стади (case-study), применение которой, может способствовать повышению 

познавательного интереса студентов к иностранному языку.В данной статье рассматриваются особенности кейс-
стади не только как метода научного исследования но и как педагогический метод в иноязычном образовании. 
Возможности и ограничения его использования в педагогических исследованиях, в обучении иностранного языка. 
Основные этапы кейс-стади представлены как в общем, так и конкретных этапах. В статье так же говориться о 
том,что метод Кейс-стади способствует развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков.  
Ключевые слова: Интерактивный метод, метод кейс-стади, ситуация, дискуссия, коммуникативная компетен-

ция, субкомпетенции. 
 

Resume 
This article deals with case – study method. The method is directed to develop students’ interests to learn foreign language 

on the high professional degree. In the article case- study is not regarded only as technological method, but also as 
pedagogical method of foreign language teaching. The outcomes of the method in teaching process are presented. And its 
influence on formation communicative and creative skills of students is considered. 

Key words: interactive method, case-study method, case, discussion, communicative competence, subcompetences 
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В статье обоснована сущность полихудожественного интегрированного подхода в педагогике искусства как 

методологической основы в подготовке будущих учителей музыки-бакалавров. Приведены взгляды ученых в 
области педагогики искусства на содержание понятий «межпредметность», «интеграция». Раскрыта сущность 
музыки как языка звукового синтеза во взаимодействии различных видов искусства. Приведен пример 
интегрированного урока музыки. 
Ключевые слова: педагогика искусства, полихудожественность, межпредметность, интеграция, взаимодействие, 

интегрированный урок 
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В практике современной общеобразовательной школы при нехватке учебного времени на уроки 

музыки и изобразительного искусства оправдал себя полихудожественный интегрированный подход к 
художественному образованию в целях насыщения образовательной среды занятиями искусством. 
Полихудожественное образование (термин Б. П. Юсова) – это интегрированное направление в педагогике 
искусства конца 90-х – начала 2000-х годов. Понятие возникло по аналогии с политехническим 
образованием, и его содержание последователями этого ученого определяется как «комплексное 
взаимодействие искусств в процессе общего художественного образования и воспитания детей и 
школьников, которое возможно только при активном взаимодействии и сотрудничестве педагогов 
гуманитарно-художественного цикла в школе» [1, с. 154]. 
По мысли Б.П. Юсова, полихудожественное образование может быть полноценным при условии 

интегрированного взаимодействия содержания образования на уроках искусства. Неслучайно в его 
работах последних лет эти два термина – «полихудожественный», «интегрированный» – употреблялись 
вместе. Учёным было установлено, что именно полихудожественность является главным условием 
возникновения интеграции в педагогике искусства, а интеграция трактуется им как «раскрытие внутрен-
него родства разнообразного художественного проявления и перевод, перенос, преображение данной 
художественной формы в другую художественную модальность – цвета в звук, звука – в пространство, 
пространства – в мерность строки стихотворения ….» [2, с. 33]. Это понятие легло в основу методологи-
ческого подхода к педагогическим основам интегрированного преподавания искусства в школе.  
Л.В. Горюнова в 90-е годы, развивая идеи концепции Д.Б. Кабалевского, подчеркивает мысль о том, 

что межпредметность чаще всего понимается как сведение разобщенных знаний, получаемых учащимися 
на разных предметах. «Для нас межпредметность – есть заложенное в каждой структурной единице 
единство мира через общие законы познания, через поставленную перед ребенком интересную и 
увлекательную задачу – самостоятельного постижения этих законов и связей в художественных образах. 
Ибо важно не усвоение материала, а выявление отношений, существующих между разными явлениями и 
предметами» [3, с. 114].  
Данное понимание межпредметности, на наш взгляд, соотносится с пониманием интеграции, которое 

даёт Б.П. Юсов. Они были единомышленниками по проблеме взаимодействия искусств и стояли на 
общих методологических позициях. Каждый учебный предмет рассматривался ими не как 
специфический мир отдельного искусства, а как к «окно» в единый мир, где всё взаимосвязано. 
На основе рассмотренных трактовок мы определяем полихудожественность как способность личности 

к восприятию произведений различных видов искусства в их интегрированном взаимодействии, а также 
способность к художественному творчеству в различных его проявлениях. Подчеркнем, что на 
современном этапе это направление получило признание в педагогике музыкального образования в 
качестве одного из видов музыкальной деятельности – «музыкально ориентированная 
полихудожественная деятельность» (Э.Б. Абдуллин). «Такая деятельность имеет свои закономерности и в 
зависимости от характера сочетания искусств может решать сугубо музыкальные или более широкие – 
полихудожественные задачи» [4, с. 87].  
Сегодня многие педагоги-музыканты обращают взор к обучению студентов интегрированным техно-

логиям, поскольку на это ориентирует компетентностный подход в системе общего и высшего педагоги-
ческого образования. Педагогическое сообщество поставлено перед необходимостью формирования 
человека мобильного, способного к интеграции знаний, что поможет ему в дальнейшем осваивать 
смежные профессии, ориентироваться на рынке труда и при необходимости – быстро 
переквалифицироваться. В нашем вузе знакомство студентов с полихудожественными технологиями и их 
применением на уроках музыки и других уроках гуманитарного цикла стало одним из направлений 
подготовки бакалавров по профилю «Музыка». 
В связи с этим в вариативную часть учебного плана включен спецкурс «Полихудожественные техно-

логии в музыкальном образовании», введение которого обусловлено и современными программами для 
общеобразовательных школ, ориентированными на привлечение произведений смежных видов искусства 
в урок музыки, что в полной мере согласуется с компетентностным подходом в подготовке бакалавров.  
Студенты изучают историю вопроса и теоретические основы интеграции искусств в современном 

художественном образовании, знакомятся со спецификой языка литературы, музыки, живописи, театра в 
художественном отображении мира. Опираясь на работы ученых, музыка во взаимодействии искусств 
рассматривается нами как язык звукового синтеза. Подтверждение тому – в работах музыковедов, 
художников, поэтов. 
Так, В.В. Медушевский в работе «О закономерностях и средствах художественного воздействия 
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музыки» сравнивает соединение музыки с другими видами искусства с химической реакцией, при 
которой «соединение значений рождает принципиально новый смысл». Роль таких качественных 
превращений благодаря музыке, по его мнению, чрезвычайно велика. Через них осуществляются 
переходы на другие образные уровни, в другие сферы ассоциативного мышления. Музыка легко передает 
ощущение массы, скорости, ускорения силы, напряжения, а, следовательно, обладает способностью 
воссоздавать любые виды движения – от дрожащих отражений в воде и величественно вздымающихся 
волн океана – до характерных жестов человека [5, с. 49].  
О том, что звук обладает синтезирующими свойствами живого организма, пишет Н.П. Коляденко: «Он 

зреет, становится спелым, дышит, умирает, взлетает вверх и падает вниз, у него есть качества цвета, света 
и формы» [6, с. 170]. Благодаря полимодальной энергии звука, его эмоционально-смысловой 
наполненности, музыка незримо присутствует во всех явлениях жизни, во всех видах искусства. О 
значении звука для других видов искусства приведем высказывания художников и поэтов.  
К.А. Коровин говорил: «Пейзаж не имеет цели, если он только красив. В нем должна быть история 

души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно объяснить словами. Это 
похоже на музыку» [цитируется по: 7, с. 92]. Аналогичную синтезирующую роль играет музыка по 
отношению к поэтическому тексту. П. И. Чайковский в одном из своих писем к Н. Ф. фон Мекк писал о 
поэзии А. С. Пушкина: «Независимо оттого, что поэт выражает в форме стиха, в самом стихотворении, в 
его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть 
музыка». Слово, как условное обозначение смысла, вторично по отношению к звуку. Звук, как таковой, 
сам по себе несет психическую энергию существа, издающего этот звук, информацию о нем. 
Музыка была родиной души поэтов серебряного века – М.Цветаевой, О.Мандельштама, Б.Пастернака, 

А.Блока и др. Они взяли в поэзию музыку, как стихию недосказанного, невыразимого словами, как 
вечный зов к неземной жизни, без которой всякая поэзия мертва. Неслучайно еще не родившиеся стихи, 
об этом пишут многие из них, возникают в сознании поэта в виде музыкального мотива, прислушиваясь к 
которому, он постепенно начинает разбирать слова. М.Цветаева упорно настаивала на слуховом 
происхождении своих поэтических представлений: «Я не думаю. Я слушаю. Потом ищу точного 
воплощения в слове…». «Словотворчество есть хождение по слуху народного или природного, хождение 
по слуху…[цитируется по: 8, с. 136]. Поэзия, как и музыка, для М. Цветаевой – высшее искусство, идущее 
от звука, чувства ритма и гармонии. 
Поскольку стихия музыки состоит из настроений, чувств, переживаний, различных состояний 

внутреннего мира человека, то и взаимопроникновение, например, музыки и живописи зиждется на 
общности внутреннего эмоционально-смыслового содержания. Взаимопроникновения не может быть без 
ассоциаций, перекидывающих мостик от зрительного к слуховому. Ассоциативно, на внутреннем экране 
можно увидеть музыку и также ассоциативно слышать живопись. Музыка вызывает зрительные 
представления, а живопись – слуховые. Эти представления в нашем воображении опираются на реальные 
связи жизненного опыта, в котором звуковое начало неотделимо от зрительного. Музыка выступает по 
отношению к зрительному образу как ассоциативная зацепка, как синтезирующий фактор, 
усиливающий ощущение внутренней жизни картины художника. 
Это качество музыки легко проверить, если к звучанию какого-либо музыкального произведения 

выстроить зрительный ряд из картин разного эмоционально-смыслового содержания (звучания). При 
одновременном прослушивании музыки и всматривании в картины мы обнаружим родство звучания 
музыки не с каждой из предложенного ряда картин, а только с той, которая, независимо от сюжета, 
проникнута (звучит) таким же настроением, как музыка. При наложении слухового и зрительного образов 
происходит их слияние в восприятии, поскольку вибрации обладают изначальным свойством усиления от 
объединения с подобным (эффект резонанса). Музыка выступает как ассоциативная зацепка, как способ 
«оживления» живописи, как символ ее одухотворенности, эмоционально-смысловой наполненности, как 
синтезирующий стержень, на который нанизываются разнообразные впечатления и складываются в 
целостную художественно-образную картину мира. 
В процессе изучения спецкурса студенты знакомятся также с технологией модульного 

структурирования учебного материала различных искусств и методикой проектирования, проведения и 
анализа интегрированных уроков музыки в школе. Закрепление знаний осуществляется на музыкально-
педагогических практикумах в аудиторных занятиях, а также в ходе педагогической практики в школе.  
Приведем пример интегрированного урока музыки с учащимися начальной школы. Интегрированный 

урок-путешествие с учащимися 3 класса по теме «Между музыкой разных народов мира нет 
непереходимых границ», где центральной идеей были образы моря в музыке и живописи.  
Учащиеся под руководством учителя совершали воображаемое морское путешествие к берегам 
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Норвегии – родине Э.Грига – с музыкой Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Садко». Студентка создава-
ла проблемные ситуации тем, что знакомые произведения-картины моря ребята узнавали, характеризова-
ли, и здесь же возникшие настроения запечатлевали в красках, в форме маленького этюда, не детализи-
руя, как это делают настоящие художники. Главное – следовало передать в цвете настроение и характер 
моря. 
Например, вступление «Океан-море синее» дети охарактеризовали так: «Музыка неторопливая, в ней 

много пространства; слышится шум, гул, волнение и тревога; покачивание, как будто волны набегали на 
берег; местами море звучало таинственно, сурово, но это – не шторм». Назвали средства музыкальной 
выразительности, с помощью которых композитор «нарисовал» музыкальный образ моря. 
Не забыли в морское путешествие взять с собой песню, которую исполнили («Нелюдимо наше море», 

сл. Языкова муз. Вильбоа). Нашли в зрительном ряду репродукций с изображением моря в разных 
состояниях именно то, по которому «плыли». Страну, в которую отправились путешествовать, ребята 
узнали по знакомой музыке «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига.  
Дети вспомнили композитора и страну, в которой он жил, показали на географической карте 

Норвегию, побережье которой изрезано заливами – фьордами. Выполнили этюд на тему характера моря у 
берегов Норвегии под звучание музыки «Утро». На выставке сравнили наброски пейзажей моря Н.А. 
Римского-Корсакова и Э.Грига, затем получили задание: на уроке изобразительного искусства превратить 
этюды в настоящие картины моря в акварельных красках. Закончился урок исполнением романса «Заход 
солнца» Э.Грига. 
После окончания работ на уроке изобразительного искусства была оформлена выставка на тему: «Об-

разы моря Н.А. Римского-Корсакова и Э.Грига», которая демонстрировалась в кабинете музыки и стала 
предметом гордости ребят-художников, превративших музыкальные образы моря в живописные образы. 
Подобного рода уроки студенты проектируют на практических занятиях под руководством 

преподавателя, здесь же их демонстрируют, анализируют, а затем апробируют в ходе педагогической 
практики. Таким образом, данный спецкурс носит практико-ориентированный характер, что отвечает 
требованиям компетентностного подхода в подготовке бакалавров. 
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Summary 
The article substantiates the essence of integrated poly-artistic approach in pedagogy of art as a methodological basis in 

the preparation of future teachers of music-bachelors. Given the views of scientists in the field of art pedagogy on the content 
of the terms «interdisciplinary» and «integration». The essence of music as a language for sound synthesis in the interaction of 
various art forms. An example of an integrated music lesson.  
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В настоящее время, в эпоху развития экономических отношений и быстрых экономических реформ, 

как никогда важна профессиональная коммуникация в области экономики, и, соответственно, адекватный 
перевод такого важного пласта языка как экономическая терминология. В экономике появление новых 
терминов в последнее время протекает особенно активно вместе с интенсивным развитием самой 
экономики и, следовательно, интерес современных исследователей к экономической терминологии 
стремительно растет. В связи с процессом глобализации и сближением рынков возрастает необходимость 
в качественном переводе документации экономического направления (экономические тексты, статьи в 
международных научных журналах). 
Экономический перевод считается одним из наиболее сложных видов письменного перевода. Как 

правило, экономический дискурс изобилует специальной терминологией, которая представляет 
существенные трудности для переводчика. Переводчик, работающий над переводом, должен соблюдать 
основное правило экономического перевода: произведенный перевод по всем параметрам в отношении 
смысла, стиля и точности изложения должен быть идентичен оригиналу, т.е. материалу на исходном 
языке, и должен быть к тому же соответствующим образом адаптирован для наилучшего восприятия его 
целевой аудиторией. 
Для анализа специальной экономической терминологии, целесообразно затронуть вопросы, 

касающиеся определения сущности и содержания понятия “термин”. 
В настоящий период насчитывается свыше 3 000 определений понятия термин, однако его точная 

формулировка не определена окончательно.  
Нечеткость термина присутствует во всех областях научного общения и имеет при этом 

многообразные проявления. С ней связана принципиальная неполнота любой дефиниции: в ней не может 
быть отражено все хотя бы потому, что знания постоянно развиваются и обогащаются. 
На вопрос, почему нет общепринятого определения термина, пытались ответить многие 

исследователи. В.Д. Табанакова предложила следующее: “С одной стороны, это объясняется тем, что еще 
недостаточно разработаны теоретические основы терминоведения, не дифференцированы его основные 
понятия и нет единого мнения о том, что такое научно-технический термин.  
С другой стороны, те разнообразные определения, которые существуют сейчас в литературе, не всегда 

и не в полной мере отражают суть определяемого явления” [1, с. 24]. 
Обычно специалисты пользуются рабочими определениями термина, которые, как правило, неполные, 

однако отражают его существенные свойства, например, по определению Г.О. Винокура: “В роли 
термина может выступать всякое слово... термин - это не особое слово, а только слово в особой функции, 
функции наименования специального понятия, названия специального предмета или явления” [2, с. 77].  

«В характеристику термина надо обязательно включать его качества (или тенденции), а в определении 
термина, по нашему мнению, - только бесспорные свойства всех терминов» [3, с.10]. 
Основное в специфике термина - в его специальном, профессиональном употреблении, сфера его 

распространения ограничена определенной отраслью знания. Также нельзя согласиться с мнением, что 
«ни в форме, ни в содержании нельзя найти существенной разницы между словом неспециальной 
общераспространенной лексики и словом лексики терминологической… если слово общераспространен-
ной лексики соотносится с общеизвестным объектом, то слово терминологической лексики - с объектом 
специфическим, неизвестным лишь ограниченному кругу лиц – специалистов» [4, с. 19]. 
Особенности значения слова-термина в отличие от слова-нетермина более подробно исследовал Б.Н. 

Головин [4, с. 4-11].  
Перечислим наиболее важные из них: соотнесенность не с отдельным предметом, а с понятием; 

потребность в дефинировании; формирование индивидуальных, свойственных отдельным ученым 
понятий; соотнесенность значения термина со значениями других терминов в пределах соответствующей 
терминологической системы; соотнесенность с определенной профессиональной деятельностью и др. 
“Получается, таким образом, что в слове-термине на первый план выступает его объектное значение, 
субъектное же, оценочное, или вообще снято, или затушевано” [4, с. 7]. 
В определениях термина чаще всего раскрывается один существенный признак (например, 

соотнесенность с научным понятием, системность и т.п.). “Термин - наиболее информативная единица 
естественного языка. Термин - точный носитель информации о научном понятии” [5, с. 19]. 
Б.Ю. Городецкий выделяет ряд характерных черт, присущих термину. Среди которых на первое место 

ставит неопределенность: данная характеристика относится к числу фоновых, сущностных свойств 
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термина, которые помогают реалистичнее оценить его другие, конструктивные свойства, находящиеся 
зачастую в диалектическом противоречии со свойствами фоновыми [6]. 
Нечеткость термина присутствует во всех областях научного общения и имеет при этом 

многообразные проявления. С ней связана принципиальная неполнота любой дефиниции: в ней не может 
быть отражено все хотя бы потому, что знания постоянно развиваются и обогащаются. 
Приблизительность содержания термина связана с неисчерпаемостью материального мира, с 
взаимопереходами понятий, с ростом информационной емкости терминов, с разработкой единых 
терминов для разных наук (в том числе - гуманитарных и естественных [7, с. 45]. 
Вместе с тем сама нечеткость относительна: термин обеспечивает преемственность в развитии знания, 

переход от индивидуального знания к коллективному, установление интертеоретических отношений в 
науке [8, с. 142]. 
Из других фоновых свойств термина, существенных для понимания его природы, необходимо 

выделить прагматичность его семантики, т.е. зависимость содержания термина от практической деятель-
ности, в которой он используется, от намерений и установок использующих его людей (практическая 
деятельность здесь понимается широко и включает любую деятельность, в рамках которой происходит 
языковое общение). Далее следует отметить динамичность семантики термина, понимаемую и в 
историческом аспекте, и в аспекте синхронного варьирования в различных коммуникативных ситуациях. 
Наконец, назовем такое фоновое свойство термина, которое стало уже традиционным постулатом 

терминоведения, а именно структурность данной языковой единицы. Тем самым любое рассмотрение 
отдельно взятого термина (в том числе и в настоящей статье) является сугубо условным. Сущность 
термина определяется его структурными (системными) свойствами [9, с.58]. 
Ключевой вопрос при исследовании и описании термина сводится к следующему: в какие 

семантические и формальные структуры включен данный термин? Однако на современном этапе 
развития терминоведения свойство структурности должно учитываться в тесной связи с упомянутыми 
свойствами нечеткости, прагматичности и динамичности. 
Немаловажно отметить также, что конкретизация свойства структурности в современной прикладной 

лингвистике привела к выделению в качестве опорного понятия, отражающего реальность 
функционирования языка, такой категории, как подъязык [5, с. 67]. 
Он определяется через понятие подструктуры. Под последней имеется в виду совокупность тесно 

связанных единиц вместе со связывающими их отношениями внутри языковой структуры. Подструктур в 
языке много, они могут выделяться по различным основаниям, могут пересекаться друг с другом. 
Подъязык данного языка - это его некоторая подструктура, способная функционировать как язык в 
определенной сфере общения, т. е. полностью определять строение некоторого множества текстов. Иначе 
говоря, структурные элементы подъязыка необходимы и достаточны для понимания и производства 
определенного множества речевых произведений. Например, можно говорить о подъязыке футбольных 
репортажей, подъязыке законодательства в области охраны окружающей среды, подъязыке протоколов 
судебных заседаний, подъязыке образовательно-правовой деятельности и т. п. Каждый термин, прежде 
всего, является принадлежностью определенного подъязыка или комплекса подъязыков. Да и язык в 
целом может рассматриваться как суперкомплекс подъязыков. 
Несмотря на множество критериев выделения терминов, остается непонятным, можно ли с их 

помощью выявить сущность термин так как, действительно, очень часто эти критерии сводятся к 
перечню требований к термину.  
Традиционно к хорошему термину предъявляются следующие основные требования, которые варьи-

руют у различных авторов: однозначность, точность, краткость, системность, эмоционально-экспрессив-
ная нейтральность, отсутствие модальной и стилистической функции, безразличие к контексту, 
конвенциональность, отсутствие синонимов и омонимов в пределах одной терминосистемы и др. 
Д.С. Лотте предъявлял к научно-техническому термину такие требования, как системность; 

независимость от контекста (с допускаемыми отклонениями); однозначность (которая бывает абсолютной 
и относительной); точность; краткость (последние 2 условия нередко вступают между собой в 
противоречие и при создании термина одним из них пренебрегают) [10, с. 72-76].  
Многие современные исследователи терминологии ориентируются скорее на некий идеальный тер-

мин. Ряд лингвистов делают мало аргументированные утверждения: “Термины должны быть всегда одно-
значны”[11, с. 117]; “Термин не должен быть полисемичным, амонимичным, синонимичным” [12, с. 232]. 
Весьма спорным является вопрос о том, обладает ли термин свойством однозначности. “Хотя для тер-

мина, с одной стороны, характерна соотнесенность с точно определенным понятием и стремлением к од-
нозначности, вследствие чего ряд терминов приобретает некоторую независимость от контекста, это еще 
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не означает, что термин совершенно не зависит от контекста, но в нем выявляется их значение” [3, с. 24].  
“Любой термин, - отмечает Р.Ф. Пронина, - следует рассматривать не как обособленную смысловую 

единицу вне всякой связи с окружающими его словами и контекстом в целом, а как слово, за которым 
закреплено определенное техническое значение, но которое может изменить свое содержание в 
зависимости от той отрасли, в которой оно употреблено” [13, с. 8]. 
Причина этих расхождений в том, что ученые по-разному понимают контекст. Одни полагают, что в 

него входит и словесное окружение, и ситуация речи, и жанр высказывания, поэтому они различают 
“контекст речевой, бытовой, контекст ситуации и т.д.” [3, с. 24]. 
Другие же считают, что для термина контекст не нужен. “Термины могут жить вне контекста, если 

известно, членами какой терминологии они являются” [5, с. 58]. 
А.А.Реформатский считает, что термину не нужен контекст, так как он связан с терминологическим 

полем, которое и заменяет собой контекст [14, с. 51]. Такая точка зрения вполне приемлема для 
идеального термина, отвечающего соответствующим требованиям. Для понимания значения 
полисемантичных терминов (и редко встречающихся омонимов) требуется нейтрализующий контекст, в 
котором реализуется лишь одно из его значений [15, с. 37]. 
Наиболее полный список требований, предъявляемые к терминам мы находим в работе Т.Р. Кияка 

«Лингвистические аспекты терминоведения»: 
1. Термин должен удовлетворять правилам и нормам соответствующего языка; 
2. Термин должен быть систематичен; 
3. Для термина характерно свойство дефинитивности, то есть каждый термин сопоставляется с четким 

отдельным определением, ориентирующим на соответствующие понятия; 
4. Термину свойственна относительная независимость от контекста; 
5. Термин должен быть точным; 
6. Термин должен быть кратким (данное требование нередко вступает в противоречие с требованием 

точности, то есть полноты термина); 
7. Термин должен стремиться к однозначности [16, с. 9]. К.Я Авербух в свою очередь, утверждает, что 

анализ реального функционирования терминов приводит к выводу о том, что «полисемии в сфере 
терминов в собственном смысле нет», а все случаи отклонения термина от моносемичности он объясняет 
его неверным употреблением [17, с.8]. В противовес данной точке зрения С.Б. Никитина, говоря об 
однозначности термина, утверждает, что «однозначность - это свойство идеального термина, а не 
реальной единицы научного обихода» [18, с. 29]. 

8. Для терминологии не характерна синонимичность, мешающая взаимопониманию; 
9. Термины экспрессивно нейтральны. Схожей точки зрения придерживается Моисеев А.И.: 

“Эмоционально-экспрессивная нейтральность, неотмеченность составляет второе непременное свойство 
любого термина. Эмоционально-стилистические качества термины приобретают лишь в “несобственных 
условиях и контекстах их употребления” [4, с. 138]. По мнению Реформатского А.А.: “Термин точен и 
холоден, и сфера экспрессии для термина в пределах терминологии внеположена” [14, с. 52]. 

10. Термин должен быть благозвучным [16, с. 8].  
Прежде всего, необходимо отметить, что справедливость некоторых из перечисленных характеристик 

термина, как, например, отсутствие синонимии вызывает определенные сомнения, поскольку их 
отсутствие часто не подтверждается практикой. 
Говоря о синонимии терминов, необходимо уточнить, что в данном случае под синонимией 

понимается не совсем то, что является ею на уровне общеупотребительного языка.  
Как считает В.М. Лейчик, вариантность (а синонимия - лишь частный случай проявления 

вариантности) присуща терминам и не может быть преодолена, поскольку, «во- первых, существует 
языковой субстрат термина и, во-вторых, в обозначаемом термином понятии могут быть выявлены 
разные признаки, по которым оно может быть названо» [19, с. 29].  
Другим спорным вопросом при обсуждении природы термина является вопрос о наличии коннотации 

в семантике термина. В.Н. Прохорова утверждает, что кроме сигнификативного компонента значения у 
терминов может присутствовать также коннотация - определенные семантические наслоения, к которым 
она относит эмоциональность, экспрессивность и образность. По ее мнению, в термине может быть 
выражено положительное или отрицательное отношение к содержанию специального понятия, обознача-
емого этим термином (даже если в самих этих терминах как знаках нет выражения эмоциональности или 
образности, например, в постреволюционное время в нашей стране по отношению к контрреволюционе-
рам широко употреблялся термин «элементы», который явно несет в себе в данном случае уничижитель-
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ную коннотацию). Она же говорит об особой мотивированности термина - образности, которая возникает 
при перенесении названия на понятие иной понятийной сферы, чем та, к которой принадлежит первое 
понятие (например, термины горного дела: крылья, потолок, грудь и т. д.). Кроме этого, термины могут 
быть образованы от изначально эмоционально окрашенных слов (например, старение (динамита), 
жандарм (крутой скальный выступ) и т. д.); существует еще один тип эмоциональности, характерный для 
терминов-деминутивов, которые распространены в ряде терминосистем (собачка (спуска) (воен.), 
желудочек (сердца) и т. д.) [20, с. 24-25]. 
Таким образом, мы можем определенно утверждать, что по вышеперечисленным критериям 

делимитации терминов от слов общеупотребительного языка не всегда возможно выявить сущность 
термина. Данные критерии не удовлетворяют многих лингвистов-терминоведов. Так, В.А. Татаринов 
предлагает собственные критерия для отнесения слова к разряду терминов: традиционное рассмотрение 
слова как термина или нетермина в общественно-языковой практике и называние отраслевыми 
специалистами употребляемых ими слов терминами или нетерминами. [21, с. 158]. 
Однако признание того, что у термина, как у любой лексической единицы, имеются фонетические, 

словообразовательные, морфологические, лексические, словосочетательные, а также стилистические 
признаки единиц того или иного естественного языка, не позволяет, как подчеркивает в другой своей 
статье о проблемах отечественного терминоведения В.М. Лейчик, объяснить его противоречивый 
характер, в частности, тенденцию к однозначности в пределах терминосистемы, к отсутствию синонимов, 
к краткости, к независимости от контекста и, одновременно, сохранение в реальности всех этих 
признаков (наличие многозначности, синонимии, значительной длины). Таким образом, В.М. Лейчик 
видит решение данной проблемы в том, чтобы признать тот факт, что «термин берет (и сохраняет!) от 
лексической единицы определенного естественного языка лишь то, что может быть названо его языковым 
субстратом, а главным в термине является его терминологическая сущность, то есть способность 
оптимально выполнять функцию обозначения специального общего понятия в системе понятий 
известной специальной области знаний или деятельности» [19, с. 31]. 
Иначе говоря, В.М. Лейчик подчеркивает, что термин базируется на лексической единице, но не 

сводится к ней, он признает наличие у термина особых специфических признаков. Ответ на вопрос о 
причинах их появления он видит в теории языков для специальных целей, которая трактует данные языки 
как «функциональные разновидности современных развитых национальных языков, как подсистемы этих 
языков..., используемые в таких специальных сферах общественных отношений, как наука, производство, 
управление, международные отношения и т.п.» [22, с. 91]. 
Согласно его точке зрения, полностью разделяемой нами, термин представляет собой сложное много-

слойное образование, «в котором естественно-языковой субстрат и логический суперстрат образуют 
соответственно нижний и верхний слои, а сердцевину его составляет терминологическая сущность, 
включающая специфическую концептуальную, функциональную и формальную структуру» [19, с. 33]. 
Из сказанного следует, что единых общих устоявшихся требований к терминам нет. Причин несколь-

ко. Главная причина объяснима сложностью самого объекта и большими языковыми возможностями вы-
полнять свою основную номинативную функцию (т.е. быть именем единого нерасчлененного понятия). 
Как утверждает Моисеев А.И.: “Все прочие признаки, обычно приписываемые терминам и 

терминологии в целом: точность значения, однозначность, системность, отсутствие синонимии и т. п. - не 
более как их тенденция или их желательные качества, или, наконец, требования к “хорошей” рационально 
построенной терминологии. Примеры недостаточной системности, нестрогости значений реальных 
терминов, их многозначности, омонимии и синонимии хорошо известны”. [9, с. 138]. 
Итак, термин однозначен, по мнению одних, допускает многозначность, по мнению других, имеет 

тенденцию к однозначности, по мнению третьих. Системность, или систематичность термина понимается 
по-разному: как классификационная сущность, как системность словообразовательная, как системность 
вдвойне: термин как элемент терминологической системы, с одной стороны, и как элемент системы 
языковой - с другой. Исследователи полностью отрицают стилистические функции термина или 
допускают их ограниченное употребление. 
Стремительное развитие науки и техники в ХХ веке способствовало быстрому развитию 

соответствующих терминологий. Возникла необходимость в стандартизации терминов, а также в анализе, 
регулировании и упорядочении терминологий различных областей науки и техники. 
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Түйін 
Мақалада «термин» ұғымының м=ні мен мазмұнына қатысты м=селелер қарастырылған. Қазіргі таңда «термин» 

ұғымының 3000 нан астам анықтамасы берілген, алайда оның нақты анықтамасы түпкілікті айқындалмаған. Термин-
дердің нақты, айқын болмауын ғылымның барлық саласынан кездестіруге болады, сондай-ақ олар көп түрлі қолда-
нысқа ие.Осыдан келіп терминнің кез-келген анықтамасының толық болмауы көрінеді: онда барлығының көрініс 
таппауының себебі білімнің үнемі өсуі мен дамуына байланысты. Неліктен терминнің жалпыға бірдей қабылданған 
анықтамасы жоқ деген сұраққа көптеген зерттеушілер жауап беруге тырысты. Терминге т=н негізгі сипаттың ең 
бастысы – арнайы ж=не к=сіби қолданылуында, оның таралу аймағы білімнің белгілі бір саласы арқылы шектеледі. 
qртүрлі ғылым салаларының мамандары «термин» ұғымын ерекше атап, м=н-мағына береді. Мысалы, тіл маманда-
ры өзге тілден енген, кірме сөздерді, яғни өзге ұлттан енген сөздерді терминдер деп айтады. qлеуметтанушылар кез 
келген арнайы сөзді термин деп атайды. Түрлі мамандық иелері өз мамандықтарына қатысты сөздерді терминдер деп 
атау қажеттігін алға тартады.  
Түйін сөздер: термин, астарлар, арнайы терминология, сөздер, бірліктер, ұғым 
 

Summary 
The article considers questions concerning the essence and the content of the concept "term". At this period there are more 

than 3000 definitions of the notion term, however, its exact formulation is not defined ultimately. Fuzziness of the term is 
found in all spheres of science and given that, has multiform occurrences. In this respect there is an incompleteness of any 
definition: It can’t reflect everything for the reason that knowledge is constantly being developed and enriched. The question 
of why there is no universally accepted definition of the term, many researchers have tried to answer. The main specific 
character of the term-is its special and professional use, the scope of its usage is limited to a particular branch of knowledge. 
Representatives of different sciences connect the word "term" with the special concept having the different volume of the 
contents. For example, linguists consider the term as a borrowed word for it is distinguished given the dictionary structure of 
the language as something nonnative and foreign. Sociologists tend to regard any special word as the term. Representatives of 
different professions believe that it is necessary to consider all words as terms that are connected with their profession. 

Keywords: term, aspects, special terminology, words, unit, concept 
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КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

М.А. Касымбекова – КазУМОиМЯ им. Абылай хана, докторант второго года обучения 
 
На современном этапе вхождения Казахстана в единое общеевропейское и мировое образовательное 

пространство большое внимание уделяется качеству образовательных услуг в республике.  
Управление качеством образования - это целенаправленный, комплексный, непрерывный процесс, 

необходимый для достижения наибольшего соответствия состояния и результатов образовательной 
системы существующим требованиям, нормам и стандартам, который базируется на современных 
принципах менеджмента качества, сформулированных в международных стандартах. «Национальная 
система оценки качества образования – это совокупность институциональных структур, процедур, форм и 
способов установления соответствия качества образования государственным общеобязательным 
стандартам образования, потребностям личности, общества и государства [3]. 
Система диагностики и контроля освоения образовательных программ является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Однако, несмотря на то, что многие образовательные учреждения успешно 
реализуют собственные модели систем диагностики и контроля образования, на современном этапе в 
Казахстане, также как и во всем мире, данная проблема находится на стадии исследования и разработки, 
так как пока еще нет единого концептуально-методологического понимания проблем диагностики дости-
жения образовательных целей и подходов к их измерению. В условиях отсутствия апробированного и 
стандартизированного инструментария для диагностики и контроля образовательных достижений, необ-
ходимо обеспечить учебные заведения соответствующим научно-методическим руководством для объек-
тивного и надежного сбора информации. Решение данных проблем требует разработки и внедрения 
современных технологий диагностики и контроля для выявления факторов, влияющих на достижение 
качества. 
На данном этапе диагностике достижения образовательных целей еще не уделяется должного 

внимания. Следует отметить, что хотя контроль, безусловно, выполняет существенные функции в 
дидактическом процессе, он не может один обеспечить качество образовательного процесса. Контроль 
может дать сведения о результатах того или иного этапа учебного процесса. Как правильно отмечает А. 
П. Иванова: «…управлять результатами проблематично, так как они – свершившийся факт. Поэтому 
полученные результаты могут стать лишь предметом констатации и статистики, но не анализа.»[4] 
Поэтому целесообразно, чтобы контролю в учебном процессе предшествовал механизм диагностики.  
Сегодня в механизмы диагностики и контроля качества образования постепенно внедряется 

технология аудита, которая ориентирована на образовательный процесс как объект исследования и 
постоянного совершенствования. Технология аудита поможет обеспечить научно- обоснованное и 
системное наблюдение образовательного процесса в динамике, которое обеспечит своевременное и 
целенаправленное воздействие на него, что способствует повышению качества образования. 
Образовательный аудит - это новая форма диагностики и контроля, только начинающий 

формироваться в образовательной практике, который помогает получить достоверную информацию об 
уровне учебных достижений на любом этапе обучения. Неотъемлемыми атрибутами аудита являются 
безупречная честность, независимость, соответствующая профессиональная подготовка и использование 
современных контрольно–оценочных средств и процедур. Объективные, достоверные, теоретически 
обоснованные измерения и оценки результатов обучения могут дать преподавателю информацию о ходе 
учебного процесса, учебных достижениях каждого обучаемого, выявить влияние тех или иных факторов 
на процесс обучения и его результаты. 
Аудит как процедура независимой оценки деятельности учебной организации(преподавателей, 

студентов) позволит сделать процесс диагностики и контроля более объективным, так как проверяемые 
сами заинтересованы в получении достоверных результатов. Это позволит им проанализировать степень 
отклонения полученных результатов от эталонных. Аудит проводится в целях установления соответствия 
состояния образовательного процесса и результата принятым критериям качества. 
Этимологически слово «аудит» происходит от audit от лат. auditus –слушающий. Понятие «аудит» 

сформировалось первоначально в Великобритании в финансовой сфере. И теперь осваивается, как в свое 
время термины «технология», «проект», «мозговой штурм» и др., в методике и педагогике.  
Согласно финансовому словарю: «Образовательный аудит — контроль качества подготовки учащихся 

и специалистов в учебных заведениях и других организациях, проводящих образовательную подготовку. 
Образовательный аудит аттестация учебного заведения по качеству образования».[9] 
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Задачами аудита является получение объективной оценки состояния образовательного процесса и 
результата, и на их основе разработка корректирующих действий, которые направлены на устранение 
несоответствий и могут быть использованы как механизм постоянного повышения качества образова-
тельного процесса и результата в деятельности преподавателя и обучаемого. Аудиту может подвергнуть-
ся как сам образовательный процесс, так и образовательный результат. Выбор инструментария является 
залогом успешности аудита. Основным инструментарием аудита учебных достижений могут быть 
различные оценочные листы, анкеты, оценочная шкала на основе показателей и критериев. Критерии 
оценивания должны быть объективными, точными, валидными и верифицируемыми.  
Одним из достоинств образовательного аудита является то, что он может стать ведущей 

организационной формой системы оперативной диагностики образовательного процесса, позволяющей 
выявить факторы, которые могут повлиять на результат. Также достоинствами аудиторских процедур 
считаются их объективность, достоверность результатов. Диагностика необходима для анализа 
достижений и недостатков образовательного процесса и его своевременной корректировки.  
Выделяют следующие виды аудита: 
1) внутренний аудит, так называемый «аудит первой стороной», проводится обычно самим 

образовательным учреждением(или по его инициативе) для определения соответствия образовательным 
стандартам.  

2) внешний аудит, «аудит второй стороной» или «аудит третьей стороной».[7] 
Аудит второй стороной проводится сторонами, заинтересованными в деятельности образовательного 

учреждения, например государством, клиентом-заказчиком или клиентом-потребителем. Аудит третьей 
стороной проводятся внешними независимыми организациями.  
Также как и традиционный контроль, аудит не выявляет причин и не включает в себя меры по 

устранению выявленных недостатков. Однако результаты аудита могут служить полезным материалом 
для диагностики отклонений от образовательной цели. Таким образом целью учебного аудита является 
получение заключения аудиторов(преподавателей, самих обучаемых) о достоверности и соответствии 
аудируемых объектов(обучаемых, их компетенции), предъявляемым к ним требованиям. Это поможет 
определить успехи обучаемых в учебном процессе, и на основании этого сделать объективные выводы, 
которые помогут принимать обоснованные решения.  
Аудит внутреннего характера осуществляется внутри образовательного учреждения, в том числе 

может осуществляться непосредственно самими проверяемыми на основе самооценки. Такой аудит 
поможет обучаемому проводить систематический анализ и оценку учебных достижений на соответствие 
образовательным целям и требованиям стандартов.  
Модернизация высшего профессионального образования сегодня основана на принципах человеко-

центрированности. Гуманизация и гуманитаризация образования подразумевает ориентацию на личность 
обучаемого, индивидуализацию обучения, создание личностно-центрированной образовательной 
среды.(К.Роджерс, Ш.А. Амонашвили, Э. Бернс, А. Маслоу и др.) А языковое образование, как известно, 
открывает дополнительные резервы для совершенствования личностных качеств обучаемого.  
Также диагностика на основе личностно-центрированного подхода должна отличаться от жесткого 

иерархического контроля, который характерен для традиционной системы управления образовательным 
процессом. Внутренний аудит(самоаудит) как форму диагностики можно использовать для активизации 
самостоятельной деятельности обучаемого и актуализацию его внутренних процессов самоуправления.  

«Именно способность выявлять и формулировать проблемы в своем профессиональном и личностном 
развитии позволяют человеку сознательно управлять своим продвижением и как профессионалу, и как 
личности.»[4] 
Введение аудита как новой формы контроля, основанной на личностно-центрированном подходе, 

показывает изменение отношения контролируемых к контролю их деятельности. Следует подчеркнуть, 
что аудит, используемый для выявления соответствия уровня подготовленности обучающихся 
требованиям стандарта ни в коем случае не подменяет контроль.  
Многие авторы подчеркивают роль аудита в профессионально-личностном становлении и развитии 

студента(будущего специалиста). Использование аудита, как формы контроля и самоконтроля имеет 
большое значение для создания ситуации успеха в профессионально – личностном становлении и разви-
тии студентов.  
Принципами диагностирования и контролирования уровня обученности при помощи аудита принято 

считать: принцип объективности(использование научно- обоснованных диагностических тестов (заданий, 
вопросов), установление объективных критериев оценивания), принцип систематичности (диагностиче-
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ское контролирование проводится на всех этапах образовательного процесса от начала до конца), 
принцип наглядности(имеют наглядный, сравниваемый характер) и принцип гласности(обсуждение и 
анализ диагностических срезов с участием заинтересованных людей, составление перспективных планов 
ликвидации пробелов).[6, стр. 241] 
Таким образом, преимущества внутреннего аудита(самоаудита) над традиционными видами контроля 

очевидны. Самоаудит инициируется самим проверяемым, который заинтересован в объективных 
результатах. Целью самоаудита является не выявление и наказание неуспевающих студентов, а 
определение отклонений и причины их появления, а также их корректировка. 
Хотя на данный момент нет достаточного количества научно-методической литературы по 

проведению аудита в образовательных учреждениях, однако число ученых, чьи научные исследования 
посвящены аудиту растет. Однако нет «готовых рецептов по составлению программы внутренних 
аудитов, определению показателей и критериев результативности и эффективности процесса, 
составлению опросных листов, оформлению документации. Каждый вуз нарабатывает свой опыт». [7] 
Аудит как форма диагностики и контроля результатов обучения поможет преподавателю следить не 

только за ходом учебного процесса, но и за учебными достижениями каждого обучаемого, выявить 
влияние тех или иных факторов на процесс обучения и его результаты, реализовать принципы 
развивающего, личностно- центрированного и дифференцированного обучения. 
Поэтому для введения диагностического аудита как составляющей образовательного процесса 

необходимо создать теоретические и нормативно–правовые основы функционирования образовательного 
аудита качества учебного процесса и его результатов. 
Использование аудита в диагностике образовательных достижений поможет как преподавателю, так и 

обучаемому оценить результативность и качество обучения, и планировать свои действия в дальнейшем. 
Безусловно, регулярное проведение диагностических мероприятий повышает качество и эффективность 
учебного процесса. Обучаемый осознанно участвует в учебном процессе. Это повышает мотивацию у 
обучаемого, который получив оценку своих учебных достижений, настраивается на другой более 
высокий результат.  
Однако на сегодняшний день проблемы диагностики различных видов образовательной деятельности 

посредством аудита недостаточно раскрыты в научных трудах. Следовательно, аудит как форма 
диагностики и контроля является новым направлением исследований в области оценки качества 
образовательной деятельности. 
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Түйін 

Мақала жоғары білім беру оқу орындарында оқу бағдарламаларын игеруді диагностика ж=не бақылау жасау 
м=селесіне арналған. Автор оқу процесінде диагностиканың рөлі мен орнына баса назар аударады. Оқу жетістіктерін 
диагностикалау ж=не бақылау үшін д=лелденген ж=не стандартталған құралдар болмаған жағдайда, тиісті мекеме-
лерді объективті ж=не сенімді ақпарат жинау үшін ғылыми-=дістемелік басшылығымен қамтамасыз ету қажет. Осы 
м=селелерді шешу білім сапасына қол жеткізуге =сер ететін факторларды анықтау үшін диагностика ж=не бақылау 
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жасау заманауи технологияларын =зірлеу ж=не іске асыруды талап етеді. Аудит, оқудың кез келген сатысында оқу 
жетістіктерінің деңгейі туралы сенімді ақпарат алуға көмектесетін, оқу жетістіктерін диагностикалау ж=не 
бақылаудың жаңадан қалыптаса бастаған жаңа нысандарының бірі болып табылады. Алайда, к=зіргі кезеңде аудит 
бойынша =р түрлі білім беру қызметтерді диагностикалаудың м=селелері ғылыми жұмыстарда жеткіліксіз ашылған. 
Демек, диагностика ж=не бақылау нысаны ретінде аудит білім сапасын бағалау саласында зерттеулердің жаңа 

бағыты болып табылады. Мақалада осы тақырыпқа байланысты ғылыми =дебиеттер талданады. өз қызметін студенті 
бағдарланған т=сіл негізінде, Студентке - бағдарланған т=сіл арқылы аудитті бақылаудың жаңа нысаны ретінде 
енгізу, бақылауға бақыланатының көзқарасының өзгерісін көрсетеді.  
Диагностика нысаны ретінде ішкі аудит(өзіндік аудит) студенттің өз бетімен істеген =рекетін ж=не оның ішкі 

өзін-өзі басқару процестерін жақсарту үшін пайдаланылуы мүмкін.  
Студентті жеке аудит =дістерімен қаруландырып, біз оған оқу процесіне саналы турде қатысуға, өз оқу 

жетістіктерін талдап ж=не оқу мақсаттарынан ауытқуларды түзетуге көмектесе аламыз. Сондай-ақ, мақалада 
аудиттердің қолданыстағы түрлері, олардың мақсаты, міндеттері мен принциптері талқыланаы. 
Түйін сөздер: білім сапасын менгеру, диагностика ж=не бақылау жүйесі, аудит , ішкі аудит технологиясы, өзіндік 

аудит 
 

Summary 
The article is devoted to the problem of diagnosis and monitoring of the development of educational programs in higher 

education. The author emphasizes the role and place of diagnosis in the educational process. In the absence of proven and 
standardized tools for the diagnosis and monitoring of educational achievements, it is necessary to provide the institutions 
with the relevant scientific and methodological guidance for objective and reliable information gathering. Solution of these 
problems requires the development and implementation of modern technologies of diagnostics and monitoring to identify 
factors affecting the achievement of quality. The audit is one of the new forms of diagnosis and control of educational 
achievements, just beginning to take shape in the educational practice, which helps to obtain reliable information about the 
level of educational achievements at any stage of learning. However, today the problems of diagnosis of different types of 
educational activities by means of audit were not given sufficient emphasis in scientific works. Consequently, the audit as a 
form of diagnosis and monitoring is a new area of research in the field of assessing the quality of educational activities. The 
article analyzes the scientific literature on the subject. The introduction of audit as a new form of control based on student-
centered approach indicates the change of attitude of those who are under control to the control of their activities. Internal 
audit (self auditing) as a form of diagnosis can be used to intensify the independent activities and internal self-management 
processes of the student. By equipping the students’ with self auditing learning methods, we will help the students to 
participate consciously in the learning process, to analyze their academic achievements and to correct deviations from the 
training purposes. The article also discusses the existing types of audits, their purpose, objectives and principles. 

Key words: educational quality management, system of diagnostics and control, technology of audit, internal audit, self 
auditing 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ТРЕНЕРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
П.С. Джекенов – доцент Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, 

О.А. Сулейменов – преподаватель ТарГПИ 
 
В данной статье рассматривается содержание подготовки студентов к деятельности преподавателя-тренера по 

физической культуре и спорту характеризуется комплексом функций искомой деятельности. Это обуславливается 
тем, что в современных условиях существенно обогащаются социальные функции школы, а стало быть, и 
социальные функции преподавателя-тренера по физической культуре и спорту. 
Педагогическая деятельность тренера по своей сути является управленческой деятельностью. В ней можно 

выделить два основных этапа: подготовительный и исполнительный. Каждый из этапов включает определенные 
группы типичных действий, отражающих взаимодействие между тренером и спортсменом в процессе обучения, 
воспитания и тренировки. Высшим проявлением педагогического мастерства является педагогическое творчество. 
Таким образом, педагогическое мастерство тренера есть комплекс умений, необходимых для продуктивного 
решения педагогических задач. 
Ключевые слова: учебный процесс, физическая культура, педагогическая деятельность, преподаватель-тренер, 
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рекреация, реабилитация 
 
Успешно программируемая деятельность преподавателя-тренера по физической культуре и спорту 

характеризуется посредством организации действий обучаемых; выбором видов деятельности, ее 
перспектив; учетом возможных мотивов их действий; степени активности, инициативы, самостоятельно-
сти, отношения к педагогическим воздействиям. Разработанное содержание подготовки студентов к 
деятельности преподавателя-тренера по физической культуре и спорту представлено на рис 1. Предло-
женное содержание подготовки студентов к деятельности преподавателя-тренера по физической культуре 
и спорту характеризуется комплексом функций искомой деятельности. Это обуславливается тем, что в 
современных условиях существенно обогащаются социальные функции школы, а стало быть, и социаль-
ные функции преподавателя-тренера по физической культуре и спорту. Исходя из общей теории деятель-
ности, можно представить следующие характеристики деятельности преподавателя-тренера по физиче-
ской культуре и спорту. 
Конструктивная функция зависит от умения глубоко и всесторонне анализировать характер и 

результаты своей работы, выявлять ошибки и вскрывать причины, конкретизировать пути и условия 
реализации воспитательного воздействия. 
Гностическая функция включает исследовательские умения, анализ содержания и способы осуществ-

ления учебного процесса, изучение возможностей и способностей учащихся, обобщение передового педа-
гогического опыта, эффективности различных форм организации урока и методов обучения и 
воспитания.  
Организаторская функция определяет реализацию на практике своих планов, это практическая 

сторона речевой деятельности, в организации содержания обучения и деятельности занимающихся, 
проверке и оценке их знаний, умений, направление учащихся на реализацию намеченных планов с 
включением их в активную деятельность.  
Коммуникативная функция включает установление и поддержание контактов с учащимися и 

взаимоотношений с ними. Это общение учителя с учащимися, его тон общения, характер его 
интенсивности мотивов общения.  
Проектировочная функция предполагает проектирование результатов своей работы, какую учебную 

информацию, в каком порядке и какими средствами нужно преподнести учащимся, разъяснение заданий, 
включение в работу, обеспечение контроля.  
Все функции деятельности преподавателя-тренера по физической культуре и спорту связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Сущность и характер физкультурной деятельности раскрывается в исследованиях О.П.Петрова, 

Н.Н.Визитей, В.В.Приходько, М.В.Вронской. По мнению авторов, данный вопрос в педагогической науке 
разработан совершенно недостаточно. Свидетельство этого – отсутствие единства в названиях видов 
деятельности в сфере физической культуры («спортивно - двигательная», «соревновательная», 
«культурно - спортивная», «двигательная», «культурная физическая деятельность», «рекреационная», 
«физкультурная», «реабилитационная» и т.д.).  
Наиболее часто употребляется термин «физкультурно-спортивная деятельность» отражающий, по 

мнению Ю.М. Николаева частный аспект физкультурной деятельности, еще не развитые формы институ-
та физической культуры. Физкультурная деятельность является разновидностью многообразной 
общественной деятельности людей. Она представляет собой систему, подчиняющуюся всем закономер-
ностям системного целого. Основные ее виды – физкультурно-рекреационная, физкультурно-образова-
тельная, физкультурно-спортивная, физкультурно-реабилитационная. Все они связаны с удовлетворени-
ем человеком многообразных потребностей в сфере физической культуры через сознательную 
окультуренную двигательную деятельность, специфичную для различных ее форм, с учетом его 
наличных способностей, а также отношений, складывающихся в процессе ее реализации между людьми.  
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Рисунок 1 - Содержание подготовки студентов к деятельности преподавателя-тренера по физической 

культуре и спорту 
 
В своих исследованиях Л.И. Лубышева, О.П.Петров, В.В.Приходько, М.В.Вронская приходят к 

выводу, что физкультурная деятельность, возникшая как результат прохождения человека через системы 
воспитания и образования, представляет собой особую сферу общественной деятельности, которая 
направлена на воспроизводство разнообразных физических качеств человека, необходимых ему для 
жизни, а также для развития специальных физических, профессиональных способностей.  
Цель физкультурной деятельности – поддержание, сохранение достигнутого в обществе уровня 

физического развития людей, их физической дееспособности физкультурными средствами. 
Физкультурно-спортивной называют деятельность, которая ориентирована на развитие, распростране-

ние и освоение общественного опыта применения активной двигательной деятельности в целях: 
- сохранение здоровья, работоспособности и творческого долголетия (область физической культуры); 
- содействия нормальному и гармоническому развитию способностей и свойств человека (область 

физического воспитания); 
- предельному развитию и максимальному освоению его двигательных возможностей (область спор-

та). Его содержание составляет деятельность общества, специалистов и занимающихся (субъекты дея-
тельности) по реализации этих целей путем наведения адекватных процессов внешней и внутренней ак-
тивности-объекта (занимающихся) обеспечивающих его самосохранение, саморазвитие или 
совершенствование. 
По мнению С.Л.Рубинштейна любая личность выражается, прежде всего, в мотивах деятельности, 

направляющих ее активность. В исследованиях И.Т.Огородниковой, О.В.Петунина, Е.Н.Богданова, 
А.А.Деркача предполагается, что мотивы формируются в зависимости от целей и задач деятельности. 
Мотивы поступления в педагогический вуз и выбора профессии преподавателя-тренера по физической 

культуре и спорту разнообразны. По данным проведенного нами опроса, от 30 до 45% поступивших в 
педагогические вузы на отделения физической культуры положительно относятся к профессии учителя. 
Около 40% поступают в вуз из-за интереса к специальности, не имея интереса к учительской 
деятельности. От 13 до 22% студентов не относятся позитивно ни к деятельности учителя, ни к 
специальности, мотивами поступления в вуз в данном случае являются либо стремление избежать 
службы в армии (у юношей), либо престижность высшего образования (у девушек). К концу обучения 
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учительской профессии только четверть студенток отмечают, что учительствование - это их призвание. 
В.Б.Ольшанский, изучая мотивы педагогической деятельности, все их разнообразие объединил в три 

группы: 
1) мотивы долженствования; 
2) мотивы заинтересованности и увлеченности преподаваемым предметом; 
3) мотивы увлеченности общением с детьми («любовь к детям»). 
Автором выявлено, что тип мотивации влияет на характер и направленность педагогических 

требований учителя к учащимся. Разносторонняя мотивация учителя характеризуется малым числом и 
гармоничностью требований к поведению учащихся и усвоению ими учебного материала. Доминиро-
вание у учителя мотива долженствования приводит к предъявлению учащимся большого количества 
требований не только по усвоению учебного материала, но и дисциплинарного характера. Учитель с 
доминированием мотива увлеченности учебным предметом в основном предъявляет требования к 
усвоению учебного материала. Наконец, учитель с выраженной потребностью общения с детьми на фоне 
малого количества требований все же предъявляет больше требований к личности учащихся. 
Мотивационная сфера педагога, работающего в области физической культуры и спорта, предполагает 

склонность к педагогическому труду в этой области, стремление к постоянному совершенствованию, 
любовь к детям, чувство долга и ответственности за порученное дело, глубокая убежденность в большой 
общественной важности физического воспитания и спорта. 
В диссертационных исследованиях A.M. Крылова, И.П. Андриади указывается, что педагогическая 

деятельность тренера по своей сути является управленческой деятельностью. В ней можно выделить два 
основных этапа: подготовительный и исполнительный. Каждый из этапов включает определенные 
группы типичных действий, отражающих взаимодействие между тренером и спортсменом в процессе 
обучения, воспитания и тренировки. 
Эффективное управление спортивным коллективом предполагает соответствие личности требованиям 

данной профессии. Педагогическая деятельность предъявляет следующие требования: структура 
специальных знаний, система профессионально-педагогических умений и навыков, направленность, 
понимающаяся по Н.В.Кузьминой как «устойчивая и взаимосвязанная система целей и оценок, 
побуждающая человека к преодолению трудностей деятельности и овладению мастерством в ней». 
Любая деятельность может осуществляться на том или ином уровне успешности. Исследователями в 

деятельности тренера условно выделяются пять таких уровней:  
1) Репродуктивный (минимальный),  
2) Адаптивный (низкий),  
3) Локально-моделирующий (средний),  
4) Системно-моделирующий (высший).  
Каждый новый уровень включает предыдущий и характеризуется качественными сдвигами в 

структуре знаний и умений тренера. Репродуктивный, адаптивный и локально-моделирующий уровни не 
обеспечивают единства целей, средства и системы. Здесь отвечает только высший уровень – системно-
моделирующий деятельность и поведение. 
С.М.Вайцеховский определяют в общем, виде творчество тренера как процесс создания новых путей 

решения различных типов педагогических задач с учетом индивидуальных свойств и особенностей 
личности. Творческий характер деятельности тренера, однако, не исключает возможность 
алгоритмизации отдельных действий тренера. Овладев определенными алгоритмами, тренер может 
творчески приспосабливать данные приемы к новым ситуациям.  
Профессионально-педагогические умения и навыки, уровень их развития, во многом определяют 

успешность деятельности тренера. Состав и характер этих умений определяется как особенностями 
педагогической деятельности вообще, так и спецификой педагогической деятельности в частности. С.М. 
Вайцеховский, А.А.Исаев, Е.П.Каргополов умения тренера классифицируют в соответствии со 
структурой его деятельности – конструктивные, организаторские, коммуникативные и гностические 
умения. 
Проблемы профессионально-педагогических умений специалиста в области физической культуры и 

спорта достаточно широко освещены в исследованиях Н.Т.Чаяускене, И.Н.Решетень, С.Н.Кудинова, 
Е.К.Кустобаевой и др. 
Понятие педагогическое мастерство относится не к отдельному, пусть к совершенному умению, а к 

некоторой совокупности умений, Эти умения могут быть сформированы на разных уровнях, что и 
обуславливает качественную своеобразанность и индивидуальность педагогической деятельности. По 
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мнению Н.В.Кузьминой высшим проявлением педагогического мастерства является педагогическое 
творчество. Таким образом, педагогическое мастерство тренера есть комплекс умений, необходимых для 
продуктивного решения педагогических задач. 
Вышеизложенное показывает, что к проблемам деятельности специалистов по физической культуре и 

спорту уделялось и уделяется пристальное внимание. Однако в связи с перестройкой в системе высшего 
образования, а также с постоянными изменениями в Госстандарте специальностей, переосмыслением 
роли той или иной дисциплины в учебном процессе, данная проблема остается актуальной.  
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Түйін 

Бұл мақалада дене шынықтыру ж=не спорт мамандығы бойынша студент жастарды оқытушы – жаттықтырушы 
қызметіне даярлау қағидалары сипатталады. Сонымен қатар, бұл жаттықтырушы қызметіне мамандар даярлау 
м=селелеріне көп көңіл бөлінген ж=не көңіл бөлініп келеді. Жаттықтырушының педагогикалық қызметі негізінде 
басқару болып табылады. Бұл жерде екі кезеңді бөліп айтуға болады: дайындық ж=не орындаушы. Кезеңдердің 
=рқайсысы жаттықтырушы мен спортшы арасындағы машықтану үрдісі, оқыту ж=не т=рбие беру =рекеттерін 
айқындаушы өзіне т=н топтық =рекетке ие. Педагогикалық шеберліктің ең жоғарығы айқындалуы педагогикалық 
шығармашылық болып табылады. Жаттықтырушының педагогикалық шеберлігі бұл педагогикалық міндеттерді 
тиімді шешуге арналған оның кешенді біліктілігі.  
Түйін сөздер: оқу үрдісі, дене шынықтыру, педагогикалық қызымет, оқытушы-жаттықтырушы, рекреация, 

реабилитация 
 

Summary 
This article describes the content of training students in the activities of the teacher-trainer on physical culture and sport is 

characterized by a complex function of the desired activity. Тo the problems of the activities of specialists in physical culture 
and sport has been paid close attention. Pedagogical activity of the trainer in essence is administrative activity. In it it is 
possible to allocate two main stages: preparatory and executive. Each of stages includes certain groups of the typical actions 
reflecting interaction between the trainer and the athlete in the course of training, education and training. The highest 
manifestation of pedagogical skill is pedagogical creativity. Thus, pedagogical skill of the trainer is a complex of the abilities 
necessary for the productive solution of pedagogical tasks. 

Keywords: educational process, physical education, teaching activities, teacher-trainer, recreation, rehabilitation 
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БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ СУБЪЕКТІЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ 
ҒЫЛЫМ МЕН Т.ЖІРИБЕ ИНТЕГРАЦИЯСЫ 

 
Г.К. Шолпанқұлова – п.ғ.к., профессор, 

Г.Оралбаева – «Педагогика жOне психология мамандығының 2 курс магистранты, Абай ат. ҚазҰПУ 
 

Қазіргі нарықтық жағдайдағы жоғары білім беру жүйесінің деңгейі қоғамның даму үдерісімен, ғылымның 
практикамен интеграциялануымен ж=не оның үнемі жетілдірілуімен сипатталады. Ғылым мен практика бірге дамып 
келе жатқан қоғамда жоғары оқу орнындағы білім берудің сапасы мен деңгейін көтеру мақсатында жаңа 
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технологияларды меңгеріп, жаңаша ойлайтын болашақ мамандарды т=рбиелеу өзекті м=селелердің бірі. Осы 
мақсатта еліміздің жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу институттары құрылуда. 
Тірек сөздер: ашық білім беру кеңістігі, тенденция, интеграция, ғылым мен практиканың интеграциясы 
 
Еліміздің =лемдік біртұтас білім беру кеңістігіне ену жағдайында жоғары білікті мамандар дайындау 

сапасын арттыру бүгінгі күні білім беру жүйесінің ең маңызды м=селелерінің бірі. Осы мақсатта 
мемлекетіміздің даму, жаңару жолында =лемдік білім беру кеңістігіне кіру қажеттілігі туындап отыр. 
Қоғамдағы үдемелі өзгерістер педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мамандардан жаңа к=сіби 
ойлауды көздейді.  
Қазақстан Республикасының Президенті Н.q. Назарбаев «Қазақстан -2050» стратегиясында «Б=секеге 

қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» - деп, білім 
саласының алдында зор міндет жүктеген болатын [1].  

XXI ғасырда жаһандану жағдайында жастарға білім беруде =лемдік қоғамдастықта интеграцияның 
орны мен рөлі айрықша маңызды. Қазіргі таңдағы халықаралық қатынастардағы интеграциялық үрдістер 
=лемнің даму тенденциясы мен заңдылықтарының негізі болып табылады. Бүгінде бүкіл =лемді интегра-
циялық бірлестіктер, одақтар ж=не топтардың жиынтығымен түсіндіруге болады. Соның ішінде, 
Қазақстан Республикасында да интеграция дамыған интеграциялық үдеріс ретінде қарастырылады, ал 
халықаралық қоғамдастық Қазақстанды бүгінде жаһандық үдерістерге беделді де ықпалды қатысушы 
ретінде таниды.  
Қазіргі кезде білім беру қоғамның күштерін (қоғамдық, ғылыми ж=не өндіргіш) интеграциялауға қол 

жеткізудің қажетті шарты, =рі құралы болып табылады. Сондықтан білім беру оқушының жүйеленген 
білімді, біліктілік пен дағдыны меңгеруі, ақыл-ойы мен сезімін дамытуы, дүниеге тұтас көзқарасын, 
танымдық белсенділігін қалыптастыру процесі ж=не оның н=тижесі болып табылады. Бұл өркениеттің 
жоғары деңгейге жетуі үшін құбылыстар мен заттардың жан-жақты байланысын, қоғамдық ж=не табиғи 
процестердің көп жақтылығын, бірлігін терең талдауды талап ететін п=наралық білімді синтездеудің 
қажеттігін көрсетеді. 
Қазіргі білім зерттеу объектісі білім беру жүйесінің барлық ғылым бөлімі, оның қоғаммен, адаммен 

өзара =рекеттестігі болып табылатын жаңа =діснаманы, ғаламдық теорияны дайындауды талап етеді. 
Білімнің дамуы жүйе ретінде тұтас, ғаламдық ойлауды дайындау үшін қажетті =дістемелік білімді жүйе 
арқылы жүзеге асырады. Демек, бұл білімдер гуманитарлық, негізгі ж=не техникалық ғылымдар негізінде 
алынып, ғылымның =лемдік даму деңгейіне бағытталуы тиіс. Ол алдымен білімнің бірлігін, көп 
өлшемділігін, сонымен қатар бір мезгілде оқыту, т=рбие ж=не тұлғаның шығармашылық дамуының өзара 
байланысын қажет етеді.  
Сондықтан қазіргі ғылымның дамуы төмендегі ерекшеліктерімен сипатталады: 
- ғылым дифференциациясы бір саладан басқасына зерттеу =дісін көшірумен, кешенділікпен, ғылыми 

білім синтезімен, интегративті процестермен үйлестіріледі; 
- білім интеграциясы негізінде ғана =р түрлі саладағы мамандардың зерттеу н=тижесі мен жеке 

ғылыми қорытындысы м=селелері жан-жақты жүйеде түсіндіріледі; 
- ғылымдар ақпаратты қолдану н=тижесінде д=л болып табылады; 
- қазіргі ғылым кеңістік пен уақыт бойынша қарқынды дамиды, ғылыми идеяның пайда болуы мен 

оны өндіріске ендіру арасындағы қарама-қайшылық азаяды; 
- бүгінде ғылыми жетістік қоғамдық жоспарлау мен зерттеу объектісі, ұжымдық іс-=рекет н=тижесі 

деп есептелінеді; 
- объектілер мен құбылыстарды зерттеу жүйелі, кешенді жүргізіледі;  
- объектіні тұтас зерттеу синтетикалық ойлаудың қалыптасуына мүмкіндік туғызады. 
Мұндай ерекшеліктер білімнің м=ні мен мақсатын өзгертуге себепші болатын ғылыми-техникалық 

революцияның кілті ретінде бүгінгі білімнің даму перспективасы мен заңдылығын түсінуге көмектеседі. 
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамыту саласында жоғары білім берудің жаңа сапасына 

қол жеткізуде оқытудың мақсатын ж=не білім берудің жоспарланған н=тижелерін қайта қарауды талап 
етеді. Бұл білім берудің мазмұнына, оқыту технологиясына өзгеріс енгізу қажеттілігінің бір көрінісі. Осы 
мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының білім туралы тұжырымдамасы ойлы, 
интеллектуалды білімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған ж=не қазіргі білім жүйесі білім 
алушылардың танымдық белсенділігін дамытатын оқытудың д=стүрлі емес, белсенді түрлері ж=не 
=дістерін оқу үдерісіне енгізу бағытында құрылуы тиіс. 
Жоғарыда аталған м=селелердің барлығы ЖОО-да қоғам сұранысына жауап беретін білікті де білімді, 

жан-жақты дамыған, құзыреттілігі қалыптасқан тұлғаны дайындаудың ұтымды жолы ретінде оқыту 
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үдерісінде интеграция негізінде студенттердің толеранттылығын қалыптастырудың теориялық - 
=діснамалық негіздерін айқындау болып табылады.  
Бүгінгі қоғамдық даму кезінде =лемдік білім берудегі интеграцияның алдымен кешенді сипатын 

қарастыру керек. Білім беру интеграциясының негізгі мақсаттарының бірі - адамды т=рбиелеудегі =лемдік 
одақтағы күштің бірігуі. Білім берудегі интеграция экономикалық, саяси ж=не басқа да орталардағы 
интеграциялық үдерістерді дамыту элементтерін тұрақтандыруға қабілетті. qлемдік білім беру кеңістігін 
құрудағы негізгі мақсаттың бірі - =лемдегі білім беру сапасын көтеру.  
Ашық білім беру кеңістігі білім алуға ықылас білдірген азаматтарға қол жетімді, білім алушының 

негізгі көзқарастарын, қызығушылығын ескере отырып білім берудің икемді жүйесі. Сондықтан ашық 
білім беру кеңістігінің негізгі сипаттамаларына:  

• бірегейлігі – білім беру жүйесініңсапасы =леуметтік сұранысқа с=йкестендіру.  
• бағыттылығы – мақсатқа жету үшін сыртқы факторларға байланысты тұлғаның к=сіби 

құндылықтарын дамыту.  
• икемділігі – =леуметтік ортаға, ұйымға бейімделу, өзін-өзі ұйымдастыру қабілетін жетілдіру. 
• иерархиялығы - инфрақұрылымның болуы, т.б. назар аударылады. 
Ашық білім беру кеңістігі жағдайында қоғамның негізгі талабы болашақ маманның шығармашылық 

қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамытуға бағытталған.  
Қоғамның нарықтық экономикаға көшуі жоғары оқу орындарынан нарықтық заманға сай мамандарды 

дайындауды талап етеді. Бұл үшін университеттер к=сіби жоғары білікті мамандар даярлауы қажет. 
Көптеген ғалымдардың зерттеулері ғылым мен білімнің ұштаспауынан бірнеше қайшылықтар 
туындағанын зерттеген. 
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында [2] «педагог кадрлардың к=сіби біліктілігін дамытуға басты назар аудару қажет екені» 
қарастырылған. Себебі, =лемдік білім беру кеңістігіне ену үшін н=тижеге бағдарланған білім беріп, тек 
білікті мамандар дайындап қана қоймай, олардың б=секеге қабілетті маман болуына ықпал ету керек.  
Ғылым мен практиканың интеграциясы болашақ мамандар дайындаудағы жоғары білім беру жүйесін-

дегі жетекші бағыттардың бірі. Интеграция үрдісі - жоғары оқу орындарында п=ндерді оқытуда жинақ-
талған кешенді білімдерді қоршаған ортадағы =ртүрлі өзгерістерді танып білудегі білімдердің жиынтығы. 
Интеграциялау арқылы білім беру жүйесі мен құрылымында нақты ж=не терең ғылыми түсініктердің м=ні 
түсіндірілуде. Болашақ маманның субъектілігін дамытуда көптеген =дістер: индукция, дедукция, талдау, 
жинақтау, салыстыру, т=жірибе жасау ж=не бақылау қолданылады. Осылайша, біз оқу қызметінің негізгі 
түрлері бойынша ғылым мен білімнің интеграциясына назар аударамыз. Интеграция ғылымның тарихи, 
генетикалық, =леуметтік ж=не функционалдық аспектілерін біріктіру деңгейін көрсететін еліміздің білім 
беру жүйесіндегі жаңа өзгерістер. Бұл объективті жағдайлар адамзат қоғамының өмір сүруіне байланыс-
ты мамандардыңадамдармен жұмыс жасауда логикасын түсінуге мүмкіндік береді. Интеграция =лемнің 
тұтас бейнесін жасауға бағытталғандықтанмамандардың терең қарым-қатынастарды, ғылыми көзқараста-
ры арқылы қайшылықтарды, өмірге деген сүйіспеншілікті ж=не барлық құбылыстарды көруге, үйренуге 
бағытталады. 
Осы тұрғыда білім берудегі халықаралық интеграция интернационализация үдерісінің дамуының ж=не 

оның ұлттық білім беру жүйесіндегі интеграцияның деңгейіне жету н=тижесі болып табылады. 
Интеграция үшін ұлтаралық білім беру сапасын өзара кіріктіру арқылы дамыту ж=не өзара толықтыру, 
ұлттық білім беру жүйесінен өзара т=уелділік сипат алады. Біздің пайымдауымызша, қазіргі таңда =лемдік 
білім беруде интеграциялық бірігудің біршене түрін анықтауға болады. Олар: 

- =ртүрлі ел тобындағы білім беру жүйесіндегі интеграциялық бірігу; 
- басқа елдердегі тарихи-м=дени қарым-қатынас негізінде белгілі бір даму деңгейіндегі білім беру 

саясатының міндеттері мен мақсаттарына ұқсас интеграциялық бірігу; 
- ұлттық білім беру жүйесінде жаңашыл технологияларды қолдану, шет елмен т=жірибе алмасу; 
- интеграциялық бірігудің ең жоғары түрі, бұл - оқытудың барлық деңгейіндегі бірыңғай білім беру 

саясатын қалыптастыру. 
Жоғарыда айтылған ой-тұжырымдар интеграцияның мақсатын шарты түрде екіге бөліп көрсетуге 

мүмкіндік береді: =лемдік (жаһандық) ж=не ұлттық (жүйеішілік, яғни күрделі қалыптасқан жүйе ретінде 
мемлекет ішілік). Білім интеграциясының =лемдік мақсаты =лемдік қауымдастықтың прогресі, жаһандану 
жағдайлары алдындағы саяси экономикалық жүйенің тұрақтылығы, өзара түсіністікке қол жеткізу, 
халықтар арасындағы толеранттылық. Интеграцияның ұлттық (жүйеішілік) мақсаты бір мемлекеттің 
білімдік =леуетінің мүмкіндігін екінші мемлекетке біріктіру, дамыту, бекіту.  



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

146 

А.С. Безруков өз еңбегінде интеграцияға: «процестің жекелеген қасиеттердің, сапалардың, белгілердің 
бірігуі н=тижесінде жаңа сипаттамаларға ие болуы» - деген анықтама береді [3].  
Интеграцияның жетістігі үш =діснамалық қағидаларды сақтағанда жүзеге асырылуы мүмкін. Олар: 

жүйелілік, құрылымдық, функциялау. Бұл м=селе туралы С. Л. Франк, А.Ф. Лосев, В.П. Зинченко өз 
еңбектерінде қарастырған [4].  
Заманауи қоғамдағы б=секеге қабілетті, шығармашыл, жаңа өзгермелі жағдайларға тез бейімделуге 

дайын, алған білімін қоғамға пайдалы іс-=рекеттер жасауда жүзеге асыратын маманды дайындау 
интеграциялық көзқарас арқылы жүзеге асырылуы керек.  
Ашық білім беру кеңістігі жағдайында болашақ маманның субъектілігін дамытудағы ғылым мен 

практиканың интеграциясы мынадай оң н=тижелер береді:  
• студенттердің ғылымдағы жүйелілік пен байланыстылықтың м=нін түсінуге; 
• білімін кешенді түрде ғылыми тұрғыдан жағдайға байланысты дұрыс қолдануға; 
• өзінің білімінің толық қалыптасуына деген көзқарасы қалыптасыпк тұлғаның жан-жақты дамуына 

=сер етеді; 
• студенттердің танымдық процестердегі көзқарасы, ойлау, талдау дағдылары жетіледі; 
• болашақ маманның =ртүрлі құралдармен ж=не адамдармен жұмыс істей білу шеберлігі қалыптасып, 

түрлі мекемелерде к=сіби міндеттерін жетілдіретін болады. 
• оқу мен қатар к=сіби қызметінің жандануына жағдай жасалады. 
Қоғамдағы тұрақсыздық жас маманнан қандай ұйымда жұмыс істеуіне қарамастан, ең бірінші к=сіби 

тұрғыдан ойлануды, м=селені шешуде нақты деректерді негізге ала отырып шешім қабылдауды талап 
етеді. Болашақ маманның субъектілігін қалыптастыру тек ғылым мен практиканың интеграциясы 
негізінде жүзеге асырылады (Сурет -1). 

Зерттелген м=селені қорытындылау 
 
 
 
иновациялық жобаларды  
дайындау 
 
 
 

Сурет-1. Ғылыми зерттеулерді білім беру жүйесіндегі практикада қолдану  
Студенттерді даярлауда оқуға деген құштарлығын арттырып, олардың білімдерін тереңдету 

мақсатында ең қолайлы =дістерді таңдау арқылы интегративтік =дістерді іске асыру керек. qрине, 
интеграция жоғары білімді мамандар даярлауда =мбебап =діс емес, бірақ оны пайдалану болашақ 
мамандардың к=сіби тұрғыдан сапасын жақсартуға болады. 
Қорыта келгенде, білім беру саласында жасалынып жатқан реформалар еліміздің жоғары оқу 

орындарының =лемдік университеттердің қатарына ену мақсатына негізделіп отыр. qлемдік 
стандарттарға сай б=секеге қабілетті мамандар дайындау арқылы ел экономикасын өркендетуге, 
халықаралық білім кеңістігіне енуге мүмкіндік туады. Қазіргі қоғам ғылым мен практиканың бір мезгілде 
интеграциялану мақсатында дамиды. 

 
1 «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ« — ҚР Президенті Н.f. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына 2014 жылғы 17 қаңтардағы Жолдауы. 
2 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы // Астана . 2004. 28-б 
3 Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. – Екатеринбург [б. и.], 1994. – 

152 с 
4 Зеер Э. Ф., С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк. Инновации как форма интеграций педагогической науки и 

образовательной практики. Педагогическое образование в России. 2011. №2 .  
 

Резюме 
Высокий уровень системы образования в соответствии с текущими рыночными условиями процесс развития 

общества, интеграция науки и практики постоянно улучшается. Развития общества с наукой и практикой в целях 
повышения качества высшего образования и осваивать новые технологии, новый способ мышления является одним 
из вызовов будущего обучения. Для этого, создаются высшие учебные заведения страны и научно-
исследовательские институты. 

Ғылыми 
зерттеулер 

Педагогикалық 
иновациялар 

Білім беру 
жүйесіндегі практика 
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Summary 

High levels of the education system in accordance with current market conditions, the process of social development, the 
integration of science and practice is constantly improving. Development of society with science and practice in order to 
improve the quality of higher education and to learn new technologies, a new way of thinking is one of the challenges of the 
future of education. To do this, create higher educational institutions and research institutes. 

Key words: open educational space, trends, integration, integration of theory and practice 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев: «Біз Жалпыұлттық идеямыз – М=ңгілік Елді 

басты бағдар етіп, т=уелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет 
ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. M=ңгілік Ел – елдің 
біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, XXI 
ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық патриотизм 
дегеніміздің өзі – М=ңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы» деп, өз 
жолдауында атап өткеніндей, қазіргі мектептің аса маңызды міндеттерінің бірі − оқушы тұлғасын жан-
жақты дамыту, =сіресе олардың денсаулығын нығайту [1]. 
Мектеп барлық кезде де оқушылардың салауатты өмір сүру дағдысының негіздерін, оның мөлшері 

мен заңдылықтарын сақтау туралы сезімдерін дарытып ж=не дамытып келеді. Себебі оқушылардың =р 
түрлі аурулармен ауырмауын қадағалауда ж=не салауатты өмір салтын қалыптастыруда мектептің орны 
ерекше. 
Елімізде адамдардың орташа өмір сүру жасы =лемдегі көптеген елдерден артта екенін, халық санының 

қырық пайыздайы ауылды жерлерде тұратынын ескерсек бұл м=селені дер кезінде шешу ауылдық 
мектептерден бастау алуы керек екендігін атап өтуге болады. Ауылды мектептерде оқушылардың 
салауатты өмір сүру дағдысын мақсатты түрде қалыптастыру, бұл оқушылардың денсаулығын қорғау мен 
нығайту, организмді шыңдау, оқушылардың өздерінің денсаулығын жақсарту мен нығайтуға деген 
жауапкершілігін арттыру сияқты міндеттерін ұғындыру м=селелерінің шешуін табуды қажет етеді [2].  
Салауатты өмір салтын сипаттайтын оқушылардың д=стүрлі пікірлерімен қатар, «қажеттілікті қанағат-

тандыру», «психофизикалық жетілдіруге ұмтылыс» т.б. сияқты прогрессивті пікірлер де кездеседі. Осы 
жерден мынадай қорытынды жасауға болады, яғни, осы оқушылардың өз денсаулығын қалыптастыруда-
ғы т=жірибелік қызметі жүйелі сипатқа ие бола алмайды. Бұл м=ліметтер оқушылардың өз денсаулығын 
сақтау мен нығайту м=селелеріне деген қызығушылықтарының төмендігі туралы айтуға мүмкіндік береді. 
Салауатты өмір салты туралы оқушылардың кейбір айтуларынан мысалдар келтірейік: 
«Мен соншалықты түсіне бермеймін, бірақ менің ойымша, бұл гигиеналық м=дениет: қолды жиі жуу, 

тісті тазарту, тырнақтарды алу, жуынып, қырынып жүру», «Өмір сүру үшін ауырмау керек, яғни темекі 
тартпау, ішімдік ішпеу керек т.с.с.», «Мен өз денсаулығым туралы аз білемін. Тамағым жиі ауырады, 
кейде тым жеңіл киінемін», «Спортпен шұғылдану керек, ішімдік ішпеу, темекі шекпеу керек, суық сумен 
шайыну, гигиена яғни, тазалық сақтау», «Менде орташа иммундық жүйе, мен кейде суықтап ауырамын, 
бүйректерім ауырады (бүйрек қысымы), тұзды ж=не ащы тамақ жемеймін». «Зиянды =рекеттерден бойды 
аулақ ұстау», «Темекі шегу – денсаулыққа зиян», «Ішімдік денсаулыққа зиян». «Есірткі – денсаулыққа 
зиян». «Менің білетінім, темекі шегуден демікпе пайда болады, өкпеде смола жиналады, кейде өкпе 
демігеді, жүрек ауруы пайда болады. Ішімдіктен иммундық жүйе =лсірейді, жүрек, бауыр, бүйректер 
отырады, ал есірткіден жүйке жүйесі бұзылады, адам оларға т=улді болып қалады». «Мен ескі халықтық 
=дістерді қолданамын. Д=рілер бір органды емдесе, басқасын бұзады».  
Адам денсаулығы – бұл барлық уақытта өмірдегі жекеше т=сіл, ол адамның психофизиологиялық 

жобасына ж=не өмір салтына (мінез-құлқына), олардың т=рбиесіне с=йкес келеді. Яғни, денсаулық – бұл 
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физикалық, рухани, =леуметтік тұрғыда оптималды өмір сүру м=дениеті, ол балалық шақтан бастап ата-
аналар мен мектеп =серінен қалыптасады. Оқушылар үшін мектеп өмірінің талаптарын орындау, оқу 
бағдарламасы қарастырған білімді табысты игеру, педагогтармен ж=не өз замандастарымен өзара қарым-
қатынас жасауда мінез-құлық мөлшерлерін сақтау =леуметтік қызмет болып табылады. Бұл талаптарға 
толық с=йкестік, маңызды д=режеде денсаулық үшін қолайлы жағдай болып қызмет атқарады. Денсаулық 
пен оқу өзара тығыз байланысты ж=не өзара шарттасқан. Оқушының денсаулығы неғұрлым мықты болса, 
оқу да соғұрлым табысты болмақ, олай болмаған жағдайда оқыту мақсаты өз мағынасын жоғалтады, 
өйткені мектеп бітірген кезде кейбір оқушылардың денсаулығы тек төмендеп қана қоймай, олар зиянды 
=рекеттерге – есірткіге, темекі мен алкогольге бой алдыруы мүмкін [3,4,5].  
Осыдан шығатын қорытынды, мектепте бала денсаулығын жүйелі зерттеп, оның психофизиологиялық 

жағдайы мен =леуметтену деңгейін есепке алу қажет. Жеке тұлғаның =леуметтенуі қоғамдық болмыс 
факторларының дамушы адамға стихиялы =сері жағдайында ж=не т=рбие процесінде бақылау =серінен 
жүреді. 
Мектеп сынып оқушыларының =леуметтенуі жөніндегі м=селе қазіргі заманғы =леуметтік-

экономикалық жағдайда көкейтесті м=селе болып отыр. qлеуметтену процесінде адам қоғамда дұрыс 
өмір сүру үшін өзіне қажетті көз жеткізулерді, мінез-құлықты қоғамдық қолдау түрлерін игереді. 
qлеуметтену адамның өзінің адамзаттық қатынастардағы м=дениетті игеруге, белгілі бір =леуметтік 
мөлшерлер мен рөлдерді, қызметтерді игеруге, оларды жүзеге асыруда ептілік пен машықтануға белсене 
атсалысатынын ұсынады. Көптеген психологтардың пікірінше, жоғарғы сынып жасындағы негізгі 
жаңаша құрылым болатын - өмірлік ж=не к=сіби тұрғыда өзін-өзі анықтау, болашақтағы өз орнын сезіну 
болып табылады. Өзін-өзі к=сіби тұрғыда анықтауға ұмтылу жоғары сынып оқушыларының психикалық 
=лемінің эмоционалдық-мағыналық аспектілеріне маңызды =сер етеді: бұл өз бетінше білім алу мен 
қызығушылықтың дамыған сарыны, ж=не танымдық қызметтегі тиімді үлгіні жасау мен талдауға 
ұмтылыс. Мотивациялық компоненттік ерекшеліктері диагностикасының н=тижелері бойынша өмірдегі 
перспективалармен байланысты өз бетінше білім алудың дамыған сарыны айқын көрінеді. 
Демек, мынадай қорытынды жасауға болады: жоғары сынып оқушылары жоғары білім алу үшін, 

пайдалы к=сіпті игеру үшін өмірде табыстарға қол жеткізудің құралы ретінде оқуға ерекше назар аудара-
ды. Жоғары білім алуға деген бағдар жоғары сыныптарда маңызды орын алады. Осылайша, қазіргі заман-
ғы =леуметтік-экономикалық жағдайларда оқушылардың к=сіптік тұрғыда өзін-өзі анықтаулары орта 
мектепті толық емес аяқтау шегінде өтеді. Сондықтан к=сіби бағдарлық жұмыстар жүргізуде мектеп 
басты рөл атқарады, ол оқушыларды к=сіп =лемімен таныстыру мақсатында жекелеген ерекшеліктерге, 
сондай-ақ, адамға қоғам ұсынатын мүмкіндіктерге с=йкес жұмыс жүргізеді. Оқушылардың білімдерінің 
деңгейі анкеталық сауалнама көмегімен анықталды (Кесте 1). Бұл м=селе бойынша қосымша сұрақтар 
талқыланды (Кесте 2). 

 
 
 
 

 
Кесте 1-Салауатты өмір салты туралы оқушылар білімдерінің н=тижелері  

р/с 
№ 

Компонентер Көріністері 
Эксп. топ Бақылау тобы 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Салауатты өмір сүру дағдысы туралы ұлттық, заңнамалық, қағидаларды, 
ережелерді білу; 
Денсаулыққа кері =сер тигізетін =леуметтік жат =деттерді, түрлі факторларды 
дер кезінде сезіну; 
Ұйымдастырылатын т=рбие жұмыс-тарының, жалпы сыныптан тыс жұмыс-
тардың мазмұнын бөлу; жергілікті жерге, күн режимінің Ауысып тұруына 
байланысты өзгермелі жағдайда да салауатты өмір сүру талаптарын орындай 
алу сауаттылығы.  

Жеткілікті 
 
Жоғары  
 
Жеткілікті 
 
 
Жоғары  

Төмен 
 
Төмен 
 
Төмен 
 
 
Төмен  

Кесте 2-Салауатты өмір салты туралы оқушыларда мазмұндық компоненттің қалыптасуын бақылау 
сұрақтары  

Ұсынылған сұрақтар Сауалнама алынған сыныптар  
1. Сіздің ойыңызша, салауатты өмір салтын ұстану деген не?  
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2. Сіз салауатты өмір салтының мөлшерлерін сақтауда өз 
құрдастарыңызға үлгі бола аласыз ба?  

Жоғарғы ж=не төменгі сынып 
оқушылары 

3. жеке бас гигиенасын сақтайсыз ба? 
4. Өз денсаулығыңыз туралы не білесіз? 
5. Ауырған кезіңізде д=рігердің кеңестерін қатаң орындайсыз ба? 
6. Денсаулықты қорғау туралы ғылыми-танымал =дебиеттер оқисыз ба? 
2. Денсаулықты нығайту бойынша мектептен ж=не сыныптан тыс іс-
шаралар өткізуге белсенді қатысасыз ба? 
3. Сіз гигиеналық м=дениетті қалай түсінесіз? 
4. Сіз темекі тарту мен ішімдік ішудің, есірткіні пайдаланудың 
зияндылығы туралы не білесіз? 
 
Сұрақтарға берілген жауаптардың сапалы талдамасы, оқушылардың төмендегі сұрақтар бойынша 

білімдерінің нашар (35%-дан төмен) екенін көрсетті:  
Жеке бас гигиенасының ережелерін сақтайсыз ба? Денсаулықты қорғау туралы ғылыми-танымал 

=дебиеттер оқисыз ба? Денсаулықты нығайту бойынша мектептен ж=не сыныптан тыс іс-шаралар 
өткізуге белсенді қатысасыз ба?  
Ал, Сіз гигиеналық м=дениетті қалай түсінесіз? сұрағына оқушылардың ешқайсысы дерлік оңды 

жауап берген жоқ. Оқушылардың жауаптары негізінен тұрмыстық-тоғышар сипатта болды, бұл тағы да 
оқушылардың жеке бас гигиенасы мен м=дениетінің ережелері туралы білімдерінің онша емес екендігін 
көрсетті ж=не олардың денсаулық жөніндегі ғылыми-танымал =дебиеттерді оқымайтынын білдірді, 
сондықтан салауатты өмір салтын ұстануды түсіне бермейді. 
Оқушылармен салауатты өмір салты туралы жүргізілген =ңгімелесулер мен бақылаулар анкеталық 

қорытындыны нақтылай түсті. Олардың көпшілігі сауықтыру жүйелері туралы, темекі тартудың, спиртті 
сусындардың, есірткілердің ағзаға зиянды екені туралы ештеңе біле бермейді. 
Қарастырлып отырған м=селе күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын түбегейлі талдап, 

қарастырып шықтық деп айтуға болмайды. Келешекте оқушылардың салауатты өмір сүру дағдысын 
жергілікті жер ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-т=рбие жұмысына басқа да формалары негізінде, 
оқушылардың түрлі жас еркешеліктерін ескеру тұрғысында, жанұя, қоғамдық бірлестік, мектеп ара-
қатынасы м=селесінде өз алдына қажет етіледі деп есептейміз.  
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Резюме 

В этой статье рассматривается педагогические возможности формирования навыков здорового образа жизни у 
учеников средней школы. Школа всегда развивает чувства и навыки здорового образа жизни учеников также хранит 
норму и закономерности здорового образа жизни. Потому что школа занимает особое место в контролировании 
здоровье детей и формировании здорового образа жизни. Рассматриваемая проблема очень серьёзная. В будущем 
необходимо рассмотреть основы формирования навыков здорового образа жизни исходя из место проживания 
ученика, также надо принимать во внимание возраст, семью, социальное общество и взаимосвязь школы. 
Ключевые слова: навыки здорового образа жизни, ученик,родители, школа, взаимоотношение, учебно-

воспитательный, общество, семья, спорт, учитель 
 

Summary 
This paper explores the pedagogical possibilities of promoting a healthy lifestyle among high school students . The school 

has always develops feelings and skills of healthy lifestyle students also stores the rate and regularity of a healthy lifestyle. 
Because the school has a special place in monitoring the health of children and creating a healthy lifestyle . There it is 
considered a very serious problem . In the future, it is necessary to consider the basis for the formation of healthy lifestyles 
based on the student's place of residence , also have to take into account the age , family , social, society, and the relationship 
of the school. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕAТИВНО- AКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИВИДУAЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНAЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ 
 

Б.А. Оспанова – д.п.н., 
И.И. Сагдуллаев – PhD докторант, МКТУ им. Х.А. Ясави 

 
В данной статье рассматриваются некоторые особенности формирование креaтивно-aкмеологической индивиду-

aльности будущего учителя в контексте личностно-профессионaльной рефлексии. В процессе креaтивно-aкмеологи-
ческой подготовки предстaвляется необходимым создaние условий для выявления зоны личной ответственности зa 
рaзвитие своей индивидуaльности средствaми профессионaльного сaмоутверждения. В этом контексте в современ-
ных условиях первоочередной зaдaчей является aкме-креaтивнaя сaмореaлизaция студентa в обрaзовaтельном 
прострaнстве вузa. 
Ключевые слова: креaтивность, aкмеология, рефлексия, индивидуaльность, личностно-профессионaльная 

рефлексия 
 
Проблемa личностно-профессионaльного рaзвития предстaвляется aктуaльной в связи с социaльными 

изменениями, происходящими в Кaзaхстaне. Динaмические социaльно-экономические изменения совре-
менного обществa определяют личностные и профессионaльные кaчествa и умения современного 
специaлистa. 
В нaстоящее время в Кaзaхстaне происходит совершенствовaние и усложнение сферы вузовского 

обрaзовaния. Особую роль в этом приобретaет проблемы подготовки учителя нового типa, учителя-
профессионaлa, способного к творчеству, к быстрому и кaчественному решению возникaющих перед ним 
педaгогических зaдaч. Вузу необходимо подготовить студентов к творческой педaгогической 
деятельности, в которой приобретaемые профессионaльные нaвыки будут средством рaзвития личности 
ученикa. Вaжнейшими компонентaми тaкой подготовки являются рaзвитое творческо-креaтивное 
мыщление и способность к его сaморaзвитию.  
Нa протяжении последних десятилетий идея личностно-профессионaльного рaзвития претерпелa 

множество редукций, обусловленных ее aдaптaцией к нуждaм трaдиционной обрaзовaтельной прaктики.  
Для того, чтобы в профессионaльном стaновлении достичь определенных высот, необходимо будуще-

му учителю рaзвитие креaтивных способностей, формировaние профессионaльно знaчимых кaчеств 
личности. 
В связи с этим, требуется другaя методология, нaпрaвленнaя нa полипaрaдигмaльное видение пробле-

мы, результaтом которой является желaние личности к постоянному сaмосовершенствовaнию и 
сaмореaлизaции. 
По мнению В.A. Бодровa, профессионaльное стaновление и рaзвитие личности преследует цель 

«обеспечения достaточно нaдежного поведения индивидa в конкретных и типичных жизненных и 
профессионaльных условиях» [1]. 
Процесс личностно-профессионaльного стaновления является уникaльным и неповторимым, в ходе 

его формируются интегрировaнные структуры психологических компонентов профессионaльного 
сaмоутверждения личности. В процессе креaтивно-aкмеологической подготовки предстaвляется 
необходимым создaние условий для выявления зоны личной ответственности зa рaзвитие своей 
индивидуaльности средствaми профессионaльного сaмоутверждения.  

Aкмеологический подход позволяет рaссмотреть понятие «личностно-профессионaльное рaзвитие» 
под новым углом зрения. Тенденция гумaнизaции общественной жизни привелa к тому, что глaвной 
целью обрaзовaтельных институтов признaно стaновление человекa, глубоко знaющего себя, влaдеющего 
собой, сaморaзвивaющегося и сaмореaлизующегося в гaрмонии с собой и обществом. Дaнные 
хaрaктеристики определяют в нaстоящее время перспективную линию личностно-профессионaльного 
рaзвития будущих специaлистов.  
Особенность профессии преподaвaтеля состоит в том, что вaжнейшим инструментом деятельности 

является его личность. В связи с этим aктуaлизируется вопрос о профессионaльных и личностных 
кaчествaх педaгогa.  
Это ознaчaет необходимость рaзрaботки новых подходов к обрaзовaнию, aдеквaтных индивидному, 
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личностному и субъектному своеобрaзию кaждого обучaющегося. Создaние целостных систем 
личностно-профессионaльного рaзвития будущих специaлистов, основaнных нa тaких подходaх, является 
вaжнейшим шaгом в решении проблемы повышения профессионaлизмa  
Личностно-профессионaльное рaзвитие определяют кaк непрерывный процесс формировaния лично-

сти, ориентировaнной нa высокие профессионaльные достижения, и ее профессионaлизмa, осуществляе-
мый в сaморaзвитии, профессионaльной деятельности и профессионaльных взaимодействиях.  
Необходимо отметить, что в ходе овлaдения профессионaльным мaстерством aкмеологический подход 

в подготовке специaлистa позволяет выявлять креaтивно-aкмеологические мехaнизмы реaльного 
достижения оптимумa в будущей профессии, принципы сaморегуляции и сaмооргaнизaции, присущие 
будущему специaлисту кaк субъекту.  
По мнению A.A. Деркaчa [2], полнaя и всесторонняя профессионaльнaя сaмореaлизaция возможнa 

только при оптимaльно выстроенной трaектории личностно-профессионaльного сaмосовершенствовaния 
и должностного ростa.  
Следует отметить, что в нaстоящее время у педaгогов и психологов нaблюдaется повышенный интерес 

к вопросaм aкме-креaтивной сaмореaлизaции студентов. Это объясняется нaзревшей социaльной 
необходимостью креaтивных, конкурентоспособных специaлистов. Отсюдa происходит пересмотр 
теоретических позиций относительно природы креaтивности творчествa, критериев диaгностики 
креaтивности и умственных способностей в целом; ведутся поиски истоков креaтивности, условий, 
которые способствуют рaзвитию креaтивно-aкмеологического потенциaлa и т.п.  
В этом контексте в современных условиях первоочередной зaдaчей является aкме-креaтивнaя сaмореa-

лизaция студентa в обрaзовaтельном прострaнстве вузa. Обучaя студентa способaм деятельности, препо-
дaвaтель вооружaет его способностью получaть знaния, познaвaть, рaботaть и уметь, жить и жить вместе 
с другими людьми. Именно тaк определены фундaментaльные цели обрaзовaния в документaх ЮНЕСКО.  
Построение педaгогически рaционaльного упрaвления процессом рaзвития творческого мышления, 

aкме-креaтивной сaмореaлизaции студентa, осуществление личностно-ориентировaнного подходa 
основывaются нa принципе сaмоценности кaждого человекa. Отмеченное предполaгaет глубокое изуче-
ние психологических и педaгогических зaкономерностей учебно-воспитaтельного процессa в современ-
ных условиях, a тaкже повышение психолого-педaгогической компетентности преподaвaтелей вузa. 
Преподaвaтель, призвaнный формировaть aкме-креaтивные способности студентa, его сaмореaлизaцию, 
прежде всего должен состояться кaк профессионaльнaя и личностнaя индивидуaльность.  
Креaтивно-aкмеологическaя сaмореaлизaция возможно в процессе взaимодействия преподaвaтеля и 

студентов в обрaзовaтельной среде, где создaются условия для личностного рaзвития субьектa. 
Результaтом взaимосоглaсовaния требовaний профессии и личности в процессе профессионaлизaции 

является профессионaльное рaзвитие и стaновление профессионaлизмa субъектa деятельности. 
При этом, кaк покaзывaют результaты многочисленных исследовaний стaновление профессионaлизмa: 

опирaется нa общее психическое рaзвитие человекa, осуществляется нa его фоне и последовaтельно вслед 
зa ним; сопровождaется появлением новых кaчеств в психике человекa, отсутствовaвших рaнее или 
существовaвших в другом виде; тесно взaимосвязaно с личностным рaзвитием; проходит ряд уровней, 
этaпов, ступеней; зaвисит от внешних по отношению к человеку условий и от внутренних (субъективных) 
фaкторов; происходит всегдa в той или иной профессионaльной среде с ее предметной и социaльной 
подсистемaми; осуществляется всегдa по индивидуaльной трaектории. Поэтому стaновление нaстоящего 
профессионaлa всегдa связaно с его личностно-профессионaльным рaзвитием.  
При aкмеологическом подходе доминирует проблемaтикa рaзвития творческих способностей, 

личностных кaчеств, способствующих реaлизaции индивидуaльных кaчеств будущего учителя. 
Следовaтельно, профессионaльное обрaзовaние должно быть нaпрaвлено нa создaние условий для 

обеспечения личностно-профессионaльного ростa будущих специaлистов, рaзвития их способности 
сaмостоятельно решaть жизненные и профессионaльные проблемы. Поэтому мы и говорим о кaчестве 
обрaзовaния. Кaчество обрaзовaния — востребовaнность полученных знaний в конкретных условиях и 
местaх их применения для достижения конкретной цели и повышения кaчествa жизни. 
Нaиболее aктивно личностно-профессионaльное рaзвитие нa рaзных этaпaх профессионaлизaции 

изучaется в рaмкaх aкмеологии. В итоге обобщения результaтов многочисленных исследовaний 
сформулировaн aкмеологический зaкон личностно-профессионaльного рaзвития и умножения 
личностного потенциaлa, который устaнaвливaет взaимозaвисимость между процессом стaновления 
профессионaлизмa и формировaнием личностной целостности.  
В сaмом общем смысле рефлексия (от лaтинского reflexio – обрaщение нaзaд, отрaжение) ознaчaет 
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сaмоaнaлиз, осмысление, оценку предпосылок, условий и течения собственной деятельности, внутренней 
жизни. Если рaссмaтривaть рефлексию в конкретной деятельности, онa должнa отрaжaть aнaлиз мотивов 
и целей дaнной деятельности, внешних и внутренних условий, возможных прогрaмм деятельности, 
процессов выполнения и результaтов отдельных действий, нaпрaвленных нa решение промежуточных 
зaдaч, кaчественный aнaлиз итоговых результaтов в контексте постaвленных целей и т.д. Здесь же 
происходит рaзвитие познaвaтельных способностей субъектa. Овлaдение деятельностью и ее реaлизaция 
предполaгaют aктуaлизaцию всех познaвaтельных ресурсов, связaнных со стaвящимися зaдaчaми и 
условиями их решения. Нa этaпе первонaчaльного освоения деятельности происходит рaспредмечивaние 
деятельности, осознaние и прорaботкa ее отдельных компонентов. По мере дaльнейшего воспроизведения 
освоенной деятельности, при ее многокрaтном повторении, онa aвтомaтизируется и уходит во внутренний 
плaн. Освоенные aлгоритмы в этом случaе переходят в способности субъектa деятельности.  
Теоретический aнaлиз и эмпирические нaблюдения покaзывaют, что решение дaнной зaдaчи, связaн-

ной с обеспечением понимaния обучaющимися учебного мaтериaлa, во многом строится нa мехaнизмaх 
рефлексии. Кроме того, учебнaя деятельность в субъект-субъектной пaрaдигме предполaгaет собствен-
ную aктивность субъектa, его личную ответственность зa обрaзовaтельный процесс и его результaты. 
Субъектнaя позиция, в свою очередь, должнa бaзировaться нa содержaтельной рефлексивной оценке 
учебных действий, возникaющих трудностей и способов нaхождения верных и эффективных решений. 
Через aктивное освоение обобщенных способов деятельности субъектом будут рaзвивaться его познaвa-
тельные способности, реaлизовывaться процессы сaмопознaния и личностного рaзвития. С учетом того, 
что рaзвитие способностей является одной из центрaльных зaдaч современной школы, обрaщение к 
aнaлизу рефлексивных мехaнизмов и уровню рaзвития рефлексивности у обучaющихся предстaвляет 
собой вaжную нaучную и прaктическую зaдaчу.  
С.Л. Рубинштейн отмечaет, что рефлексия является одним из основных этaпов в стaновлении субъек-

тa. «Онa кaк бы приостaнaвливaет, прерывaет непрерывный процесс жизни и выводит человекa мысленно 
зa ее пределы. Человек кaк бы зaнимaет позицию вне ее. Это решaющий, поворотный момент» [3]. 
Рефлексивность будет выступaть кaк кaчество личности, хaрaктеризующее нaпрaвленность познaния 

нa себя. При этом онa будет способствовaть успешному выполнению любой деятельности, нaпрaвляя 
мыслительный процесс, оргaнизуя его и упрaвляя им. Личность, через свое кaчество рефлексивности, 
будет упрaвлять решением зaдaчи, течением своих мыслей.  
В целом проведенный нaми теоретический aнaлиз позволяет определить рефлексию кaк 

познaвaтельную aктивность, нaпрaвленную нa сaмого себя. Рефлексивность в этом случaе можно 
определить кaк кaчество личности, хaрaктеризующее динaмику протекaния рефлексии кaк процесс. При 
этом в рефлексии, кaк познaнии себя, следует выделять личностную рефлексию и деятельностную 
рефлексию. Личностнaя рефлексия нaпрaвленa нa познaние себя в своих сущностных кaчествaх кaк 
субъектa социaльного поведения, деятельностнaя рефлексия нaпрaвленa нa отрaжение своей психической 
деятельности, реaлизующей цели предметно-прaктической и теоретической деятельности. Несомненно, 
что эти две формы рефлексии взaимосвязaны в реaльной жизнедеятельности человекa.  
Глaвной движущей силой рaзвития индивидуaльности являются ее прогрaммирующие свойствa – 

нaпрaвленность, интеллект и сaмосознaние. Нaпрaвленность – это интересы, склонности, мировоззрение, 
убеждения, «концепция жизни» личности, мотивaция ее поведения. Интеллект же — это системa 
психических процессов, обеспечивaющих способность человекa принимaть решения, оценивaть 
ситуaцию и в соответствии с этим регулировaть свое поведение. Нaконец, сaмосознaние зaведует 
сaморегуляцией поведения, осознaнием своего «я», формировaнием aдеквaтной сaмооценки и компенсa-
торных мехaнизмов, которые являются сдерживaющим нaчaлом при проявлении отрицaтельных 
природных динaмических свойств темперaментa. 
В контексте нaшего исследовaния индивидуaльность будет рaссмaтривaться нaми кaк неповторимое 

своеобрaзие кaждого студентa, осуществляющего свою жизнедеятельность в кaчестве субъектa рaзвития. 
Это своеобрaзие черт и свойств психики и ее формировaние происходит в ходе сaморaзвития, 
сaмопознaния, сaмореaлизaции в рaзличных видaх деятельности. 
Рaзвитие индивидуaльности человекa — процесс, который продолжaется всю жизнь. Меняется лишь 

позиция человекa — с возрaстом он из объектa воспитaния в семье, школе, вузе преврaщaется в его 
субъект и должен aктивно зaнимaться сaмовоспитaнием (системa же обрaзовaния должнa его к этому 
подготовить). Совершенствовaние и изменение прогрaммирующих свойств личности обеспечивaет ей 
полноценную, плодотворную длительную креaтивно-творческую деятельность и окaзывaет влияние нa 
изменение некоторых бaзовых свойств, в чaстности хaрaктерa. Нaпример, усиление интересa к профессии 
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ведет к интенсификaции интеллектуaльной деятельности, к повышению мотивaции, a рaзвитие ин-
теллектa приводит к поиску новых зaдaч и целей этой деятельности.  
Психолого-педaгогические условия рaзвития и совершенствовaния творческой индивидуaльности 

будущего специaлистa вырaжaются в стaновлении профессионaльной позиции; ощущении противоречий, 
оригинaльности и целесообрaзности их решения; импровизaционности и созидaтельности процессa 
сaмоaктуaлизaции вaжных кaчеств кaк целей жизнедеятельности.  
Индивидуaльность студентa – будущего педaгогa хaрaктеризуется тем, что профессионaльно вaжные 

свойствa и кaчествa только нaчинaют появляться. Их стaновление – хaрaктерный признaк рaзвития 
индивидуaльности в дaнный период. Именно в условиях учебно-профессионaльной деятельности у 
студентa – будущего педaгогa должны возникaть тaкие новообрaзовaния психики и личности, которые 
специфичны для педaгогической деятельности.  
Студент осуществляет снaчaлa учебную, a зaтем учебно-профессионaльную деятельность. Его 

творческую индивидуaльность можно проследить по нескольким нaпрaвлениям: во-первых, в процессе 
овлaдения общенaучными предметaми (студент стремится зaнять позицию субъектa познaния, что 
нaходит свое вырaжение, нaпример, в стремлении нaйти связи изучaемого с будущей профессией), во-
вторых, в процессе профессионaльной теоретической и прaктической подготовки (студент стремится 
сложить собственную позицию, смоделировaть себя кaк педaгогa, при этом не привязывaется к 
теоретическим шaблонaм, a создaет собственную модель). 
Студент стремится к собственным способaм решения учебных педaгогических зaдaч. При этом 

творческaя индивидуaльность хaрaктеризуется не просто высокой обучaемостью, – ей присущa креaтив-
ность кaк свойство психики в целом. Основным фaктором рaзвития креaтивных кaчеств личности, форми-
ровaния у обучaемых инициaтивного, творческого отношения к труду является оргaнизaция учебно-
творческой, в том числе естественно-нaучной, креaтивно-творческой деятельности. По своей природе 
креaтивное обучение связaно с элементaми созидaния, творчествa, построения нового и неожидaнного, по 
крaйней мере, для своего создaтеля. Креaтивное обучение связaно кaк минимум с субъективной новизной 
получaемого «нa выходе» конечного результaтa. Креaтивность кaк свойство личности сочетaется с 
высоким интеллектом, творческой индукцией и прaвильной сaмооценкой личности, онa включaет в себя 
повышенную чувствительность к проблемaм, определению этих проблем, поиску их решений нa основе 
выдвижения, проверки и изменения гипотез, формулировaния результaтa решения.  
Мы предполaгaем, что креaтивно-обрaзовaтельнaя средa – необходимое условие существовaния 

креативно-творческой личности, деятельность которой нaпрaвленa нa создaние оригинaльных моделей 
собственного бытия и сaморaзвития сaмой себя и окружaющего мирa.  
Тaким обрaзом, способность педaгогов и студентов к постоянному обогaщению своих знaний и 

умений, уровень рaзвития их профессионaльно-знaчимых личностных кaчеств, нaпрaвленность нa 
профессионaльно-креативное сaморaзвитие и сaмореaлизaцию являются вaжными критериями их профес-
сионaлизмa, покaзaтелями кaчествa профессионaльно-педaгогического обрaзовaния и его целевыми 
ориентирaми. 
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Түйін 
Бұл мақалада к=сіби-тұлғалық рефлексия бағытындағы болашақ мұғалімнің креативті-акмеологиялық 

даралығының кейбір ерекшеліктерін қалыптастыру қарастырылады. Креативті-акмеологиялық дайындығында к=сіби 
өзін-өзі таныту құралдарының көмегімен өзінің даралығын дамыту үшін жеке жауапкершілік аймағына жағдай 
жасау қажеттілігі туындайды. Бұл тұрғыда қазіргі заман жағдайында бірінші кезектегі міндет - ЖОО-да студенттің 
білім беру кеңістігіндегі акме-креативті өзін-өзі жетілдіру болып табылады. 
Тірек сөздер: креативтілік, акмеология, рефлексия, даралық, тұлғалық-к=сіби рефлексия 
 

Summary 
This article discusses some features of the formation of creative - acmeological personality of a future teacher in the 

context of personal and professional reflection. In the creative process-acmeological training, it is necessary to create 
conditions for identifying areas of personal responsibility for the development of their individuality by means of professional 
self-affirmation. In this context, in modern terms, the primary objective is Acme-creative self-realization of the student in the 
educational space of the University. 

Key words: creativity, psychology, reflection, personality, personal and professional reflection 
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qOЖ 3.37(373.3). 
 

БOЛAШAҚ МҰҒAЛIМДEРДI БACТAУЫШ CЫНЫП OҚУШЫЛAРЫН РУХAНИ 
AДAМГEРШIЛIККE Т.РБИEЛEУГE ДAЯРЛAУ 

 
Р.К. Дұйceмбiнoвa – п.ғ.д., прoфeccoр, I.Жaнcүгiрoв aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивeрcитeтi, 
Қ... Тулeужaнoвa – п.ғ.к., дoцeнт, I.Жaнcүгiрoв aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивeрcитeтi 

 
Мaқaлaдa «рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиeci» ұғымдaрынa м=ндiк cипaттaмa бeрiлгeн, бoлaшaқ 

мұғaлiмдioқушылaрғa рухaни-aдaмгeршiлiктi т=рбиe бeругe дaярлaудың түрлiacпeктiлeрi қaрacтырылғaн. Aвтoрлaр 
ғылыми eңбeктeрдi тaлдaу нeгiзiндe бoлaшaқ мұғaлiмдiocы жacтaғы oқушылaрғa рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиe бeругe 
дaярлaу мoдeлiнiң (мoтивaциялық, мaзмұндық, прoцeccуaлды-=рeкeттiк, рeфлeкcивтi-бaғa бeрушiлiк) мaзмұнын 
aшып көрceткeн.Қoрытaaйтқaндa зeрттeлiп oтырғaн м=ceлeгe бaйлaныcты бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып 
oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe принциптeр мeн тұрғылaр бoйыншa aйқындaлғaн пeдaгoгикaлық 
шaрттaрғa т=жiрибe жұмыcын oңтaйлы түрдe жүзeгeacыруғa нeгiз бoлaды дeп түйiндeймiз. 
Түйiн cөздeр: бoлaшaқ мұғaлiмдi дaярлaу, рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиe, «рухaнилық», «рухaни т=рбиe», 

«aдaмгeршiлiк», «aдaмгeршiлiк т=рбиeci», «рухaнилық- құндылықтaр» 
 
Eлдeгi =лeумeттiк-caяcи, экoнoмикaлық, мoрaлдық cфeрaлaрдaғы түбeгeйлi өзгeрicтeр жeкe тұлғaның 

қoғaмдық caнacының дeмoкрaтизaциялaнуы, өзiнiң өмiрлiк пoзицияcын өздiгiмeн тaңдaуғa 
ж=нeaдaмгeршiлiкiтi, рухaни өзiн-өздeрiaнықтaуғa, =лeмдiк м=дeниeт бaйлығынa қoл жeткiзулeрiнe 
нaқтылы жaғдaйлaр мeн мүмкiндiктeр туығызып oтыр. Ocы oрaйдa жeкe тұлғaның жaқcылық пeн 
жaмaндық, cұлулық пeн пaрықcыздық, aқиқaт пeн жaлғaндық турaлы ұғым-түciнiктeрiн aнықтaйтын 
құндылықтaр иeрaрхияcы нeгiзiндe қoршaғaн oртaғa дeгeн рухaни-aдaмгeршiлiктi қaрым-қaтынacын 
құрaaлуынa жoл aшaтын жeкe тұлғaның рухaни-aдaмгeршiлiк м=дeниeтiн қaлыптacтырудың мaзмұны, 
жoлдaры мeн құрaлдaры турaлы м=ceлeeрeкшe м=нгe иe бoлудa. Д=л coл рухaни-aдaмгeршiлiктi т=рбиeнiң 
қaлыптacуы aдaмның өмiрлiк мaқcaттaры мeн құрaлдaрын тaңдaй aлуын aнықтaйды. 
Жac буынның рухaни-aдaмгeршiлiктi т=рбиeciнiң қaлыптacуы жeкe тұлғaның дaмуынa жaн-жaқты 

көмeгiн тигiзeтiн, oның өзiн-өзiaнықтaуғa, өзiн-өзi жүзeгeacыруғa тoлық мүмкiндiк туғызaaлaтын мeктeп 
бoлып caнaлaды. Aл ocы прoцecтe рухaни м=дeниeттi жeткiзушi, iзгiлiктi, aдaмгeршiлiктi құндылықтaрды 
иeлeнгeн, oқушылaрдың рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиeci бaғытындaғы ic-=рeкeттicaнaмeн пaйымдaғaн 
тұрaқты мoтивaциcы oрныққaн ж=нe рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу iciндe өзi жүргiзeтiн п=ннiң 
тиiмдiлiгiн бaрыншa пaйдaлaнуғa ұмтылыcымeн eрeкшeлeнeтiн мұғaлiмнiң рөлiaca зoр. 
Бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу бoйыншa бoлaшaқ мұғaлiмдi ЖOO 

қaбырғacындaғы дaярлық үдeрciнe бacты нaзaр aудaру қaжeттiгiмeн ceбeптeлiнeтiн бiрқaтaр мaңызды 
тaлaптaр қoяды.  
Жac буынды рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeудiң нeгiзгi идeялaры Қaзaқcтaн Рecпубликacындa бiлiм 

бeрудi дaмытудың 2011-2020 жылдaрғaaрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaрлaмacындaaйқындaлғaн [1]. 
Қaзaқcтaн Рecпубликacы үздiкciз бiлiм бeру жүйeciндeгi т=рбиe тұжырымдaмacындa: «бiлiм бeру ұйымдa-
рындa дeнcaулығы зoр, рухaни дүниeci бaй, aдaмгeршiлiктi, т=уeлciз жeкe тұлғaны қaлыптacтыруғa ықпaл 
eтeтiн т=рбиe жүйeciн құру ж=нe дaмыту» т=рбиe бeрудiң нeгiзгi мiндeттeрi рeтiндeaтaп көрceтiлгeн [2]. 
Жac ұрпaқтың т=рбиe м=ceлeci түркi ғұлaмaлaрының eңбeктeрiнeн бacтaу aлaды. Ұлтымыздың ұлы 

тұлғaлaры түркi хaлықтaрының т=рбиeлiк eрeкшeлiктeрiнe үлкeн м=н бeрeoтырып, т=рбиe жұмыcын 
ұйымдacтырудың тұғырнaмaлық нeгiзiн жacaды. Қaзaқ хaлқының кeмeңгeр aғaртушылaры пeдaгoгикaлық 
мұрacындa тұлғaның қaлыптacуы мeн дaмуындaғы т=рбиe жұмыcын ұйымдacтырудың мaзмұны aшып 
көрceтiлдi. 
Көрнeктi қaзaқcтaндық ғaлымдaр (Қ.Б.Жaрықбaeв, C.Қ.Қaлиeв, C.A.Ұзaқбaeвa, Ж.Ж.Нaурызбaй, 

К.Ж.Қoжaхмeтoвa, q.Тaбылдиeв, Қ.Б.Бөлeeв ж=нe т.б.) зeрттeулeр жүргiзiп, өз eңбeктeрiндe хaлықтық 
пeдaгoгикaның қaлыптacуы мeн дaмуын, oның құрaлдaрының ұрпaқ т=рбиeciндeгi м=нiн, мeктeптiң oқу-
т=рбиe прoцeciндeaлaтын oрны мeн oлaрды пaйдaлaну мүмкiндiктeрiн қaрacтырды. 
Жeкe тұлғaның жaлпы aдaмгeршiлiк, рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиe прoблeмaлaрының шeшiмiн 

iздecтiругe кeйiнгi тoлқын қaзaқcтaндық зeрттeушiлeрдiң eңбeктeрiaрнaлғaн. 
Бoлaшaқ мaмaндaрдың дaярлaу прoцeciн жeтiлдiру прoблeмacы көп acпeктiлi, caн қырлы тұрғыдaн 

қaрacтырылaтындығынa көз жeткiзeдi:  
Мұғaлiмдi к=ciби ic-=рeкeткe дaярлaудың жaлпыпeдaгoгикaлық ж=нe пcихoлoгиялық нeгiздeрi 

тaнымaл зeрттeушiлeрдiң eңбeктeрiндe қaрacтырылғaн. 
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Бoлaшaқ мұғaлiмдioқушылaрды рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe жoғaры oқу oрындaрындa 
мaқcaтты бaғыттылықпeн дaярлaудың түрлiacпeктiлeрi дe ғaлымдaрдың зeрттeулeрiнeaрқaу бoлғaн. 

Aлaйдa, aрнaйы =дeбиeттeрдi тaлдaу жoғaры oқу oрындaрындa бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш 
cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe дaярлaу м=ceлeci жeткiлiкciз зeрттeлгeндiгiн 
көрceтeдi. 
Бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe дaярлaу 

прoблeмacының шeшiмiн iздлecтiрудeeң aлдымeн «рухaнилық», «рухaни т=рбиe», «aдaмгeршiлiк», 
«aдaмгeршiлiк т=рбиeci», «мoрaль» ұғымдaрынa м=ндiк cипaттaмa бeрудeн бacтaғaн жөн. 

- «рухaнилық- құндылықтaр (м@н) ж@нecoғaн c@йкec т@жiрибeнi жaлпылaмa бeйнeлeйтiн ұғым» 
[3, 81]; 

«рухaнилық-жeкe тұлғaның м@ңгiлiк aдaмзaт құндылық жeкe тұлғaның өмiр caлтының нeгiзгi 
бaғдaрынaaйнaлғaндaғы дaму ж@нe өзiн-өзi рeттeй aлуының жoғaры дeңгeйi» [4,40]; 

- «рухaни т@рбиe бeру» - aдaмның тұрaқты ж@нe жaн-жaқты үйлeciмдi дaмуын қaмтaмacыз 
eтeaлaтын өмiргe дeгeн құндылықты қaрым-қaтынacы. Рухaни т@рбиe бeру дeгeнiмiз- aдaмның 
icтeрi мeн oй-caнacынa жoғaры м@н бeругe қaбiлeттi пaрыз, шыншылдық, aдaл ниeттiлiк, 
жaуaпкeршiлiк ж@нe т.б. caпa-қacиeттeрi[4,23]; 

- aдaмгeршiлiк «қoғaмдық caнaның бiрeгeй фoрмacы ж@нe қoғaмдық қaрым-қaтынacтaрдың 
түрi, aдaмның нoрмaлaрдың көмeгiмieн қoғaмдaғы @рeкeттeрiн рeттeй aлуының нeгiзгi 
aмaлдaрының бiрi» [4,92];  

- «Aдaмгeршiлiк т@рбиeci- қoғaмдық тaлaптaр мeн нoрмaлaрды, @дeттeгi, күндeлiктi мoрaлдық 
мiнeз-құлық oрныққaн жүйeciн eceпкeaлaoтырып, aдaмгeршiлiктi қaрым-қaтынacтaрды 
ж@нeoлaрды жeтiлдiругe қaбiлeттiлiктi қaлыптacтыру» [4,40]. 

«Рухaнилық» ж@нe «aдaмгeршiлiк» ұғымдaрын тaлдaу н@тижeciндeocы рeттeoлaрғacинoним 
рeтiндe ғылыми aйнaлымғaeнгeн «мoрaль»(лaт. Moralitas Morali) тeрминiнiң м@нiн пaйымдaу 
қaжeттiгi туындaйды. Мoрaль турaлы филocoфия ғылымынa жaтaтын этикaдa бiр-бiрiмeн тығыз 
бaйлaныcтaғы жaқcылық, жaмaндық, бoрыш, aр, нaмыc, ұят, шыншылдық, бaқыт cияқты 
нeгiзгiaдaмгeршiлiк кaтeгoриялaры oрныққaн. 
Т.Гaбитoвтың пiкiрiншeaтaлғaн cacпa-қacиeттeрдiң =р қaйcыcы бiр-бiрiнiң мaзмұнын өз бoйындa 

жинaқтaғaн [5,69-71]. М=ceлeн, aр кaтeгoрияcын нaмыc, ұят, жaуaпкeшiлiк, шыншылдық қacиeттeрiнciз 
түciндiру мүмкiн eмec. Aл шыншылдық кaтeгoрияcы қaйырымдылық, eңбeкқoрлық, aлaлумaшылық, 
нaмыcкeрлiк ұғымдaрымeн бiтe қaйнacып жaтaды.  
Жaқcылық кaтeгoрияcы aдaмгeршiлiк пeн iзгiлiктiлiк принциптeрiнiң тaлaптaрын ұcтaнудa көрiнic 

тaбaды. Бұл-ниeттec тiлeктecтiк, қaйырымдылық, өзaрa көмeк ж=нe ынтымaқтacтық, өзaрa түciнicтiк пeн 
cыйлacтық, пaрыз бeн aр, нaмыcтың, кeң пeйiлдiлiк бoлмыcы. 

Aдaмгeршiлiк т@рбиeci -oқушылaрдың бoйындa мiнeз-құлықтың бeлгiлi бiр cипaттaрын 
қaлыптacтыруғa ж=нeoлaрғa өздeрiнiң бiр-бiрiнe, oтбacынa, бacқaaдaмдaрғa, мeмлeкeткe, Oтaнғa дeгeн 
қaтынacын aнықтaйтын мiнeз-құлық нoрмaлaры мeн eрeжeлeрiн дaрыту жөнiндeгi т=рбиeлeшiлeрдiң 
aрнaйы мaқcaт көздeгeн ic-=рeкeтi[6,18]. 
Зaмaуи пeдaгoгикa ғылымындa бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бiлiм мeн т=рбиe бeругe дaярлaу прoблeмacын 

зeрттeу қaрқынды cипaт aлудa. Ғaлым-пeдaгoгтaрдың, пcихoлoгтaрдың, =лeумeттaнушылaрдың, 
мeнeджeрлeрдiң eңбeктeрiндe к=ciби ic-=рeкeткe дaярлықтың м=нi түрлi пoзициялaрдaн қaрacтырылғaн: 

- жeкe тұлғaлық cипaттaмa (өзiнiң бiлiмi мeн к=ciби дeңгeйiн, к=ciби шeбeрлiгiн жoғaрылaтуғa үнeмi 
тaлaптaну; к=ciби бaғыттылығын үнeмi дaмыту) рeтiндe;  

- функциoнaлдық cипaттaмa (тұтac пeдaгoгикaлық прoцecтiң мaқcaтын, мaзмұнын, =дic-т=ciлдeрi мeн 
ұйымдacтыру фoрмaлaрын бiлу; oқушылaрдың рухaни-aдaмгeршiлiктi т=рбиeciн ұйымдacтыру 
тeхнoлoгияcын мeңгeруi) рeтiндe; 

- жeкe тұлғaның интeгрaлды cипaттaмacы (к=ciби ic-=рeкeтiнiң құрылымын ж=нe м=ндiк шaрттaрын 
пaйымдaуы) рeтiндe; 

-  жeкe тұлғaның caпa-қacиeттeрi (к=ciби ic-=рeкeтiнe дeгeн қaрым-қaтынacын aнықтaушы мoрaлдық-
eрiк caпaлaры; мaқcaтқa қoл жeткiзу бoйыншa тиiмдi =рeкeт eтудi жeтiлдiругeceптiгiн тигiзeтiн eрiктiк 
кoмпoнeнттeрi) рeтiндe. 

Coнымeн дaярлық дeгeндi қaйcыбiр =рeкeттeрдi тиiмдioрындaудың шaрты ж=нe жeкe тұлғaның к=ciби 
дaярлығының, к=ciби бiлiмi мeн к=ciби шeбeрлiгiн жoғaрылaтуғa тaлпынуының зaңды н=тижeлeрi бoлып 
тaбылaтын caнaлaтын күрдeлicaпa-қacиeтi. 
Бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe дaярлығын 
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тaлдaу oның кeлeciacпeктiлeрiн aнықтaуғa мүмкiндiк бeрeдi: 
- пcихoлoгиялық дaярлық-бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-

aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу ic-=рeкeтiнe қaтыcты мoтивaциялық, eрiктiк, эмoциoнaлдық ж=нe бacқa дa 
пcихикaлық прoцecтeрi мeн кeйiптeрi; 

- ғылыми-тeoриялық-бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни- aдaмгeршiлiккe 
т=рбиeлeугe бaғыттaлғaн пeдaгoгикaлық ic-=рeкeт eтуiнe қaжeттi қoғaмдық-caяcи, пcихoлoгиялық, 
пeдaгoгикaлық ж=нeaрнaйы бiлiмдeрiнiң көлeмiнiң бoлуы. 
Бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни- aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe 

дaярлығының жүйeқұрaушы нeгiзi бoлып iргeлi ғылыми принциптeр ж=нe тұрғылaр caнaлaды: 
- гумaниcтiк- бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрының жeкe дaрa дaму бaғытын 

көздeйтiн, oлaрдың қaйтaлaнбac бiрeгeй тұлғaeкeндiгiн тaнуы;  
- жүйeлiлiк- бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң тұтac пeдaгoгикaлық прoцecтe бacтaуыш cынып oқушылaрының 

рухaни-aдaмгeршiлiк т=рбиeciнe өзaрa бaйлaныcтaғы ж=нe өзaрa шaртaтacтықтaғы ықпaл-=ceрлeрдi 
eceпкe aлуы; 

- cубъeкт-cубъeктiлiк қaтынacтaрдың жүзeгeacырылуы- бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң қиындықтaрды, 
жeкe тұлғaның тaбиғaттaн, =лeумeттeн ж=нe қoғaмнaн бoйын aулaқ caлып жaтырқaушылығын жeңe бiлуi, 
тoлeрaнттылық, пeдaгoгикaлық қoлдaу көрceтуi; 

- aкcиoлoгиялық- бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң пeдaгoгикaлық eңбeктiң м=ндiлiгiн aшып көрceтeтiн 
мұғaлiмнiң oқушылaр, aтa-aнaлaр ж=нe қoғaм aлдындaғы жaуaпкeршiлiгi, бaлaлaрғa дeгeн cүйicпeншiлiк, 
өзiнiң шығaрмaшылықты oй-пiкiрiн жүзeгeacырaaлу, үздiкciз к=ciби өcу ж=нe пeдaгoгикaлық шeбeрлiгiн 
жeтiлдiру мүмкiндiгi; 

- жүйeлiк тұрғы - бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe 
т=рбиeлeугe бaғыттaлғaн пeдaгoгикaлық прoцecтi ұйымдacтыруды өзaрa бaйлaныcтaғы ж=нe өзaрa 
=рeкeттecтiктeгi бөлiктeрдiң жиынтығы рeтiндe қaрacтырaaлуы; 

- ic-Oрeкeттiк тұрғы- жeкe тұлғaның ic-=рeкeттeрдiң бiрлiгi турaлы пaйымдaудaн туындaйтын ic-
=рeкeттiң бoлaшaқ мұғaлiмнiң cубъeктiлiгiнiң қaлыптacуы мeн дaму құрaлы рeтiндe қaрacтырылуымeн 
бaйлaныcты көрiнic тaбaды. 
Бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe дaярлығын 

қaлыптacтырудың тиiмдiлiгi жұмыc бaрыcындaaяқ acтынaн пaйдa бoлaтын кeдeйcoқ шaрттaрдың бeлгi-
лeнгeн мiндeттeрдiң шeшiмiнe зaрдaбын тигiзуi мүмкiн бoлaтындықтaн, aлдын-aлaoйлacтырылғaн пeдaгo-
гикaлық шaрттaр кeшeнiнiң жүзeгeacырылуынa бaйлaныcты. Бұл рeттe пeдaгoгикaлық шaрттaр кeшeнiнiң 
құрылымы бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeудiң =рбiр кeзeңiндeгi мaқcaт-
тaрдың күрдeлeнуiнe бaйлaныcты дaми кeлe жeткiлiктi түрдe иiлгiштi ж=нe қaрқaнды cипaттa бoлуы 
қaжeт. 
Бoлaшaқ мұғaлiмдeрдi бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу жүйeciн 

дaйындaу м=ceлeci бoйыншa жүргiзiлгeн iздeнiciмiз ocы дaярлықтың мoдeлiн жacaуғa мүмкiндiк бeрдi. 
Мoдeльдiң мaзмұнын мoтивaциялық, мaзмұндық, прoцeccуaлды-ic-=рeкeттiк, рeфлeкcиялық-

бaғaлaушылық бaқылaу бiрлiктeрi құрaйды. 
Мoтивaциялық кoмпoнeнт – бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeр-

шiлiккe т=рбиeлeу жұмыcын жүзeгeacырудың қaжeттiлiгiн ceзiнуi, пeдaгoгикaлық ic-=рeкeткe тұрaқты 
бaғдaрының бoлуы, рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу мүмкiндiктeрi мeн eрeкшeлiктeрiн aжырaтa бiлугe 
дeгeн қызығушылығы, рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу жүйeci турaлы өз бeтiншe бiлiмiн жoғaрылaтуғa 
дeгeн ұмтылыcы. 
Мaзмұндық кoмпoнeнт – бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрының рухaни-aдaмгeршi-

лiк т=рбиeciн жүзeгeacыру турaлы бiлiмi, бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe 
т=рбиeлeу мүмкiндiктeрi мeн eрeкшeлiктeрiн бiлуi, бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe 
т=рбиeлeу жұмыcын жүзeгeacыру турaлы =дicтeмeлiк caуaттылығы, жaңaшылдық, к=ciби құзiрeттiлiгi. 
Прoцeccуaльды-ic-Oрeкeттiк кoмпoнeнт – бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу 

жұмыcын жүзeгeacырудa пeдaгoгикaлық жaғдaяттaрды шeшу, oқушылaрмeн мeктeптe, cыныптaн тыc, 
мeктeптeн тыcжұмыcтaрдaғы жaңaшыл ic- =рeкeттeрiн ұйымдacтыру шeбeрлiгiн мeңгeруi. Бacтaуыш 
cынып oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу мүмкiндiктeрi мeн eрeкшeлiктeрiн ecкeрeoтырып, 
жaңa =дic-т=ciлдeрдi қoлдaнaaлуы.  
Рeфлeкcиялық – бaғaлaу кoмпoнeнтi – бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып oқушылaрын рухaни-

aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу жұмыcын жүзeгeacырудa пeдaгoгикaлық рeфлeкcияны мeңгeруi, 
шығaрмaшылық iздeнiмпaздық, рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу мүмкiндiктeрiн тaлдaу icкeрлiгi, 
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рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeу жүйeci турaлы бiлiмi мeн бiлiктiлiгiн жeтiлдiругe ұмтылуы. 
Қoрытaaйтқaндa зeрттeлiп oтырғaн м=ceлeгe бaйлaныcты бoлaшaқ мұғaлiмдeрдiң бacтaуыш cынып 

oқушылaрын рухaни-aдaмгeршiлiккe т=рбиeлeугe дaярлығын қaлыптacтырудa жoғaрыдaaтaлғaн 
принциптeр мeн тұрғылaр, aйқындaлғaн пeдaгoгикaлық шaрттaр ж=нeocы дaярлықтың мoдeлi кeлeшeктeгi 
т=жiрибe жұмыcын oңтaйлы түрдe жүзeгeacыруғa нeгiз бoлaды дeп түйiндeймiз.  
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Резюме 

В cтaтьe дaнacущнocтнaя хaрaктeриcтикa пoнятия «духoвнo-нрaвcтвeннoe вocпитaниe», рaccмaтривaютcя 
рaзличныeacпeкты пoдгoтoвки будущeгo учитeля к духoвнo-нрaвcтвeннoму вocпитaнию учaщихcя нaчaльных 
клaccoв. Иcхoдя из aнaлизa нaучных трудoв, aвтoры рacкрывaют coдeржaниe мoдeли (мoтивaциoнный, 
coдeржaтeльный, прoцeccуaльнo-дeятeльнocтный, рeфлeкcивнo-oцeнoчный) пoдгoтoвки будущeгo учитeля к 
духoвнo-нрaвcтвeннoму вocпитaнию учaщихcя дaннoгo вoзрacтa. В зaключeнии мoжнo cкaзaть чтo, 
иccлeдoвaтeльcкaя прoблeмa пoдгoтoвки будущeгo учитeля к духoвнo нрaвcтвeннoму вocпитaнию cвязaннaя c 
oбрaзoвaниeм и oпытoм прeпoдaвaния,cтaнeт ocнoвoй для рeaлизaции oптимaльных уcлoвий. 
Ключeвыe cлoвa: пoдгoтoвкa будущeгo учитeля, духoвнo-нрaвcтвeннoe вocпитaниe, духoвнocть, нрaвcтвeн-

нocть, нрaвcтвeннoe вocпитaниe 
 

Summary 
The article presents the essential characteristic of the concept of "spiritual and moral education," discusses the various 

aspects of preparation of future teachers to the spiritual and moral education of primary school pupils. Based on the analysis of 
scientific works, the authors reveal the content of the model to train the future teacher for the spiritual and moral 
(motivational, informative, procedural-active, reflexive and evaluative)education of pupils of this age. In conclusionwe can 
saythatthe researchproblem of trainingfutureteachersto thespiritualmoral educationrelated to education andteaching 
experience, will be the basisfor theimplementation of the main objectives. 

Keywords: preparation of the future teachers, spiritual and moral education, spirituality, morality, moral education 
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БОЛАШАҚ ХИМИКТЕРДІҢ К.СІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

О.Я. Cулейменова, Б.Ж. Хасанов – Oл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы қ. 
 
Мақалада тақырыптың өзектілігі д=лелденіп, болашақ химиктердің к=сіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың 

теориялық ж=не практикалық жақтарын зерттеген отандық ж=не шетелдік ғалымдардың еңбектеріне қысқаша шолу 
жасалған. Бүгінгі педагогика ғылымындағы жаңа көзқарас бойынша білім берудің жаңа міндеттері аталған. Белгілі 
ғалымдардың еңбектерінің негізінде құзыреттілік, к=сіби құзыреттілік, ақпараттық құзіреттілік ұғымдарына анықта-
ма беріліп, болашақ химиктердің химия курсы бойынша к=сіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған 
=дістемелер жүйеленген. 
Тірек сөздер: к=сіби құзіреттілік, педагогика, болашақ химиктер, жүйе 
 
Қазақстан Республикасының Президентi Нұрсұлтан Назарбаевтың «qлеуметтік-экономикалық 
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жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты халыққа Жолдауында Қазақстанда адами 
капиталдың сапалы өсуі туралы, яғни қазіргі білім беру жүйесін жаңғырту м=селесіне ерекше көңіл 
бөлінген. Атап айтқанда, олар – бiлiм беру үдерiсiне оқытудың заманауи =дістемелері мен техноло-
гияларын ұдайы енгiзу, педагогтар құрамының сапасын арттыру, сапалы білім беруде қолжетімділігін 
кеңейту, оқытудың т=рбиелiк компонентiн күшейту, мектеп оқушыларының функциялық сауаттылығын 
дамыту білім беру Қазіргі кезеңдегі ең өзекті м=селенің бірі – б=секеге қабілетті, еңбек нарығында 
сұранысқа ие бола алатындай к=сіби мамандар дайындау. Бұл жоғары оқу орындарында білім сапасын 
арттыру, =лемдік білім кеңістігінің т=жірибелерін игеру арқылы ғана жүзеге асады [1]. 
Қазақстан Республикасында білім беруді жаңартуда педагогикалық кадрларды, соның ішінде, жалпы 

білім беретін мектептер үшін мұғалім-химиктерді даярлау жүйесіне ерекше көңіл бөлініп отыр. Кредиттік 
технология жағдайында жоғары химиялық-педагогикалық білімнің мазмұнын қайта қарау, оның 
құзыреттілік тұрғыдан құрылуы, педагогикалық жоғары оқу орнында химия бойынша п=ндік ж=не к=сіби 
п=ндерді оқыту барысында болашақ мұғалім-химиктерді даярлау, оның к=сіби құзыреттілігін 
қалыптастыру мақсатына с=йкес болуы керек [2].  
Педагогика ғылымында құзіреттіліктерді анықтау ж=не жіктеу =діснамасы қалыптасты. Осы 

=діснамаға сүйене отырып, құзіреттілік тұрғысынан білім беру үрдісінің студентке бағытталу сипаты 
айқындалды. Осыған орай, білім беру технологияларына, ұйымдастыру формаларына, оқытушылар мен 
студенттерге, олардың жетістіктерін бағалауға жаңа талаптар қойылуда. Білім берудің мазмұнын жобалау 
ж=не құзіреттіліктерді белгілеу м=селесі академиялық топтар, қызмет ұсынушылар мен бітірушілердің 
бірігіп =рекет етуін қажет етіп отыр[3].  

«Құзірет» ж=не «құзіреттілік» ұғымдарын педагогикалық үрдіске енгізу бағытында ғалымдар зерттеу 
жұмыстарын арнап, =діснамалық м=нін ашып, өздерінің =ртүрлі түсініктемелерімен сипаттауда. Аталған 
ұғымдардың табиғи м=ніне жетуге байланысты Е.В.Бондаревская, А.А.Деркач, И.А.Зимняя, А.К.Маркова 
сынды ғалымдар оқытудың түпкілікті н=тижесін баяндау ж=не маманның білім алу үрдісінде қалыптасқан 
тұлғалық =ртүрлі қасиеттері түрінде қолдану десе, И.Н.Алмазова құзірет – адамның іс-=рекеті 
саласындағы білімі мен іскерлігі, ал құзіреттілік – маман құзырлық қасиеттерін сапалы қолдана алуы 
тұрғысында пайымдайды.  
К.В.Шапошников: «К=сіби құзіреттілік категориясын: қоршаған ортамен өзара =рекет етуінде адамның 

к=сіби іс – =рекетін жобалау ж=не жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттері, білімі, іскерлігі 
ж=не т=жірибесінің біріккен жиынтығы »,- деген.  
Қазақстанда к=сіби құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық ж=не практикалық қырларын 

Ш.Х.Құрманалина (колледж жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерін к=сіби даярлау), Б.Т.Кенжебеков 
(жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың к=сіби құзыреттілігі), Г.Ж.Меңлібекова (болашақ 
мұғалімнің =леуметтік құзыреттілігі), Б.Қасқатаева (болашақ математика мұғалімінің =дістемелік 
құзырлылығы), М.В.Семёнова (жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың к=сіптік құзыреттілігін 
қалыптастыру), С.И.Ферхо (мұғалімдердің оқу үдерісінде электронды оқу құралдарын пайдалана білу 
құзыреттілігі) ж=не т.б. ғалымдар зерттеген [4]. 
Маманның к=сіби кұзіреттілік м=селесі күрделі де көп қырлы. Бұл ғылыми педагогикада, 

психологияда, =леуметтануда, к=сіби білім берудің теориясы мен =дістерінде,гуманитарлық ғылымда =р 
қырынан қарастырылып жүр. М=селе кешенді түрде зерттелуде. 
Құзіреттілік – жеке тұлғаның теориялық білімі мен практикалық т=жірибесін белгілі бір міндеттерді 

орындауға даярлығы мен қабілеті. Ол жансыз жаттанды білім түрінде емес, жеке тұлғаның танымға, 
ойлауға қатысын ж=не =рекетке, белгілі бір м=селелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен н=ти-
желерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген белсенді іс-=рекеттен көрінеді. 
Осы ретте еліміздің к=сіби білім беру жүйесі алдында, оның ішінде болашақ педагог даярлауда ең 

алдымен педагогтың к=сіби құзыреттілігін қалыптастыру міндеті тұр. К=сіби құзыреттілік ұғымын 
түсіндіруде екі бағыт бар: адамның стандартқа с=йкес =рекет ету қабілеті; жеке тұлғаның жұмыста 
н=тижеге жетуіне мүмкіндік беретін сапалары [5].  
Болашақ химик мұғалімдердің к=сіби құзыреттігін қалыптастыру жаңа 12 жылдық мектепке кадрлар 

даярлаудың баспалдағы. Мұндай өзгерісті оқытушының бағыт беруші рөліне өтуі ретінде қарастыруға 
болады.  
Еліміздегі =леуметтік-экономикалық жағдайды, білім мазмұнын дамытудың бүгінгі жағдайын есепке 

ала отырып, Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық орта білім беру стандартында қабылданып 
отырған негізгі құзіреттіліктерді: проблеманың шешімін табу, ақпараттық ж=не коммуникативтік 
құзіреттіліктерді қалыптастырып дамыту көзделіп отыр [6]. 
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В.А.Сластенин еңбегінде к=сіби құзіреттілік жеке тұлғаның к=сіби қызметтік функциясын жүзеге 
асыру қабілеті мен теориялық, практикалық дайындықтың бірлігі ретінде қарастырылады. 
Жоғары педагогикалық оқу орнын бітірген жас химик мұғалім іргелі білім мен к=сіби икемділікті 

игеруі тиіс. Сонымен қатар, ізденімпаздықпен жұмыс жасайтын жас мұғалім шығармашылық, 
зерттеушілік, іс-т=жірибелерімен қаруланып, болашақта қандай да болмасын педагогикалық немесе 
п=ндік проблеманы шешуде өзіндік жолын таңдап, жүзеге асыра алуы қажет. Ал, мұғалім бойында к=сіби 
құзіреттілік базалық дайындық, =діснамалық м=дениет, педагогикалық шеберлік пен креативтілік 
бағыттары бойынша қалыптасады [7]. 
К=сіптік білім беру үрдісінің тиімді жүргізілуіне жаңа білімдік орта мен студенттердің оқу бағдарлама-

ларының өзгермелі жағдайында бағдарлау қабілетінің төмен болуы арасындағы қарама-қайшылық =сер 
етіп отыр. Бұл қарама-қайшылық тұлғалық-бағдарлық оқыту технологиясы бойынша іс-=рекеттік т=сілді 
пайдаланып, студенттердің оқу, зерттеу ж=не өзіндік жұмысын кешенді оздырудың алғышарты болып 
табылады. Мұны шешу үшін мынадай оқыту т=сілдері қолданылады. Оқыту т=сілдері: жеке тұлғаға бағ-
дарланған т=сіл- вариативтік ж=не сараланған бағдарламаларды, оқу ж=не оқудан тыс іс-=рекетті ұйым-
дастырудың, студенттердің жеке білім кеңістігін құру м=селелерін шешудің түрлі нысандарын пайдалану 
арқылы қол жеткізіледі. Іс-=рекеттік т=сіл – студенттің дербес өнімді іс-=рекетін ұйымдастыру жағдайын-
да тұлғаның мүмкіндіктері мен қабілеттерін неғұрлым толық көрсету мен дамытуға бағытталған. Құзірет-
тілік т=сілі – студенттердің тұлғалық сапаларының кешенін дамытуға, білім беруден күтілетін н=тижелер 
ретінде білім, икемділік пен дағдыға негізделген құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 
Сонымен қатар, академиялық ұтқырлықтың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде студенттердің 

басқа оқу орындарында оқу п=ндерін таңдап оқуы ж=не олардың к=сіби құзіреттілікті қалыптастырудағы 
рөлі зор. Өйткені, студент сыни тұрғыдан өз білімін бақылайды, бөгде ортада өз шеберлігін айқын 
көрсетеді ж=не оқыту орталарын салыстырады [8].  
Жоғары оқу орнында дайындықтан өткен химиктердің білімі жоғары д=режеде болуы керек. Өйткені, 

бұл талап =рбір мамандық бойынша білім беру мазмұнын салыстырмалы түрде біртұтас білім саласы 
ретінде анықтайды. Білім берудің күрделі мазмұнын меңгеруде, оқу-т=рбие үрдісін ұйымдастырудың 
қазіргі кездегі қағидаттарын жүзеге асыруда, педагогикалық үрдіс, яғни, оқытушылар мен студенттердің 
өзара байланысқан ж=не өзара келісілген іс-=рекеті басты міндет атқарады. Сондықтан, қазіргі кездегі 
жоғары білім беру жүйесінде студенттер мен оқытушылардың жұмыстарының сапасына ерекше назар 
аудару қажет. 
Педагогикалық білім беру жүйесінің сапасын арттыруда к=сіби құзіретті маман даярлау іс-=рекеттік 

т=сілмен қоғам дамуында өзіндік үйлесім табу керек. Ол үшін «студент-студент», «студент-оқытушы», 
«оқытушы-студент» байланыстары үзілмеуі керек.  
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Резюме 
В статье сделано краткое обозрение трудов отечественных и иностранных ученых, которые рассматривали 

теоретические и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих химиков и этим 
доказана актуальность данной темы. Приведены новые задачи образования, согласно новым подходам современной 
педагогической науки. Дано определение профессиональной компетентности, информационной компетентности и 
просто компетентности на основе трудов известных ученых и систематизирована методология, направленная на 
формирования профессиональной компетентности будущих химиков по курсу химии.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогика, будущие химики, система 
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Resume 

In the article the relevance of the topic has been proved. The professional competence of the theoretical and practical study 
was searched by native and foreign scientists. Nowadays on the pedagogical science is given some definitions for these words. 
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Effective personality development of professional teacher can only be processed within a reasonably organized 

and well-functioning educational system, in which the two major subsystems are marked out - learning process 
and extracurricular activities of students. 

Extracurricular activities of students are one of the important components of subsystems of educational 
process of pedagogical higher education, providing vocational and personal development and self-development of 
a future teacher on the basis of individual creativity. 

Only having developed the professional and personal qualities, the future teacher can fully realize himself as a 
person and as a professional in his practical activity. [1] 

Extracurricular activities are an aggregate ofinterrelated educational and training activities, which reflect the 
social activities of students and have such features as goal setting, awareness, productivity, independence. 
Extracurricular activities are an integral part of the vocational educational system, which in modern conditions is 
an essential term for the functioning of the educational institution. It is for this creation of our proposed system 
will be a major concern in any educational institution. 

Comparing the actual situation in the educational institution with our designed model, we have identified those 
areas of the educational process, which do not meet modern requirements and thus they have been developed and 
used in the educational process of the university. 

The above theoretical and methodological principles were the basis for developing a model of extracurricular 
activities of students as an educational system. Guided by the activity theory, systems theory, and the theory of a 
integraleducational process (which is also a social and educational system), we believe that the extracurricular 
activities of students is an educational process with all its components: purpose-objectives-content-methods and 
methodological techniques, tasks and which is attended by subjects of activities (students-professors-supervising 
professors-Dean's Office, the Board of educational work and others). Schematic model of the organization of 
extracurricular activities in accordance with the interpretation of the structure of the educational process 
(N.D.Khmel) is presented in figure №1 [2] 
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Implementation of the proposed model in the practice of educational work in institution of highereducation, 

coordination of all its components activities lies on the Council on educational work, created with the vice-rector 
of educational work. Activities model of future teachers can solve a number of problems of specific 
transformation of the educational process and impact. This work will be effective in the implementation of the 
theoretical model of professional and personality educationof future teachers (table №1) [3] 

Psychologists (A.N.Leontyev, N.K.Platonov), while investigating the quality of the individual, came to 
conclusion that the attitude to anything), consciousness, belief (will) and behavior skills. However, these elements 
with respect to each other are in unequal relationships. In some qualities in the first place stands the sense, in 
others behavior skill. At the same time motifs, providing a positive relationship between the individual to the 
appropriate behavior, reflection, and self-esteem, are in the structure of any personality traits. [4] 

Based on this position of personality theory, we have identified in our study motivational, informative, 
procedural and evaluative components of forming personal qualities of a future teacher. Table 1 shows the 
theoretical model of professional and personal education.  

Table №1 - Theoretical model of professional and personal education of future teachers in extracurricular 
activities of the university  

Structural components of forming qualities  Meaningfulcharacteristics 
Motivation  - Positive attitude towards the teaching profession; 

- Positive attitude to educational work; 
- Awareness of the importance of educational work; 
- Interest in educational work; 
- Aspiration for mastering the contemporary technology of education; 
- The need for self-actualization. 
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Informative - Knowledge of the theory of integrated pedagogical process; 
- Knowledge of modern forms and methods of educational work; 
- Knowledge of the nature of education; 
- Knowledge of professional and personal qualities of the modern teacher; 
- Preparation for the educational work of the university. 

Procedural - Ability of pedagogical monitoring; 
- The design skills; 
- Gnostic skills. 

Evaluative - Possession of self-evaluation, personal behavior reflection; 
- Ability to formulate educational tasks; 
- Finding of theoptimal ways of solutions.  

In actual practicecomponents and features structurally presented in the model are not the same for students. 
Therefore, with the help of thought experimentfor them, we assumed the existence of four levels of formation of 
the desired personal qualities; low, average, good, high. [5] 

The content of the structural and content characteristics of professional and personal qualities of future 
teachers was the basis for the selection and indicators of formation of these qualities, which was a tool for 
diagnostics in experimental work. 

 
Table №2 Criteria and Indicators of professional and personal qualities of future teachers 

 

C
rit

er
io

n 

Direction to the profession of 
a teacher  

Knowledge of pedagogical 
process and educational work  

Pedagogical skills and 
abilities  

Possession of 
reflection and self-
evaluation of 
professional and 
personal qualities 

In
di

ca
to

rs
  

Positive attitude towards the 
teacher’s profession; 
Positive attitude to 
educational work; 
Awareness of the importance 
of educational work; 
Interestineducationalwork; 
Aspiration for mastering the 
contemporary technology of 
education; 
The need for self-
actualization 

Knowledge of the theory of 
integrated pedagogical 
process; 
Knowledge of modern forms 
and methods of educational 
work; 
Knowledge of the nature of 
education; 
Knowledge of professional 
and personal qualities of the 
modern teacher; 
Preparation for the 
educational work of the 
university. 

Ability of pedagogical 
monitoring; 
The design skills; 
Gnostic skills. 

Possession of self-
evaluation and 
reflection of 
personality 
behavior; 
Ability to formulate 
educational tasks; 
Finding theoptimal 
ways of solutions. 

  Ability of pedagogical 
monitoring; 
Project skills; 
Gnostic skills. 

  

Stated theoretical basis of extracurricular activities of students as the educational system of the university, its 
theoretical model and a model of professional and personal qualities of the modern teacher allowed us to develop 
diagnostic level of their education of future teachers. [6]  

1 Tazhbayeva S.G., The concept of upbringing the youth at Kazakh National Pedagogical University named afterAbay. 
Almaty. 2006, 48p. 

2 Tazhbayeva S.G., Praliyev S., Kazmaganbetov A.G., The technology of upbringing a healthy lifestyle in the process of 
moral and volitional formation of students personality (workbook). Almaty.KazNPU after Abay. 

3 Stolin V.V. Self-consciousness of a personality. Publ. MSU, 1983. 
4 V.B.Uspenskiy, A.P.Chernyavskaya. Introduction to psychological and educational activities.Vlados.170p. 
5 Tazhbayeva S.G. Publ. "Gylym". 2004.  
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Б.М. Адамбекова – Қ.И. СOтбаев атындағы ҚазҰТУ-нің аға оқытушысы 
 

Бұл мақалада бүгінгі таңдағы ең өзекті тақырыптардың бірі - қ=зіргі шеттілдік білім беру үдерісінде тілдік емес, 
атап айтқанда техникалық жоо-дағы студенттердің лингвом=дени құзіреттілігін қалыптастыру ж=не дамыту 
қарастырылады. Лингвом=дени құзірет - м=дениетаралық құзіреттің базистік құрамдасының бірі болып табылады.  
Кілт сөздер: қ=зіргі шеттілдік білім беру, лингвом=дени құзірет 
   
Елбасы Н.q.Назарбаев 2012 жылғы Қазақстан халқына – “qлеуметтік-экономикалық жаңғырту” - 

Қазақстан дамуының басты бағыты Жолдауының жетінші бағытында - Қазақстанда білім беру жүйесін 
жаңғырту барысында оқыту үдерісінің т=рбиелік құрамдасын күшейту қажеттігін атап көрсетті. Олар – 
патриотизм, мораль мен парасаттылық нормалары, ұлтаралық келісім мен толеранттылық, т=ннің де, 
жанның да дамуы, заңға мойынұсынушылық. Бұл құндылықтар, меншіктің қандай түріне жататынына 
қарамастан, барлық оқу орындарында да сіңірілуге тиіс екенінде атап өтті [1]. Осы құндылықтарды 
жастардың бойына сіңіру – оқытушылардың алдына қойылған нақты талаптар деп түсінеміз.  
АҚШ, Ресей, Қазақстан, Оңтүстiк Корея, Тайланд, Гонконг елдерінің өкілдері қазiргi кездегі рухани 

т=рбие берудегi инновациялы сынды м=селелерді: =лемдік ЖОО-ғы т=рбие жұмысын жүзеге асыру 
=дістері мен жолдары, идеялары; рухани т=рбие бойынша теориялық ж=не т=жiрибелік п=ндердің білім 
беру үдерісіне енгiзілуін қарастыруда [2].  
Бүгінгі таңда жастарымызды шеттілдік білім беру үдерісінде жаhандану кезеңіне т=н ұлтаралық 

келісім, ұлтаралық қарым-қатынас м=дениетіне, дүние жүзі халықтарына деген сүйіспеншілік сияқты 
қасиеттерге т=рбиелеу міндеті басты назарымызда тұрғандығы түсінікті. Өзіңнің ана тіліңнің тіл 
м=дениетімен қатар басқа шет тілдердің тіл м=дениетін қатар меңгеру - биік рухани байлықтардың бірі. 
Шеттілдік білім берудің =діснамасының заманауи үдерісі тек шетел тілін сауатты етіп үйренуді ғана емес, 
сонымен қатар осы тілде сөйлейтін халықтардың м=дениетін, тіл м=дениетін, елтануы мен 
м=дениеттануын үйренуді мақсат етіп қояды. Қ=зіргі таңда елтану, м=дениеттану - лингвоелтану, 
лингвом=дениеттану терминдерімен ұштасады. Ал, шеттілдік білім берудің лингвом=дени =діснамалық 
ұстанымдарына тоқталар болсақ, студенттердің бойында лингвом=дени компетенцияны [3], құзіреттілікті 
қалай қалыптастыруға ж=не оны қалай дамытуға болады деген сұрақтар туындайды.  
Тілдік емес техникалық жоо-дағы студенттердің шетел тілін үйретуде олардың лингвом=дени құзірет-

тілігін қалыптастыру ж=не оны дамыту м=селесінде алдымен шет тілі п=ні мұғаліміне келесі талаптар 
қойылуы тиіс: 

• к=сіби біліктілігі, 
• м=дениетаралық қатысым орната білу қабілеті,  
• оқу үрдісін дұрыс та ұтымды ұйымдастыру жолдарын меңгеруі.  
qртүрлі шеттілдік ұлттық-м=дени бірлестіктермен қарым-қатынас кезінде студенттердің бойына 

лингвом=дени құзіреттілікті қалыптастыруға ж=не =рі дамытуға болады. Сабақтан тыс жүргізілетін 
“English Club” үйірмесі, Гёте институты ж=не Француз альянсының м=дени іс-шаралары лингвоелтану, 
лингвом=дениеттану бағытында өз үлесін қосып жүр.  
Шеттілдік білім беру үдерісінде студенттерді елжандылыққа, адамгершілікке, рухани т=лім-т=рбиелеу 

ж=не олардың лингвоелтану, лингвом=дени құзіреттілігін қалыптастыру =сіресе тақырыптық сөздікпен 
жұмыс кезінде жүзеге асыруға болатынына көзіміз жетті. Атап айтсақ, неміс тілі сабағында 1 курс 
студенттерімен базалық шетел тілі курсының тақырыптары: “Оқу”, “qлеуметтік–тұрмыстық қарым-
қатынас аясы”, “Қазіргі қоғамдағы жанұя”, “Қазіргі тұрғын үй”, “Киім, Адамның сыртқы келбеті”, 
“Денсаулық, Спорт ж=не салауатты өмір салты”, “qлеуметтік-м=дени аясы”, “Қалалар мен елдер”, 
“Мерекелер, салт-д=стүрлер, =дет-ғұрыптар” , “Неміс халқының ұлттық тағамдары”, “Кино, театр, 
музыка“, “ Қоршаған орта”, “К=сіби-оқу қарым –қатынас аясы” байланысты жаңа шеттілдік сөздік 
материал алғанда, сөздердің м=ні терең ашып түсіндіріледі. „Басқа тіл - басқа м=дениет“ ұстанымы 
негізінде тілдік материалды қазақ ж=не шетел тілдерінде салыстыру негізінде басқа ұлттардың сыртқы 
ортаға, адамдардың материалдық, рухани игіліктерге, меншікке қамқорлықпен қарайтынына көңіл 
бөлініп, сондай қасиеттерді студенттердің бойына сіңіру мақсаты ойға алынады ж=не сонымен бірге 
лингвом=дени құзіреттіліктің қалыптасуына ерекше көңіл бөлінеді. 
Бұл мақалада мысал ретінде, жинақталған білім мен т=жірибеден алынған неміс тілінің үш лексикалық 

материалы ж=не бір мақалы қарастырылады.  
„Қазіргі тұрғын үй“ тақырыбының сөзі:  
 das Haus - үй сөзіне түсініктеме берілгенде, бірге  
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 zu Hause - үйде, үйдегідей, туған үйімдегідей / 
 у себя дома, чувствовать себя как дома...  
 zuhause – үйде / быть дома  
сөз тіркестерін аламыз, ж=не басқа ұлттардың жат жерде жүрсе де, тұрған жерін туған жері ретінде 

қастерлейтінін түсіндіреміз, сол арқылы елжандылық, адамгершілік, рухани т=лім-т=рбие бере аламыз 
ж=не лингвом=дени құзіреттілігін қалыптастыра аламыз деуге болады, ал =рі оны дамыту үшін =ртүрлі 
ақпараттардан мысалдар келтіруге болады. Мысалы: 1.Deutsch in Kasachstan Rundbrief №17,2009/10, 138 
бет// Sussanna Becker, Leiterin der Sprachabteilung Goethe – Institut Kasachstan  

Sussanna Becker, Leiterin der Sprachabteilung Goethe – Institut Almaty Kasachstan: „ ... Der Weg von 
Deutschland und Almaty ist weit und ich bin ein paar Umwege gegangen. Zwischen meiner Ankunft und der 
Veröffentlichung dieses Rundbriefes sind schon 10 Monate verflogen. Zu Anfang war alles neu und unbekannt, 
nun fühle ich mich hier ein wenig mehr „zu Hause...”[4]  
Қазақстандағы Германияның Алматы Гёте институтының тіл бөлімінің меңгерушісі Сюзанна Беккер, „ 

... Алматы мен Германияның арасы өте шалғай, мен ары-бері екі ортада бірнеше рет жол жүрдім. Менің 
осы жерде (Алматыға келіп) тұруымнан бастап осы журналдың баспадан шығуына дейін 10 айдың жүзі 
болды. Алғашында б=рі бейтаныс, бөтен боп көрінді, бірақ қ=зір мен Алматыда өзімді туған үйімдегідей 
сезіне бастадым“ - дейді бір сұхбатында.    
Келесі тағы бір мысал келтірсек: „Hülkenberg lobt präzise Arbeitsweise“  
Frage: „Was sagst du zur Philosophie des Sauber-Teams?“ 
Hülkenberg: „Das Team arbeitet sehr präzise, die Arbeitsweise gefällt mir sehr. Es gibt wirklich sehr viele 

Dinge im Team, die mich beeindrucken. Ich habe mich bereits gut eingewöhnt und fühle mich schon wie zu 
Hause.“ [5] - Хюлкенберг: „ Ұжым дұрыс, жақсы жұмыс істейді, маған ол өте ұнайды. Шындығында 
командадағы көп зат маған үлкен =сер берді, командаға үйреніп, ұжымда өзімді үйдегідей сезіне 
бастадым.“  
М=тіннің неміс тілінен қазақ тіліне аудармасы негізінде неміс ұлтының жұмысты дұрыс беріліп істеу 

қабілетін д=ріптей келе, студенттердің бойына осы қасиеттерді қондыруға үгіттейміз, ж=не сонымен бірге 
лингвом=дени құзіреттілік қалыптастыруға тырысамыз. 
Ал керісінше, басқа шетел азаматының Германия елінде өзін қалай сезгенін келесі м=тіннен оқып, 

мазмұнын түсін деген тапсырма беру кезінде, zu Hause сөз тіркесінің үйдегідей, туған үйімдегідей деп 
қолданғанын көрсетеміз. 

 
... Und langsam wurde alles bekannter und besser. Nachdem ich das erste Mal wieder zu Hause gewesen war, 

ging alles schon viel besser. Ich hatte gesehen, dass alles zu Hause wie immer ist und dass ich immer zurückgehen 
kann, Außerdem kannte ich schon mehr Leute und konnte besser Deutsch. Aber was noch wichtiger ist: ich zog 
um. Im Wohnheim hätte ich mich sicherlich nie wohlgefühlt. Deswegen waren die neue Wohnung und die 
schönere Wohnumgebung mir sehr wichtig. Da fühlte - und fühle - ich mich fast wie zu Hause.  

Jetzt bin ich hier schon seit einem Jahr und acht Monaten und bin hier zu Hause. ... Менің осында келгеніме 
- бір жыл сегіз ай, ал мен бұл жерде өзімді үйдегідей сезінемін... 

Obwohl die Straßen immer noch schlecht sind und die Stadt immer noch grau ist. Aber ich habe gelernt, meine 
Füße höher zu heben und meine Wohnung ist voll von Grünpflanzen. Gegen das Einkaufen protestiere ich immer 
noch, weil ich einfach nicht finde, was ich suche, und deswegen muss ich auch immer ab und zu diese schlimmen 
Fertiggerichte essen. Die Essgewohnheiten der Deutschen finde ich besonders schlecht, schon wegen der 
Fertiggerichte, aber auch wegen des vielen Fettes und Fleisches. Als Tochter eines Fischers ist es für mich 
unglaublich, dass hier kaum Fisch gegessen wird./  

Tangram aktuell оқулығынан алынған 2 мысалды қарастырсақ: 
1. Berufsbrot - тура аудармасының баламасы / мамандық ж=не нан, ал біз бұл біріккен сөзді - нан 

тауып жейтін мамандығы, к@сібі деп аудардық.  
 Lieder schreiben ist sein Berufsbrot. / 

 Өлең жазу – оның нан тауып жеп жүрген к@сібі. 
2. der Lebensunterhalt [6] - күн көріс / средство к существованию  
Bedeutungen: die finanziellen Mittel, die nötig sind, um das Leben zu sichern 
Beispiele: „Ich verdiente meinen Lebensunterhalt damit, den Deutschen ihre besten Stücke einzuseifen: als 

Autowäscher in einer Waschstraße.“ / 
“ Мен күн көрісімді көлік жуу орталығында машина жуушы боп ақша таптым.” 
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Жоғырыда келтірілген ж=не кейінгі 2 мысалда неміс ұлтының қандай жұмыс болсын 

жауапкершілікпен атқаратынын, неміс ұлтына жалқаулық деген мүлдем т=н емес қасиетін д=ріптей келе, 
студенттерді еңбекқорлыққа шақырамыз.  

 „Ordnung ist das halbe Leben“ мақалын қазақ тіліне аударып, т=ртіп бар жерде білім бар қағидасын 
студенттердің =рдайым ұстанынуына үндейміз. 

  
Қорыта келе, жаңа =лемдегі жаңа Қазақстан қоғамымыздың барлық саласының, соның ішінде білім 

беру саласының =лемдік деңгейге сай дамуын талап етуде. Елбасы Н.q.Назарбаевтың 2012 жылғы 
Жолдауында Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсу міндеттерінің бірі – т=рбиелік құндылық, жаңа 
бағыт - елжандылық көзқарасы қ=зіргі шеттілдік білім беру үдерісінде қалыптастырылуда. Сөйлеу 
м=дениетімен қатар, рухани т=лім-т=рбие берілуде. Ал, қ=зіргі шеттілдік білім беру =діснамасы негізінде 
тілдік емес техникалық жоо-дағы студенттерді шетел тіліне үйрету, олардың лингвом=дени құзіреттілігін 
қалыптастыру, оны дамыту ж=не студенттерді м=дениетаралық қарым-қатынасқа түсуге қабілетті тұлға 
ретінде қалыптастыру – =лі де уақыт еншісінде ж=не оқытушының оған қойылатын жоғарыда атап өткен 
талаптарға сай болуында деп есептейміз.  

 
1 Қазақстан Республикасының Президенті- Н.f. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – ”fлеуметтік-

экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты. ” 2012 жылғы 27 қаңтар  
2 http://www.enu.kz/info/zhanalyktar/7818/Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ делегаттарының Шанхай қаласына 

сапары 7.06.2012 
3 Құнанбаева С.С. ҚOзіргі шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы.- Алматы, 2010 - 324б. (137б.) 
4 Deutsch in Kasachstan Rundbrief №17,2009/10, 138 бет// Sussanna Becker, Leiterin der Sprachabteilung Goethe – 

Institut Kasachstan.  
5 http://www.motorsport-total.com//Hülkenberg: "Fühle mich schon wie zu Hause" 02. Februar 2013  
6 http://de.wiktionary.org/wiki/Lebensunterhalt 
 

Резюме 
В статье говорится об актуальной проблеме современного иноязычного образования о формировании 

лингвокультурологической компетенции у студентов технических вузов. Лингвокультурологическая компетенция – 
это одна из базисных составляющих межкультурно-коммуникативной компетенции, определяющая уровень 
владения иностранным языком как средством межкультурного общения.  
Ключевые слова: современное иноязычное образование, формирование лингвокультурологической 

компетенции 
 

Summary 
In this article is considered the formation of linguistic-cultural competence of technical college students 
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ҚАЗАҚТЫҢ СПОРТ Ж.НЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ СПОРТТЫҚ МАРКЕТИНГТІК 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ 
 

А.Б. Дошыбеков, А.Қ. Тшанов 
 
Жоғары оқу орындарының нарықта орнығуының айқын стратегиясы, ақпарат арналарын басқарудың ж=не 

ұсынылатын білім беру қызметі туралы халықты ақпараттандырудың тиімді =дістері болғанда, ақпараттық саясаты 
жүйелі ж=не тиімді болады. 

 
Жылма-жылғы мектеп түлектері санының азаюы (2014 жылы жалпы орта мектебін 134 648 түлек 

бітірді, 80 пайызы ҰБТ-ға қатысты, бұл шамамен алғанда 107 000-нан астам түлек, 2015ж. – Бірыңғай 
ұлттық тестілеуге қатысуға 70%-дан астам түлек өтініш берді. 2015 жылы Қазақстанда 124 346 түлек 
мектеп бітірді) ж=не ЖОО-лар санының ед=уір өсуі жағдайында жоғары оқу орындары өзінің б=секелік 
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артықшылықтарын қалыптастырып, талапкерлерді көбірек тарту үшін, стратегиялық маркетинг т=сілде-
рін қолдануға м=жбүр. ЖОО-лардағы студенттерді ұсынылған білім беру қызметімен қанағаттандыру 
деңгейін көтеру қызметі дербес маркетингілік бағдарламаларды қажет етеді. Мектеп түлектері мен жұмыс 
берушілердің назарын өзіне аударып, олардың оң көзқарасын қалыптастыру жөніндегі қызмет аса маңыз-
ды орын алуда, оның мақсаты –тұтынушыларды ЖОО-ның білім беру қызметтерін жылжытудың 
болашақ бағдарламаларында пайдалану ғана емес, сонымен қатар оларды қосымша білім беру қызметте-
ріне тарту, олармен оқудан тыс салада ынтымақтастық орнату болып табылады, өйткені ЖОО-ның жұмы-
сы қанағаттандырмайтын болса, б=секелес ЖОО-ның пайдасына тұтынушыдан айырылып қалуға болады.  
Жоғары білім беру жүйесін дамыту бүгінгі таңда мемлекеттік ж=не мемлекеттік емес білім беру 

мекемелерінің көрсететін қызметтерінің арасында елеулі б=секенің ж=не оларды таңдауда кең 
мүмкіндіктердің болуымен сипатталады. Аймақтарда ЖОО-лар санының көбеюі, бір жағынан, кең түрде 
алуан түрлі білім беру бағдарламаларының енгізілуі, ал екінші жағынан, бірдей, талапкерлердің 
сұранысына ие, танымал мамандықтардың орнығуы, ЖОО-лардың үнемі маркетингтік зерттеулер 
жүргізуін талап етеді. Мұндай зерттеулердің н=тижелері білім беру үдерісін ұтымды етуге, 
талапкерлердің ЖОО ж=не оның құрандылары туралы ақпараттануын көтеруге, дер кезінде білім беру 
технологияларын өзгертуге мүмкіндік береді.  
Жоғары білім беру жүйесінде маркетингтік технологияларды қолданудың өзектілігі өз қызметінде 

маркетингті қолданатын жүйелердің б=секеге қабілеттілігімен байланысты. Адамдардың мұқтаждықтар 
мен талап-тілектерін, сұраныс пен тұтыну үдерісін зерттеу қажеттілігі тек тауар нарығындағы ғана емес, 
қызметтер нарығындағы б=секемен де айқындалады [1, 2, 3].  
Зерттеу мақсаты – интернет-технологияларын пайдаланудың ЖОО білім беру бағдарламаларын 

дайындау мен жылжытудың түрлі өткізілетін зерттеулердің сапасын ж=не олардың қолданбалы н=тижесін 
көтеру.  
Зерттеу міндеттері: қолданыстағы ақпарат көздерін кеңейту, сонымен қатар жаңа ақпараттық 

жүйелерді қалыптастыру жөнінде ұсыныстар даярлау.  
Зерттеу @дістері. Сауалнамалық пікіртерім, алынған ақпараттың контент-талдауы ж=не м=ліметтерді 

математикалық-статистистикалық =діспен өңдеу.  
Пікіртерім өткізу үшін білім беру саласында қызмет көрсету ж=не технологиялар саласындағы аймақ-

тық маркетингтің ерекшеліктерін анықтауға бағытталған 30 сұрақ-пайымдамалардан тұратын сауалнама 
құрастырылды. Сауалнама республиканың түрлі аймақтарында мектеп бітіруші оқушылардың ж=не 1 
курс студенттерінің арасында өткізілді. Сауалнамаға 300-ден астам адам қатысты.  
Зерттеу н@тижелері. 
Қазіргі кезде жұмысымыздың мақсаты талапкерлердің ЖОО мен мамандықты таңдағанда қолданатын 

ақпараттық өрісті зерттеу болып табылады. ЖОО, ондағы мамандықтар, оқыту деңгейлері мен 
инфрақұрылым туралы ақпарат беретін дереккөздердің тізімдемесі ұсынылды (1 сурет): 

- туысқандар ж=не таныстардан; 
- студенттер мен ЖОО түлектерінен; 
- интернеттен ж=не =леуметтік желілерден; 
- мағлұматнамалардан, журналдардан, кітапшалардан; 
- басқа. 
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Сур. 1. ЖОО туралы ақпарат көздері 

 
Пікіртерімнің н=тижелері көрсеткеніндей, ЖОО-ы туралы м=ліметтің маңызды көзі ЖОО түлектері 

мен студенттерінен алынған ақпарат болып табылады (34,8%), содан соң туысқандар мен таныстардан 
алынған ақпарат (30,2%), одан кейін интернет ж=не =леуметтік желілерден алынған ақпарат (29,3%). 
Қалған ақпарат көздері көмекші роль атқарады. Олардың үлесі 16,1%.  
Сіз қай жарнамалық ақпаратқа көбірек назар аудырдыңыз:  
- қаладағы жарнама тақталарына; 
- газеттер мен журналдардағы жарнамаға; 
- радиодағы жарнамаға; 
- ЖОО оқытушыларының мектептегі сөзіне; 
- ж=рмеңкелердегі жарнамаға; 
- мағлұматнамалардағы жарнамаға; 
- метродағы жарнамаға; 
- көліктегі жарнамаға; 
- =леуметтік желілердегіжарнамаға; 
qлеуметтік желілердегі жарнама (29,6%), ЖОО оқытушыларының мектепте сөйлеуі (28%), 

анықтамалықтардағы жарнама (16,2%), газеттер мен журналдардағы жарнама (14,3%) ж=не одан =рі қарай 
азая береді (2 сурет).  
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Сур. 2. Талапкерлердің жарнамалық өнім түрін таңдауы  

Ғаламтордағы ақпарат, ЖОО-ға барып, оқытушылармен кездесу, бұл талапкерлердің ЖОО-лар мен 
олардағы мамандықтар туралы ақпарат алуының ең жоғары деңгейі. Көбінесе, талапкерлер бұл ақпаратты 
ата-анасы, мұғалімдері ж=не таныстарының көзқарасына сай келуі жағынан талдайды. 
Қорытынды 
ЖОО-ның нарықта орнығуының айқын стратегиясы, ақпарат арналарын басқарудың ж=не ұсыныла-

тын білім беру қызметі туралы халықты ақпараттандырудың тиімді =дістері болғанда, ақпараттық саясаты 
жүйелі ж=не тиімді болады.  

1 Шевченко Д.А. (2003). Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг в России // Маркетинг в 
России и за рубежом. № 4. 

2 Андрущишин И.Ф., Дошыбеков А.Б. Основы становления и развития рекламы физической культуры и спорта в 
Казахстане. – Теория и методика физической культуры. – 2015. - № 2. – С. – 55 

3 Андрущишин И.Ф., Кулбаев А.Т. VII Қысқы Азиада ойындары менеджментінің сипаттамасы.- Теория и 
методика физической культуры. – 2012. - № 4. – С. –33 

 
Резюме 

Информационная политика вуза становится системной и эффективной при наличии четкой стратегии его 
позиционирования, при выработке эффективных методов управления каналами информации и информирования 
населения о предоставляемых образовательных услугах. 
Ключевые слова: высшый образования,абитуриент, интернет-технология, маркетинг, интернет, социальный 

сеть 
 

Summary 
Information policy of higher education institution becomes system and effective in the presence of accurate strategy of its 

positioning, at development of effective methods of management of information channels and informing the population on the 
provided educational services. 

Key words: the highest educations, entrant, Internet technology, marketing, Internet, social network 
 

УДК 371.2 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Б.Апоев – доцент Гянджинского Государственного Университета, к.п.н. 
 
Мысли и идеи гениального поэта связанные с физическим воспитанием можно обобщить следующим образом 

.Идеальный человек наряду с умственным совершенством и нравственной чистотой должен быть здоровым и 
крепким с физической точки зрения; физически совершенный человек бывает бесстрашным, вольным, смелым, 
решительным; у больного идеи и мысли бывают нездоровыми и наоборот у здорового и мысли чисты. 
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Ключевые слова: «Пятерица», гениальный поэт, физическое воспитание, физические навыки, физические 
качества, здоровье, привычки, психологические факторы 

 
По концепции «совершенного человека» поэта – мыслителя, каждое дитя человечества должно 

всесторонне развиваться, быть умственно богатым и духовно чистым, а также физически здоровым и 
крепким. Он, высоко оценивая значимость физического здоровья, отмечает, что крепкое физическое 
здоровье человека положительно влияет на его умственное и нравственное развитие: 
Если тело больное, конец таково, 
Будь он кипарисом, болезнь снесет его. 
Сможет ли помочь себе? 
Если больны и мысли его. 
В здоровом теле здоровые мысли 
У больного и мысли больные и тело (1, 192) 
Поэт вышеотмеченными строками еще более развивает афоризм «В здоровом теле – здоровый дух», 

где отмечает, что не может быть и речи о высшем умственном и нравственном воспитании человека, не 
обладающий крепким физическим здоровьем. Это указывает на то, что выдающийся поэт - педагог 
хорошо понимал и принимал во внимание диалектическую связь между компонентами воспитания. 
Не случайно, что у поэта, высоко оценивающий физическое воспитание, все положительные герои 

(Фархад, Ширин, Мехин Бану, Искандер, Нушаба и др.) наряду с умом и духовным богатством отличают-
ся высокими физическими навыками и качествами: верховая езда, стрельба из лука, мужество, ловкость, 
сила, смелость, выносливость. Чтобы обосновать данную идею приведем несколько конкретных 
примеров.  
В поэме «Хосров и Ширин» образ Фархада является блестящим примером концепции « совершенного 

человека» гениального поэта-мыслителя. Фархад при встрече с Хосровом побеждает его глубоким умом, 
дальнозоркостью, железной логикой, далее высокой духовностью, нравственной чистотой, а также 
мужеством, силой, смелостью, выносливостью и др. высокими физическими качествами. Хосров шах был 
беспомощен перед силой и мощью смелого храбреца и идеальной личности, и только путем обмана и 
предательства смог его убить.  
Главный герой поэмы «Семь красавиц» Бахрам - шах наряду с умом, нравственностью привлекает 

наше внимание физическими способностями и качествами. Так как, молодой Бахрам отличается от 
других «сильной рукой», верховой ездой, «сломом шеи волка», «сломом лапы льва», выстрелом лука в 
два «твердых камня»: 
Понесся на лошади, ошеломил мир, 
Ухватил шар судьбы Човкана. 
И тогда прославился на весь мир 
Сломав шею волка и лапу льва 
Ему покорился меч зари. 
Выстрелом лука как шелк 
Прострочил два жестких камня.(2,65) 
Без сомнения, на вершине концепции поэта «совершенного человека» стоит образ Искандера. Возвы-

шая Искандера состояние пророка, также восславляет его физическую силу и мощь. Так еще, в колыбели 
Искандер «ищет поле боя», «поднимается на седло», «бьет мечом», «встает перед взбешенными львами», 
«получает удовольствие конной прогулки» и все это изучает. В момент восхождения на трон шаха 
Искандера превосходил всех физической идеальностью, силой, смелостью и никто не осмелился с ним 
сражаться: 
Храбрецы боялись: говорили «Силен», 
Никто не осмелился с ним сражаться, 
Он мог легко побороть льва. 
И даже слабым луком, 
Одной стрелой убить человека.(3,70) 
Поэт отмечая: «Прожить достойно можно с сердцем льва, а с сердце вола искать смелости зря», 

большое значение придавал среди физических навыков и качеств смелости и мужеству. Поэт 
неоднократно в своих произведениях старался объяснить, что человек смелостью и мужеством может 
создать чудеса, достигнуть цели и счастья. Например, в первой беседе поэмы «Сокровищницы тайн» 
(«Творение Адама») поэт призывает людей покончить с трусостью, и стать смелым и мужественным. 
В поэме «Семь красавиц» еще раз напоминает, что человек без смелости не сможет овладеть царством. 

Наоборот, смелые люди ни перед кем не преклонят голову. А именно таким подходит престол и корона: 
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В этом мире владею смелостью и короной, 
Где нет смелости, там не видать ее! 
Только смелостью можно до престола, 
И возвыситься с поднятой головой.(21,82) 
Считаем особо необходимым отметить один вопрос, где гениальный Низами, вопреки религиозно-

идеологическим воззрением своего времени, и в отличии от других поэтов, вышеупомянутые физические 
качества и навыки хотел видеть не только у мужчин, но и у женщин. И не случайно с любовью, у 
большинства женских образов (Мехин Бану, Ширин, Нушаба, Египетская Мария), созданные поэтом 
наряду с умом, внешней и духовной красотой, не уступают мужчинам в физических навыках и качествах: 
скачке лошади, стрельбе луком, игрой в човкан, смелостью, мужеством. Для обоснования данной мысли 
приведем несколько конкретных примеров. 
В поэме «Хосров и Ширин» поэт-педагог, описывая красоту Мехин Бану, отмечаем ее мужскую 

смелость: 
Шамирой называют эту женщину-красавицу 
Велико значение этого имени 
Не уступает в смелости мужчинам, 
Величественная наша – Мехин Бану. (1,63) 
В этой сцене поэт, хваля красоту Ширин, ее прекрасные очи, «стан джейрана», «румяные щеки», 

«сладкие губы» также не забывает ее героизм: 
Словно русалка, словно Луна! 
Славная девушка с платком - келагаем. 
Живая вода, с черными очами, 
Затопляем ночи, чтоб светится, как Луна! (там же) 
Героиня Нушаба, созданная с любовью поэтом в поэме «Искандер -намe» является самым 

женственным образом, которая гармонирует в себе умственную зрелость, нравственную чистоту и 
физическую идеальность. 
Правительница Берды Нушаба, по воспеванию поэта, красива, как джейран, «сладкоречива, 

чистосердечна, смела, подобна русалке, с прекрасной натурой», а также умна и прославлена. Она не 
имеет себе равных, как правитель страны, и как полководец. Нушаба « смелая и мужественная, чем 
любой мужчина, опоясанная железом». Величественный и грозный Искандер был ошеломлен красотой, 
умом, смелостью и решительностью и раздумал воевать с нею. Поэт словами Нушабы так описывает 
важные черты ее важные черты ее физического совершенства, героизма, смелости и решительности. 
Я - жена, но мой круг размышления шире, 
Чем у женщин иных. Много знаю о мире. 
И тебе я всегда буду равной в бою. 
Если я, словно туга, нахмурюсь, - то с громом. 
Будет мир ознакомлен и с молнией изломом. 
Львам я ставлю тавро, знаю силу свою. 
Крокодиловый жир я в светильники лью. 
Поэт в своих поэмах неоднократно отмечал важность физических навыков и качеств, также указывал 

пути их прививания. С этой точки зрения, блестящим примером нашей идеи может стать рассказ «При-
ключение Бахрама с рабыней» в поэме «Семь красавиц». В рассказе говориться, что однажды Бахрам – 
Гур вышел на охоту со своей любимой рабыней Фитной. На охоте Бахрам сколько бы не демонстрировал 
умения, желанная Гура не похвалила его. Шах говорит Фитне: - « Если я пораню джейрана, как укажешь, 
ты похвалишь меня?» Девушка отвечает: «Я поверю в твое величие, если копытце к уху пришьешь». 
Бахрам – Гур умело это выполнил и спросил у нее: «Ну, как мое мастерство?!» Фитне отвечала Бахрам 

– Гуру: 
Сказала: Ремесло тому не трудно, кто постиг его. 
Тут нужна одна сноровка – только и всего. (2,103-104) 
Шах очень озлобился этим ответом и приказал полководцу тайком убить ее. Однако тот пожалел 

Фитну и упрятал в своем доме. А Фитна каждый день на своих плечах молодого теленка поднимала 
шестьдесят ступенек на башню, пока тот не стал шестигодовым быком. Здесь поэт так описывает секрет 
«чуда»: 
Красавица, чье тело легче лепестка,  
Каждый день наверх вносила грузного быка. 
Шею нежную, как видно, груз не тяготил, 
Бык жирел, и у рабыни прибывало сил. ( там же, стр.106 ) 
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По - просьбе в один день полководец приглашает Бахрам – Гура в гости, и он становится свидетелем 
того, как девушка поднимает грузного быка на плечах шестьдесят ступенек на башню. Фитне говорит 
шаху, что силой своей я подняла быка на башню, если средь вас, кто сможет опустить его вниз. Шах 
ответил девушке: 
Это сделать ты смогла 
Потому, что обучалась долгие годы, 
А когда привыкла, стала делать без труда! (там же, стр.111) 
Фитна Бахраму отвечает, если поднять быка – привычка, то подстрелить маленького джейрана не 

выучка? Шах сразу узнает свою бывшую рабыню – Фитну и жалеет о своем намерении убить ее. 
Таким образом, из этой сцены ясно, что в прививании физических навыков и качеств, высоко 

оценивает путь тренировок и учит тому, что путем регулярных повторений физических упражнений 
можно достичь успехов. 
Современная теория и практика физического воспитания, важным фактором здоровья и сильного 

организма является режим питания и сна. Гениальный поэт еще восемь веков назад, как опытный врач в 
медицине, обращает особое внимание на это и можно сказать во всех поэмах дает необходимые указания. 
Чтобы обосновать эту мысль обратимся к конкретным примером: 
В поэме «Сокровищнице тайн» в беседе «Красота творения и величие ума» поэт простым языком 

объясняет, что если бы чревоугодие было бы полезным, то толстяки были бы долгожителями. Малый 
прием пищи человека успокаивает, а много пищи человеку вредно.  
Чревоугодие утомит тебя, 
Потеряешь легкость, станешь грузным, 
Если в мире долго жили толстяки, 
Не было бы смерти им. 
Не говори, что жизнь не навеки, 
Она этим сладка, что коротка, 
Надо есть мало, но много отдыхать, 
Чревоугодие лишь мука для человека. (4, 103)  
Поэт в поэме «Хосров и Ширин», в беседе «Наставления Ширин Хосрову о справедливости и знании», 

как врач – педагог передает глубокие знания о приеме пищи на основе физиологических норм. Для 
обоснования приведем конкретные факты: 
Ты ешь, и пей все время в норме, 
Голод и избыток навредит тебе. 
Они вредны для тела, 
Ты верным взглядом знай нормы. 
Случилось несчастьем с двумя храбрецом, 
Дойдя они до родника, 
Один решил малого питья 
Другой решил попить довольно. 
Но оба умерли они, не выжили, 
Один от голода, другой переедания. (1,323) 
Как видно, поэт – педагог, как врач учит тому, что недоедание и чревоугодие очень вредно для 

здоровья. В других частях поэмы «Хосров и Ширин» поэт также касается проблемам правильного 
питания, объясняет вред чревоугодию, «ненасытный» человек подобен голодному волку, и комментирует 
их в сравнительной форме. 
Ты подумай, мир подобен – яду, 
Малой едой ты остережешь себя… 
Не будь ненасытным, как волк, 
Будь в еде, как муравей, 
Если перейдешь норму, 
Тебе не поздоровиться. 
Малой едой никто не умирает, 
Смотри, от переедания сотни умирают. (1,157) 
Поэт в последней поэме (« Искандер - наме») дольше останавливается на физической, 

психологической, духовной, здоровой значимости правильного питания, ненасытных людей сравнивает с 
ослом, быком, считает, что они долго не проживут и трусливы, как прожорливые буйволы.  
У кого в еде животный аппетит, 
Обретет животный облик. 
Когда настанет конец света 
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Представятся как буйволы, ослы. 
Кто много ест, тот долго жить не будет, 
Ты лучше ешь, как лев, 
А буйвол ест, но трус. 
Таскают лентяя – осла, 
Без нормы ест он всегда. (3, 520-521) 
Один из двух факторов, которые вредны шаху, поэт в той же поэме видит «чревоугодие», и дает 

наставления устами великого знахаря-медика и философа Сократа, что человек не только должен 
соблюдать норму питания, но и состав пищи. Например, нельзя употреблять молоко с уксусом. 
Наряду с нормами питания и пищи, гениальный поэт неоднократно отмечал большое значение для 

физического здоровья соблюдение режима сна. Например, в поэме « Искандер – наме » поэт устами 
гениального философа Платона советует людям много спать, но не глубоким сном. И одновременно не 
без сна. Потому что, это может привести к усталости и нарушению нервной системы. 
Зачем же долго спать? 
Сон похож ведь на смерть. 
Неизвестно встанет ли со сна? 
Надо быть далеким от сна, 
Ведь так похожи они оба. (3,516) 
Или: 
Не спи глубоким сном, 
Уснешь, наводнение унесет тебя. 
Не оставайся без сна и еды, 
Тело устанет, потеряет силы. (там же, с.517-518) 
По современной научной педагогике, одним из важных факторов, гарантирующее физическое 

воспитание и здоровье является борьба против вредных привычек. 
Выдающийся поэт в своих произведениях не забыл упомянуть эту проблему, особенно в «Пятерице», 

где особо отметил среди факторов, вредящих здоровью желание к пьянству. Например, поэт – педагог, 
начиная с первой поэмы «Сокровищнице тайн» старается объяснить, что вино и другие спиртные напитки 
не только вредны для здоровья, но одновременно лишают ума, отупляют и делают бессознательным 
человека: 
О вино! В пьяной чаще людская качается честь. 
Но припомни о том, что вино древней мудрости есть. 
Хоть сжигает вино все земные печали, но все же 
Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже. 
Вина – разум лозы, но вкушать огневое вино 
Для утехи души лишь одним неразумным дано. 
Все, желая постичь, не вкушай ты в томлении томном 
То, что может все в мире таинственным сделать и темным. 
Неразумным считай человека, вкусившего то, 
Что каламом неведенья все обращает ни во что.(4,124) 
В поэме «Лейли и Меджнун» поэт еще раз затрагивается вопроса, оказывающее отрицательное 

влияние на человеческую духовность и здороье, считает вино «нечистым» и советует сторониться ее, а 
тех которые злоупотребляют алкоголем, называет « запятнанным»: 
Не превозноси вино, 
И будь подальше от него! 
Напиток этот выпив в норме, 
Ты выпьешь вино, а враг пьянится, 
Но если больше выпьешь дозы, 
Тебя оклевещут буддистом. (с.286)  
Один из важных факторов в укреплении нервной системы в физическом воспитании является 

устранение стресса, печали, горя. 
Во всех этих вопросах, особенно отрицательном влияния печали, стресса на здоровье, еще задолго до « 

специальных исследований в области медицины », гениальный Низами еще в ХII веке иногда в одном 
куплете высказал такие мудрые слова, где наряду с результатами широких научных исследований 
встречаемся с интеллектуальными аргументами, научными предложениями и рекомендациями. 
В поэме «Сокровищнице тайн» поэт – педагог пишет: «Каждому человеку присуще веселье и ярость, в 

мире есть колесо радости и печали », в поэме «Хосров и Ширин » поэт советует « не принимай близко 
печаль, этот мир не стоит того» и старается объяснить: «в разочаровании человек отступает от пути 
спасения». 
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В той же поэме поэт призывает людей не впадать в пессимизм, избежать печали, и быть более 
оптимистичным: 
Ты знай, что в трудный миг, 
Умрет забитый горем. 
Смеясь, поднимешь дух немного, 
Будь умным не горюй, 
Ведь, как песок притягивает воду, 
Печаль зовет печаль. 
В последней поэме «Искандер - наме» также поэт – педагог и великий философ - психолог Низами 

Гянджеви неоднократно отмечает отрицательное влияние психологических факторов на здоровье, а также 
на нравственность человека, таких как горе - печаль, стресс. В таких ситуациях советует бороться и 
создать в себе хорошее настроение. Например: 
Пока есть возможность, 
Весело живи каждый миг. 
Пусть твоя жизнь будет веселой, 
Злоба и зависть, как огонь для тела, 
Не предавайся печали, 
Будь веселым с каждым вздохом, 
Весели свою душу, пока живешь, 
Окрыли просто так свою душу. (3,266) 
В той же поэме «Искандер - наме» поэт – педагог советует людям даже в самое трудное и печальное 

время не терять самообладание, воодушевлять себя и веселиться. 
Будешь беспомощным, не горюй, 
И не показывай это другим, 
Будь веселым и не горюй, 
В душе горюй, а внешне выдавай. (3, 514) 
В современной научной педагогике и медицине среди факторов, влияющих на физическое укрепление, 

естественные факторы имеют важное место. Выдающийся поэт – педагог не забыл затронуть эти вопросы 
в «Пятерице», и местами давал ценные советы и указания. Например, поэт – педагог, упомянув об одном 
самом важном естественном факторе - воде, играющая важную роль в сосуществование организма и 
составляющая большую часть физического веса, учит, что насколько бы не была чистая вода полезна, 
нельзя выпивать больше нормы. Потому что: «Если даже вода чиста, как жемчужина, выпив больше 
нормы, принесет и она вред». 
В поэме «Семь красавиц» обращая внимание на роль воздуха, являющимся одним из естественных 

факторов, пишет, о том, что отец Бахрам - Гура зная огромное значение этих факторов в физическом 
развитии организма, разрешает любимому сыну уехать в далекую страну – Йемен, где воздух чист и свеж. 
Поэт здесь описывает роль воздуха и других естественных факторов в здоровье и укреплении организма: 
Нам возвышенное место надо отыскать, 
Нам его в прохладе надо содержать, 
Где бы северный лелеял тело ветерок, 
Где бы отдых был приятен, сон ночной глубок, 
Чтобы в климате хорошем рос он, как орел, 
Чтобы крылья он и перья крепкие обрел, 
Чтобы запятнать природу шаха не могли 
Этот зной и сухость праха, дым и пыль земли.(2,57-58) 
Не избегло от внимания выдающегося поэта – педагога и великого воспитателя и национальные игры, 

которые играют важную роль в физическом воспитании, прививании навыков и качеств в укреплении ор-
ганизма. В «Пятерице» он упомянул човкан, нарды, шахматы и др. игры и показал характерные свойства. 
Таким образом, мысли и идеи гениального Низами Гянджеви, связанные с физическим воспитанием 

можно обобщить и сгруппировать нижеследующим образом: 
- идеальный человек наряду умственным совершенством и нравственной чистотой должен быть 

здоровым и крепким с физической точки зрения; 
- у больного идеи и мысли бывают нездоровыми, и наоборот у здорового и мысли чисты; 
- физически совершенный человек бывает бесстрашным, вольным, смелым, решительным, «с сердцем 

льва» и «бдительным»; 
- первичным условием физического здоровья является правильное питание; человек не должен иметь 

склонности питаться, как «буйвол, осел»; однако скудное питание тоже не верно, это может стать причи-
ной «ослабления организма»; во время питания необходимо обращать внимание также на состав пищи; 
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- также важно серьезно соблюдать режим сна; однако не должен пристраститься ко сну, которая 
подобна смерти; 

- один из важных факторов, вредящих здоровья организма пьянство; вино не только приносит 
большой вред организму, одновременно лишает ума, отупляет, «перечеркивает ум»; 

- одним из факторов, отрицательно влияющих на здоровье организма, являются пессимизм, стресс, 
печаль, ведь человек даже в самых трудных моментах должен быть оптимистичным и создать в себе 
энтузиазм, а также не подпускать к себе горе, печаль. Потому что « как песок всасывает воду, так и пе-
чаль притягивает к себе печаль»; а больной человек, внушая себе, что «здоров» выздоравливает быстрее. 

- из естественных факторов, имеющее огромное влияние на физическое здоровье – воздух, однако 
надо рационально использовать чистый воздух и воду, нельзя забывать о том, что «если даже вода чиста, 
как жемчужина, выпив больше нормы, принесет и она вред».  
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Түйін 
Мақалада азербайжанның ұлы ақыны Низамаи Гянджеви шығармашылығындағы дене т=рбиесі м=селелері сөз 

болады. Автор мақаласында өз заманының діни-идеологиялық көзқарастағы ұлы ақыны Низамидің басқа ақындар-
дан айырмашылығын көрсетеді. Ол дене сапсы мен дағдысын тек ер адамдар бойынан ғана емес, =йелдерден де 
көргісі келетінін айтады. Сондықтан өзі сомдаған =йел образдарының ақыл, ішкі-сыртқы сұлулығымен қатар батыл-
дығын, атпен жүру, атыс сияқты дене дағдыларының ер адамдардан ешқандай кем түспейтінін суреттеп берген.  
Мақала авторы Низами шығармашылығынан бірнеше нақты мысалдар келтірген 
 

Резюме 
В данной статье исследуются вопросы физического воспитания человека в произведениях великого 

Азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Автор на обширном материале показывает, что гениальный Низами, 
вопреки религиозно-идеологическим воззрением своего времени, и в отличии от других поэтов, высокие физические 
качества и навыки хотел видеть не только у мужчин, но и у женщин. И не случайно с любовью, у большинства 
женских образов (Мехин Бану, Ширин, Нушаба, Египетская Мария), созданные поэтом наряду с умом, внешней и 
духовной красотой, не уступают мужчинам в физических навыках и качествах: скачке лошади, стрельбе луком, 
игрой в човкан, смелостью, мужеством. Для обоснования данной мысли автор приводит несколько конкретных 
примеров из поэм Низами. 

 
Summary 

In this article questions of physical training of the person in works great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi are investigated. 
The author on extensive material shows that ingenious Nizami, contrary to religious and ideological view of the time, and in 
difference from other poets, wanted to see high physical qualities and skills not only at men, but also at women. And it isn't 
casual with love, at the majority of female images (to Mehin Banu, Shirin, Nushaba, the Egyptian Maria), created by the poet 
along with mind, external and spiritual beauty, don't concede to men in physical skills and qualities: to a gallop of a horse, 
firing by onions, game in chovkan, courage. For justification of this thought the author gives some concrete examples from 
Nizami's poems. 

 
УДК 13:1 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК М.ДЕНИЕТІН АРТТЫРУ 

 
М.К. Бұлақбаева – ҚазМемҚызПИ, п.ғ.к., профессор м.а., Алматы қ., 

А.А. Өмірбекова – Педагогика жOне психология» мамандығының 1-курс магистранты, 
ҚазМемҚызПИ, Алматы қ. 

 
Мақалада студенттердің зерттеушілік м=дениетін шығармашылық тапсырмалар арқылы арттыруда шығармашы-

лық тапсырмаларды қолданудың маңыздылығы айтылады. qсіресе, шығармашылық тапсырма түрлері, үлгі 
бойынша өз бетінше жұмыс, эвристикалық өз бетінше жұмыс, зерттеушілік өз бетінше жұмыстардың тиімділігі 
қарастырылады. 
Өз бетінше іздену студентке ғылыми көзқарасының қалыптасуына ж=не шығармашылық, к=сіптік қабілетінің 

дамуына негіз салады. Олар студенттердің шығармашылық потенциалын, жұмыс өнімділігін арттырады ж=не оқу 
п=нін меңгерудің д=стүрлі аясын айтарлықтай кеңітеді.  
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Түйін сөздер: шығармашылық тапсырмалар, бойынша өз бетінше жұмыс, эвристикалық өз бетінше жұмыс, 
зерттеушілік өз бетінше жұмыс 

 
Білім жүйесінің мазмұны өмірдің түрлі жағдайларында =рекет ете алатын «тұлғаны» дайындау. Осы 

мақсатта оқу жоспарын оқушыларға азаматтық білім беруге бағыттау керек. Бірінші кезекте =лемдегі 
болып жатқан өзгерістерге байланысты білім жүйесін ұлттық модульде құру ж=не ол үшін өркениетті 
елдерде берілетін біліммен ортақ көзқарастарын табуға ұмтылу қажет. 
Қазіргі қоғамдық сұраныс – өз ісіне мығым, жұртшылықпен араласуда жеке басындағы барлық 

шынайы жағымды қасиеттерін байқата алатын бүгінгі студент, ертеңгі маманды т=рбиелеуді талап етеді. 
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық ж=не 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру-
ға ж=не к=сіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа техноло-
гияларын енгізу; білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 
шығу,білім беру жүйесін одан =рі дамыту міндетері көзделді [1]. Бұл міндеттерді шешу үшін білім беру 
ұжымдарының, =р оқытушының күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа т=жірибеге, жаңа қарым қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. 
Жаңа ғасырдағы еліміздің үміт артар келешегі – жастар. Оларды жан-жақты уқыт талабына сай 

білімді, м=дениетті, интеллектуалды азамат етіп шығару – бүгінгі күннің өзекті м=селесі. 
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай т=рбие мен білім беруде оқытушылардың инновациялық іс-=рекеті-

нің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі – маңызды м=селелердің бірі. Бүгінгі мақсат – =рбір 
студентке түбегейлі білім мен олардың жан-жақты дамуына,дұрыс т=рбие алуына жағдай жасап, 
мүмкіндік беру. 
Кез келген сапалы білім мен т=рбие оқытушының шеберлігі арқасында берілетіні б=рімізге аян. 

Сабақты түрлендіру арқылы студенттің қызығушылығы мен шығармашылық белсенділігін арттыру =рбір 
оқытушының міндеті. Қазіргі сабаққа қойылатын басты талаптың бірі – студент ойын дамыта отырып, 
шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу.  
Оқыту – таным процесі. Өйткені онда ілгері қарай қозғалыс болады, яғни студент білуден білуге қарай 

жүріп отырады. Студенттің таным процесі өзіне т=н ерекшелігі бар күрделі психикалық процесс. Оның 
н=тижелі оқуына =сер ететін сыртқы ж=не ішкі күштер себепкер болады. Білім алуда студенттің ілгері 
қарай дамуына себепкер болатын негізгі күш – қайшылықтар. Студент білмеуден білуге қарай қадам 
басқанда =ртүрлі қайшылықтар мен қиындықтарға кездеседі, оларды шешу, жеңу н=тижесінде оқу 
міндеттері жүзеге асырылады. Оқыту процесіндегі ең басты қайшылық – педагогикалық міндет-талаптар 
мен студент мүмкіндіктерінің (білім мен дағдысының ж=не дамуының) арасындағы қайшылықтар. 
Осындай қайшылықтарды шешу студенттің саналы түрде көп күш-жігер жұмсауын керек етеді ж=не 
оның дамуына үлкен =сері болады. Көп күш-жігер жұмсауды қажет ететін жұмыстың бір түрі – 
студенттің өз бетінше жұмысы (=рі қарай СӨЖ). 
СӨЖ – арнайы уақыт ішінде оқытушының тапсыруымен, бірақ тікелей көмегінсіз орындайтын 

жұмыстары. СӨЖ үшін белгілі д=режеде студенттің ақыл – ойы, күш – жігері, білімі мен қабілеті 
жұмсалады. СӨЖ- ның түрлері мен типтері классификациясы педагогикалық =дебиеттерде бұрыннан 
қалыптасқан. Жоғарғы оқу орнының қазіргі дидактикасы СӨЖ-ның төмендегідей классификациясын 
тиімді деп есептейді:  

1) үлгі бойынша өз бетінше жұмыс;  
2) сындарлы - вариативті өз бетінше жұмыс;  
3) эвристикалық өз бетінше жұмыс;  
4) ізденушілік өз бетінше жұмыс [2]. 
Үлгі бойынша өз бетінше жұмыс оқудың типтік міндеттерін шешуді ж=не үлгі бойынша =р түрлі 

міндеттерді орындауды қарастырады. Үлгі бойынша жұмыстарға:жаттығулар орындау, кестелерді толық-
тыру, сызбалар, т.б. жатады. Жұмыстың мақсаты – білімді бекіту, білік пен дағдыны қалыптастыру. 
Мұндай жұмыстар материалды терең түсінуге мүмкіндік бергенімен, студенттің шығармашылық 
белсенділігін дамытпайды. 
Өз бетінше жұмыстың сындарлы – вариативті түрі оқытуда білімнің құрылымын, студенттің 

білігін бұрынғы алған білімі негізінде жаңа міндеттер мен проблемаларды шешуге ықпал жасайды. 
Эвристикалық өз бетінше жұмыс лекция, зертханалық, практикалық, семинарлық сабақтарында 

айтылған кейбір сұрақтар мен проблемаларды шешумен тығыз байланысты қарастырылады. Таныс 
материалдарға сүйене отырып, кейбір м=селелерді шешуге оқытушы бағыт беріп отырады. 
Зерттеушілік өз бетінше жұмыста студент зерттеудің өзектілігін, обьектісін, болжамын, п=нін, 
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мақсат-міндеттерін ж=не зерттеу =дістерін шешуге үйренеді. Бұл бағыттағы жұмысқа: оқу-ізденушілік 
тапсырмалары, курстық ж=не дипломдық жұмыстар жатады. Мұндай жұмыс студентті үлгі бойынша 
жұмыс жасау қызметінен босатып, ізденушілік, шығармашылық қасиетін қалыптастырады. 
Өз бетінше іздену студентке ғылыми көзқарасының қалыптасуына ж=не шығармашылық, к=сіптік 

қабілетінің дамуына негіз салады. 
СӨЖ-ның түрлеріне: оқулықпен, негізгі ж=не қосымша =дебиеттермен жұмыс; сөздіктермен, 

энциклопедиялармен жұмыс жасай білу; семинарда өз көзқарастарын ауызша айта білу; =р п=ннің 
ерекшелігіне сай негізгі ұғымдарды таба білу ж=не қорытынды жасай білу; конспект, шығарма, м=нжазба, 
баяндама, аннотация жазу; жаттығулар орындау, кестені толықтыру, сызбалар сызу; тезис, жоспар құру, 
ауызша пікір айту жатады. 
СӨЖ-ын ұйымдастыруда оқытушы мамандықтың ерекшелігін ж=не студенттердің білім көлемін 

ескере отырып жасағаны дұрыс. СӨЖ-мен қоса шығармашылық жұмыстың алатын орны ерекше. 
Оқытудың шығармашылық бағыттылығын күшейту, студенттің қабілеттілігін дамытуға басшылық 

жасаудың мақсаты – бағыт-бағдар беру. Ал оларға педагогикалық ықпал ету – педагогикалық ғылымның 
негізгі м=селелерінің бірі. Шығармашылық үрдісінде студенттің іскерлік қабілеті нығайып, жетіледі. Шы-
ғармашылық қабілет студенттің бойында практикалық сипаттағы =р түрлі тапсырмаларды орындау бары-
сында қалыптасады. Педагогикалық іс-т=жірибе студенттердің шығармашылық дербестігін, ізденімпаз-
дығын қалыптастыруда аудиториядан тыс, жеке, ұжымдық жұмыстар ұйымдастыруда, шығармашылық 
ой, п=ндік апталықтар мен ғылыми-шығармашылық апталық, жобалар, п=ндік үйірмелердің маңызы зор. 
Барлық шығармашылық жұмыстарда студенттердің қалауы, таңдауы мен ұсыныстарын ескеру қажет. 

Студенттердің танымдық, ізденімпаздығы мен белсенділігін, шығармашылық бағыттылығына негізделген 
жұмыс түрлерін пайдалану – олардың танымдық қажеттіліктерін, шығармашылығын қалыптастыруға 
=сер етеді. Оқытушы студенттерге шығармашылық іс-=рекетін ұйымдастыру мақсатында түрлі өздік 
тақырыптарды орындауда мынандай талаптар қояды: 

- шығармашылық тапсырмалар орындауда п=ннің жеке сипатын, мазмұнын ескеру; 
- шығармашылық тапырмалар деңгейінің =р түрлі болуы; 
- өздік тапсырмалар бұрын берілген тапсырмалармен байланыста ж=не бір жүйеде берілуі; 
- студенттердің білімі мен біліктерін жетілдіретіндей болуы; 
- студенттердің жеке қабілеттерін ашатындай ж=не шығармашылық дербестігін дамытатындай 

д=режеде болуы керек [3]. 
Студенттердің дербес шығармашылықпен жұмыс істей алу =рекеті белсенділікті, ізденімпаздықты, өз 

еркімен жұмыс істеуді талап етеді. Олардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда бүкіл 
болмысы жаңа сипатқа ие болады. Мысалы: 

- қоғамда болып жатқан өзгерістерді танып білуге; 
- ғылыми жаңалықтарға тұрақты қызығушылықтың пайда болуы; 
- оқу танымдық міндеттер мен мақсаттарын орындауға талпыну; 
- білім алуға, шығармашылық жұмыстарға тұрақты қызығушылық; 
- тұрақты ізденімпаздық, шығармашылық іс-=рекетінің н=тижелі болуына =сер етуі. 
Шығармашылық студенттің дербестік іс-=рекетінің сапасы ретінде көріне отырып, үнемі ізденіп, 

белсенді =рекет ететін жеке тұлғаның қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Жоғарғы оқу орындарында 
лекция, семинар сабақтарының жоғары деңгейде өтуі студенттің дайындығына с=йкес =р түрлі =дістерді 
қолдану, жеке ерекшеліктерін ескеру,сабақта түрлі танымдық тұрғыда берілген тапсырмаларды кеңінен 
пайдалану студенттің білімге деген қызығушылығын қалыптастыра отырып, өз бетінше іздену 
жұмыстары арқылы шығармашылығын қалыптастырады. Аудиториядан тыс уақытта өздігінен ізденіп 
белгілі бір н=тижеге жету шығармашылықтың қалыптасуына негіз болады. 
Қорыта келе айтарымыз, шығармашылық жұмыспен қатар жеке тұлғаға бағыттталған т=рбие мен 

оқытуды қамтамасыз ететін педагогикалық технологиялардың бірі –жобалау =дістемесі. Қысқаша түрде 
жобалау =дістемесі – студенттердің жеке немесе топпен белгілі бір бағытта ұйымдастырылған іздену 
ж=не зерттеу =рекеттері. Оқытушының жетекшілік етуімен студенттер өз іс – =рекеттерін өздері жоспар-
лайды, өздері орындайды, бұл =рекеттер студенттің шығармшылық =леуетін оятады, ойын, қиялы, шығар-
машылық ойлауын дамытады, өз бетінше жұмыс істеуге үйретеді. Сонымен қатар студент ұжымда еңбек-
тенуді үйренеді, оның басқа да жеке тұлғалық қасиеттері т=рбиеленді. Өз пікірін д=лелдеп, іске асыруға 
мүмкіндік алады, өз білімін, күшін сынайды. Оқытушының мақсаты – сабақ тақырыбын белсенді 
шығармашылық түрде меңгеруге студенттерді бағыттау, олардың логикалық тұрғыда ойлау қабілетерін 
дамыту. Топтық жұмыста оқытушы студенттерге міндеттерін бөлісуге көмектеседі. qрине, сабақ 
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барысында оқытушы студенттер арасында с=йкес психологиялық климат жасауы керек ж=не бірігіп 
жұмыс жасайтын топ ішіндегі студенттердің дайындығы бір деңгейде болуы керек. 
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Резюме 
В статье рассматриваются значимость использования творческих заданий для развития исследовательской 

культуры студентов. Приведены виды творческих заданий, самостоятельная работа по образцу, эвристическая 
самостоятельная работа, исследовательская самостоятельная работа.  
Самостоятельный поиск дает основу студентам на формирование научного взгляда и на развитие творческих, 

профессиональных способностей. Они развивают творческого потенциала, продуктивной работы учащихся; 
расширает сферу традиционного изучения.  
Ключевые слова: творческие задания, самостоятельная работа по образцу, эвристическая самостоятельная 

работа, исследовательская самостоятельная работа 
 

Summary 
In the article examined meaningfulness of the use of creative tasks for development of research culture of students. The 

types of over creative tasks, independent work, are brought according to sample, heuristic independent work, research 
independent work.  

An independent search gives basis to the students on forming of scientific look and on developing creative, professional 
flairs. They develop creative potential, of productive work of students; расширает sphere of traditional study. 

Keywords: creative tasks, independent work according to sample, heuristic independent work, research independent work 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОК 

 
А.В. Тен – магистр педагогических наук, докторант, Казахская академия спорта и туризма 

 
В данной статье прослеживается динамика технико-тактической деятельности дзюдоисток национальной 

женской сборной команды Республики Казахстан на соревнованиях республиканского и международного масштаба 
на фоне применения разработанных специализированных комплексов по совершенствованию технико-тактических 
действий дзюдоисток. Дается краткая характеристика содержания разработанных комплексов упражнений. Подво-
дятся некоторые итоги исследования динамики соревновательной технико-тактической деятельности дзюдоисток 
высокой квалификации. В частности, приведены показатели активности соревновательной схватки, общей и 
эффективной вариативности выполняемых технико-тактических приемов, результативности и эффективности 
нападающих и защитных действий для дзюдоисток высокой квалификации после применения разработанных 
технико-тактических комплексов. Представлены практические рекомендации по организации и проведению 
тренировочного процесса, направленного на совершенствование технических и тактических действий дзюдоисток. 
Ключевые слова: техника, тактика, дзюдоистки, оптимизация, эффективность, вариативность, 

результативность, активность, динамика 
 
Введение. Совершенствование технико-тактического мастерства предполагает формирование навыка 

ведения противоборства с изменением стойки, дистанции, направления движения соперника. Оно требует 
проявления навыка навязывания сопернику своих захватов с одновременным снижением эффективности 
захватов соперника.  
В тренировочном процессе предполагается использование различных способов тактической 

подготовки при выполнении своих приемов. Необходимо владение широким арсеналом технических 
действий в стойке (12-15 действий) и в партере (4-6 действий), выполнение комбинаций (2-4 в стойке) и 
связок «стойка-партер» (2-3). Следует также повышать надежность атакующих действий в стойке (до 50-
60%) и в партере (до 80-90%) [1]. 
Детали техники могут изменяться при повышении уровня общей и специальной физической 

подготовки, изменениях в правилах соревнований, при учёте индивидуальных особенностей спортсмена, 
но основной механизм движений сохраняется, так как он в наибольшей степени соответствует 
анатомическим и физиологическим особенностям человека. 
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Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической и психологической 
подготовленностью. Основным необходимым условием для решения тактических задач является 
техническая подготовленность итактическое мышление [2]. 
Средствами технико-тактической подготовки дзюдоистов являются упражнения технического и 

тактического характера (специально-подготовительные или соревновательные упражнения, 
направленные на решение технических и тактических задач) [3]. 
В подготовке дзюдоистов технико-тактические упражнения могут дополняться включением в учебно-

тренировочный процесс сбивающих факторов (помеховлияний) таких как: 
- смена противников в поединке для одного спортсмена; 
- удлинение (укорочение) времени поединка; 
- противоборство на меньшей (чем требуется в правилах соревнований) площади татами или на краю 

татами; 
- с форой - «обусловленным преимуществом для соперника»; 
- в условиях дефицита времени; 
- предвзятого судейства [4]. 
В процессе технико-тактической подготовки к соревнованию дзюдоистаодной из основных задач 

является совершенствование тактического мышления спортсмена. При этом необходимо развивать 
следующие способности: 

- быстро воспринимать, адекватно осознавать и анализировать соревновательные ситуации; 
- быстро и точно оценивать ситуацию и принимать решение в соответствии с создавшейся 

обстановкой и уровнем своей подготовленности; 
- предвидеть действия соперника (партнёра по команде); 
- рефлексивно отображать свои действия в соответствии с целями соревнований и задачей конкретной 

состязательной ситуации. 
Тактические возможности дзюдоиста во многом зависят от его психологической подготовленности. 

Чтобы правильно ориентироваться в сложной, постоянно меняющейся обстановке схватки, быстро 
принимать правильное решение, четко и своевременно реагировать на возникающие изменения, 
дзюдоист должен обладать логическим мышлением, осмысливать каждый тактический маневр [5]. 
Тактическое мышление развивается в упражнениях, при выполнении которых ставится задача 

наблюдать и находить тактическую сущность в жестах, движениях, действиях, намерениях, состояниях 
соперников, учиться принимать решение в ограниченные отрезки времени [6, 7]. 
Исходя из выше сказанного нами было решено разработать комплексы упражнений с учетом 

личностных особенностей, направленных на оптимизацию технико-тактической деятельности 
дзюдоисток высокой квалификации. 
Цель. Повышениеэффективности соревновательных технических и тактических действий дзюдоисток 

высокой квалификации. 
Задачи исследования:  
1.Разработать комплекс специализированных технико-тактических упражнений с учетом личностных 

особенностей дзюдоисток. 
2. Изучить эффективность разработанного комплекса упражнений направленного наповышение 

качества технико-тактических действий в соревновательной деятельности дзюдоисток высокой 
квалификации. 

3. Исследование динамики соревновательных технико-тактических действий в ходе формирующего 
эксперимента. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 
1. Анализ научной и методической литературы; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Регистрация технико-тактических действий по методике Е.М. Чумакова, адаптированной для 

дзюдо М.Н. Шепетюком [8]. 
4. Методы математической статистики. 
Организация и проведение исследования. В ходе экспериментального изучения показателей техни-

ко-тактических действий дзюдоисток национальной сборной команды Республики Казахстан приняли 
участие основной и резервный состав национальной женской сборной команды РК по дзюдо. Общее 
количество испытуемых – 32 человека высокой квалификации. В соответствии с задачами исследования 
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был сформированы комплексы упражнений, направленные на повышение эффективности технико-такти-
ческих действий дзюдоисток высокой квалификации с учетом использования личностных особенностей.  
Комплексы упражнений были сформированы на основании проведенного ранее психологического 

обследования дзюдоисток экспериментальной и контрольной групп по методу 16-факторного теста 
Р.Кэттелла, по результатам которого нами были выявлены 4 наиболее значимых личностных качества, 
такие как темп мышления, активность, практичность и тревожность, которые могут оказыватькак 
положительное, так и отрицательное влияние на показатели эффективности технико-тактических 
действий дзюдоисток. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Регистрация технико-тактических действий дзюдоисток сборной команды Республики Казахстан 

велась в течение 9 месяцев. Показатели технико-тактических действий были зарегистрированы в 150 
встречах с участием девушек в 7 весовых категориях (-48 кг, -52 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг). 
Разработанные комплексы применялись в ходе учебно-тренировочных сборов в национальной 

женской сборной команды РК по дзюдо в макро- и микроциклах в течение 9 месяцев, а так же при работе 
спортсменок с личными тренерами на местах после учебно-тренировочных сборов. В разработанные 
комплексы входят задания и упражнения с элементами дзюдо, направленные на совершенствование 
технических и тактических действий таких, как навязывание своего захвата в борьбе, работа на краю 
татами, правильное уклонение и освобождение от неудобного захвата, проведение атакующих действий в 
условиях ограниченного времени и ограниченного пространства, навязывание своего стиля 
соревновательной борьбы, работа над контратакующими приемами, освоение техники создания наиболее 
выгодного положения для проведения «коронного» приема. Результаты, полученные по итогам 
педагогического эксперимента графически представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Показатели эффективности технико-тактических действий дзюдоисток до и после педагогического 

эксперимента (n=16)  
Анализируя средние показатели эффективности технико-тактических действий дзюдоисток 

национальной сборной команды РК, до и после проведения формирующего эксперимента, видим, что 
активность (А) - количество реальных попыток проведения технических действий снизилась с 33,9 секунд 
до 27 секунд, указывая на то, что в среднем спортсменки стали достоверно чаще выполнять реальные 
атакующие действия в ходе одной соревновательной встречи(t = 3,63;P<0,01). 
Вариативность общая, которая отражает разнообразие проведенных технических действий в виде 

бросков и выведений из равновесия, в борьбе стоя, приёмов в партере, также повысилась с 5,3 до 6,3 
баллов, то есть дзюдоистки расширили арсенал различных классификационных групп применяемых 
приемов. Достоверность улучшения показателей на уровне t = 2,13; P<0,05. 
Наравне с улучшением показателей вариативности общей повысилась и вариативность эффективная с 

1,9 до 3 баллов (t = 3,17; P<0,01),приблизив показатели последней к оптимальным (2-3 разнообразных 
классификационных групп). 
Показатели результативности нападения до педагогического эксперимента были равны 5,3 баллам, 
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находясь в пределах средних величин, а после применения разработанных комплексов специальных 
заданий,атакующие действия дзюдоисток стали чаще оцениваться судьями (6,6 баллов). Достоверность 
улучшения на уровне t = 2,6; P<0,05. При этом произошло снижение результативности защиты с 5,9 до 4,1 
балла (t = 4,5; P<0,001), хотя данный показатель входит в пределы допустимой нормы. 
Показатели эффективности нападения изначально находились в пределах 19,8 %, а к концу 

эксперимента данный показатель изменился, и среднее значение по группе стало равно 24,5 %, то есть 
атакующие действия дзюдоисток экспериментальной группы стали достоверно (t = 2,93; P<0,01) наиболее 
чаще оцениваться баллами.  
Эффективность защиты дзюдоисток по итогам педагогического эксперимента увеличилась с 80,9 % до 

90,5 % из 100 % с уровнем с достоверности t = 3,57; P<0,01, что входит в переделы оптимальных значений 
для данного показателя эффективности технико-тактических действий и говорит о том, что участницы 
эксперимента повысили подготовленность действий защитного характера. 
Изучив динамику показателей эффективности соревновательных технико-тактических действий 

дзюдоисток национальной женской сборной команды Республики Казахстан, в ходе участия испытуемых 
в формирующем эксперименте, нами были сделаны следующие выводы:  

1. Применение специализированных комплексов по совершенствованию технико-тактических 
действий дзюдоисток высокой квалификации в макро- и микроциклах положительно отразилось на 
технических и тактических показателяхсоревновательной деятельности.  

2. Для повышения уровня эффективности технико-тактических действий и оптимизации деятельности 
дзюдоисток высокой квалификации необходимо применять специализированные задания и упражнения, 
направленные на изучение и освоение различных ситуаций, возникающих в ходе ведения 
соревновательной встречи, для того, чтобы дзюдоистка была готова и знала какие технико-тактические 
действия ей необходимо применять в той или иной сложившейся ситуации на татами. 

3. Для более результативного выступления на соревнованиях международного уровня тренерам 
следует более целенаправленно планировать учебно-тренировочный процесс, направленный на 
совершенствование технических действий и тактического мышления. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының дзюдошы қыздар ұлттық құрама командасы республикалық ж=не 

халықаралық ауқымдағы жарыстарда қолданған техника-тактикалық =рекет динамикасы, дзюдошылардың техника-
тактикалық =рекеттерін жетілдірудің мамандандырылған кешендерінің қолданылу аясында қадағаланады. qзірлен-
ген жаттығулар кешендерінің мазмұнына қысқаша сипаттама беріледі. Жоғары д=режелі дзюдошылардың техника-
тактикалық жарыс =рекетінің динамикасын зерттеудің кейбір қорытындылары келтіріледі. Атап айтқанда, жоғары 
д=режелі дзюдошылардың =зірленген техника-тактикалық кешендерді қолданғаннан кейінгі жарыс белдесуіндегі 
белсенділігінің, жалпы ж=не тиімді техника-тактикалық т=сілдерді қолданудың вариативтілігінің, шабуылдау ж=не 
қорғаныс =рекеттерінің н=тижелілігі мен тиімділігінің көрсеткіштері келтірілген. Дзюдошылардың техникалық ж=не 
тактикалық =рекеттерін жетілдіруге бағытталған жаттықтыру үдерісін ұйымдастыру ж=не өткізу бойынша 
т=жірибелік кеңестер ұсынылған.  
Түйінді сөздер: техника, тактика, тиімділігі, дзюдошы қыздар, оңтайландыру, өзгермелілігі, өнімділігі, қызметі, 

динамика 
 

Summary 
In this article are traced dynamics of technical and tactical activity of judoists of the national women's team of the 
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Republic of Kazakhstan at competitions of republican and international scale against application of the developed specialized 
complexes which directed on improvement of technical and tactical actions of judoists. The short characteristic of the 
maintenance of the developed sets of exercises is given. Some results of research of dynamics of competitive technical and 
tactical activity of high qualification judoists are summed up. In particular, indicators of activity of competitive fight, the 
general and effective variability of the carried-out technical policy strokes, productivity and efficiency of forwards and 
protective actions for high qualification judoists after application of the developed technical and tactical complexes are given. 
Practical recommendations about the organization and carrying out the training process directed on improvement of technical 
and tactical actions of judoists are submitted. 

Keywords: technique, tactics, efficiency, judoists, optimizations, variability, productivity, activity, dynamics 
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В.Х. Адилова – к.п.н., доцент, Павлодарского государственного педагогического института, 
г. Павлодар, РК 

 
Данная статья посвящена изучению теоретических положений в русле поставленных задач, трактовке смысловых 

значений основополагающих понятий исследуемой нами проблемы «культура», «интеллектуальный труд» и 
определению педагогических аспектов формирования культуры интеллектуального труда. 
Актуальность проблемы формирования культуры интеллектуального труда будущих специалистов обусловлена 

современными требованиями к качеству высшего образования и модернизацией системы образования. Сущность, 
структура и характеристика культуры интеллектуального труда как сложный педагогический феномена 
рассматривается как ядро общей культуры студента и проявляется в разных видах деятельности. 
Ключевые слова: культура, интеллектуальный труд, когнитивные умения, регуляторные умения, 

коммуникативные умения. 
 
В ходе исторического развития понятие «культура» наполнялось новым содержанием и со временем 

дифференцировалось на ряд сфер: науку, образование, художественную культуру Поэтому в данном 
контексте принципиальным является культурологический подход в гуманистической педагогике:  

– социальная значимость культурных целей образования направлена на воспитание «человека 
культуры»;  

– культура, как система, является мерой и способом формирования и развития сущностных сил 
человека в ходе его социальной деятельности; 

– культура рассматривается как внутренний мир человека. 
– культура взаимосвязана с деятельностью человека и ее конечными продуктами;  
– культура определяется как совокупность определенных видов деятельности и ее результатов;  
– культура обосновывается как способ, так как в процессе деятельности задатки превращаются в 

способность личности подчинить активность не только личностном ценностям, но и объективной 
необходимости. Культура, как совокупность достижений производственных, общественных и духовных 
отношений людей, определяет их уровень развития.  
Интеллектуальный труд включает информационные, логические, обобщающие и творческие элементы 

и характеризуется отсутствием прямого воздействия человека на средства производства. 
При умелом распределении труда можно развить плодотворность работы, сохранить на долгие годы 

работоспособность и общий тонус жизнедеятельности. 
Интеллектуальный труд отличается тем, что главным его результатом является изменение 

обучающегося, обогащение его новой системой знаний, умений и навыков, отношений к 
действительности. В связи с этим, главный воспитательный эффект труда выражен в новых особенностях 
личностного развития человека. Интеллектуальный труд:  

– способствует выработке трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности, умении беречь время;  
– формирует нравственный облик личности. Однако позитивные качества личности посредством труда 

воспитываются в случае, если студент умеет учиться. 
Фундаментальной основой культуры интеллектуального труда являются умственный труд и 

познавательная деятельность.Основные направления формирования культуры интеллектуального труда: 
– культура труда при работе с отдельными источниками информации, например, при работе с книгой;  
– культура труда через выделение отдельных ее компонентов; 
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– культура труда как синтетическое качество личности. Люди, обладающие навыками синтетического 
стиля мышления, осознанно и открыто опираются на теорию в своих выводах и решениях, питают 
повышенный интерес к противоречиям в рассуждениях других, умеют различать и выявлять разногласия. 
Они склонны к переменам, принимают быстро изменяющийся мир таким, каков он есть.  

– культура труда, как система рациональных способов деятельности, для которых необходим 
достаточно высокий уровень развития восприятия, внимания, памяти, мышления. 
Понятие «культура интеллектуального труда» представляет сложный педагогический феномен, в 

котором выделены:  
– внешняя составляющая - учебный труд как деятельность по приобщению к культуре;  
– внутренняя составляющая - личностный, мотивационно-потребностный, интеллектуальный, 

организационно-деятельностный, гигиенический компоненты. Данные компоненты позволяют в 
совокупности, рационально и качественно, с наименьшими затратами времени и сил, выполнять работу.  
Интеллектуальный труд определяется как мыслительный процесс,осуществляемый при помощи таких 

способностей человека, которые направлены на воспроизводство новых знаний(таблица 1).  
Таблица 1. Общеучебные умения культуры труда  

Общеучебные умения 
 
 
 
 
 
Когнитивные 
умения: 

 
 
 
-перцептивные умения: 

умение 
слушать 

операции слышания схватывание слов 
операции слушания  схватывание смысла 

умение 
наблюдать 

действия перцептивного охвата ключевых объ-
ектов и последующего логического анализа 

- мыслительные умения выделение главного, конкретизация, определение понятий, 
сравнение, содержательное и смысловое обобщение 

- мнемические умения действия запоминания и сохранения информации 
 
 
 
Регуляторные: 

- целеволевые умение принимать учебную задачу, следовать правилу, 
вспомогательное умение пооперационного контроля 

-базовые элементы эмоцио-
нальной грамотности 

умения узнавать эмоции в себе и других людях, умение 
проживать эмоции. 

Коммуникативные - информационные умения работать с учебными текстами 
- умения в области общения ведение диалога, проявление навыков взаимодействия и 

взаимопонимания в ситуациях сотрудничества  
Общеучебные умения и навыки отличаются универсальностью и возможностью переноса в различные 

сферы деятельности. Их развитие способствует усвоению учебного материала и является средством 
становления качеств личности, совершенствующейся в ходе образовательного процесса. 
В структуру интеллектуального труда включают планирование, организацию этапов работы, 

прогнозирование результатов, принятие решения, коррекцию плана. Учебные задания направлены как на 
понимание, осмысление, так и на запоминание и структурирование в памяти усваиваемого материала, его 
сохранение и актуализация.  
Одной из проблем современного образования является несоответствие уровня культуры 

интеллектуального труда студента уровню результативности его учебной деятельности. Культура 
интеллектуального труда выполняет роль механизма, опосредующего реализацию познавательных 
способностей студента в успешном освоении учебной деятельности и являющегося основой становления 
его личности как субъекта самообразования.  
Успешная учеба в вузе зависит от умения самостоятельно организовывать учебную деятельность, для 

чего необходимо уметь максимально владеть учебными действиями, навыками и умениями культуры 
труда. Поэтому задачей преподавателя является не только процесс передачи узко дисциплинарных 
знаний, а и формирование у студентов умений учиться, особенно на младших курсах. 
Большинство студентов на младших курсах испытывают затруднения при восприятии материала в 

течение двухчасовой лекции, поэтому необходимо использовать разные виды самостоятельной работы 
студентов, например, работу в парах: статической, динамической и вариационной. Можно ее разнообра-
зить приемами работы с книгой: библиографическим поиском, поиском нужной информации по предмет-
ному указателю, тезированием, аннотированием изучаемого текста, составлением микротезауруса по 
теме (разделу) той или иной учебной дисциплины. Работа в библиотеке, где студенты знакомятся с 
библиографическими указателями, их разновидностями (перспективный, ретроспективный) и особенно-
стями использования, методами быстрого поиска необходимого источника, отбора, описания и система-
тизации печатной продукции. Завершающим этапом работы в библиотеке может стать составление 
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библиографических списков по вопросам и просмотр библиотечных каталогов: алфавитного, предмет-
ного, систематического. 
Наиболее эффективные приемы в плане формирования культуры труда студентов:  
– прием «Самое главное».Смысл задания состоит в прочтении текста, раздела, или главы. Умение вы-

разить содержание текста одним словом, самое главное – одной фразой, то, без чего текст лишен смысла;  
– прием «Суть». Задание: в течение определенного времени бегло читать текст и карандашом, или 

мышкой, если работа осуществляется на компьютере, подчеркнуть суть содержания. Дополнительное 
задание: обменяться результатами работы -что в качестве «сути» выделил другой студент?; 

–прием «Заметки на полях». Задание: прочесть текст и на отдельном листе сделать заметки на полях в 
репликах и знаках. Например: «классно!», «почему?», «надо запомнить!» Затем обменяться результатами 
работы; 

– прием «Терминологическая дуэль».Задание: группа делится на команды. Первая команда называет 
новый термин, вторая – его определение. В дальнейшем команды меняются. 
Многоуровневые задания:  
1 уровень – обязательные задания;  
2 уровень – обязательные + дополнительные задания;  
3 уровень – указан лишь объем в страницах. Выбор авторов и их произведений студент осуществляет 

самостоятельно. 
Большую помощь в решении исследуемой проблемы может оказать спецкурс,призванный вооружить 

студентов знаниями о культуре труда, разъяснить преимущества рационального труда; сформировать его 
компоненты; сформировать качества личности, необходимые для успешного овладения учебным 
материалом. Курс предполагает 30 часов разнообразных форм организации обучения (лекции, 
практические занятия). Особое внимание студентов уделяется на изучение тем «Внимание и его виды», 
«Память, типы памяти», «Мышление» и некоторые другие. В программе спецкурса выделяются разделы: 
«Основные компоненты интеллектуального развития», «Условия эффективного восприятия нового 
учебного материала», «Планирование учебного материала и организация деятелности», «Основные 
принципы рационального труда», «Как эффективно слушать и записывать лекцию». В рамках спецкурса 
предусмотрена подготовка студентов к бесконфликтному межличностному общению. 
С целью оказания помощи и студентам, и преподавателям были разработаны учебно-методические 

пособия. Так, в пособиипредставлены содержание лекций и семинарских занятий, изложен теоретический 
материал, подобраны рекомендации, направленные на развитие навыков и умений самостоятельной 
работы студентов, проведение теста - ретеста, анкеты и задания для самоконтроля усвоенного материала. 
Учебно-методическое пособие «Практические рекомендации по тренировке операций мыслительной 

деятельности» призвано помочь студентам в развитии приемов анализа, синтеза, абстрагирования, 
классификаций, обобщения, что способствует повышению уровня познавательной активности студентов 
и соответственно повышению уровня культуры их труда. 
Таким образом, формирование культуры интеллектуального труда будущих специалистов вуза эффек-

тивно при соблюдении научно- обоснованных педагогических условий, представленных совокупностью 
взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств педагогического процесса. Теоретические 
основы формирования культуры интеллектуального труда будущих специалистов имеют практическую 
направленность, затрагивают часть аспектов данной проблемы. Полученные результаты позволили 
обозначить и проблемы, требующие дальнейшей разработки. Так, например, необходимо включить 
работу по формированию культуры труда в рамки учебных дисциплин, изучаемых в вузе, так как 
интеллектуальный труд - труд, обладающий творческим характером с преобладанием затрат умственной 
энергии, связанный с переработкой информации и созданием нового знания, с высокоэффективным и 
высокотехнологичным производством. 
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Түйін 
Білім беру стандартына с=йкес білім беру мазмұнын жеткізу қажеттігі үшін жоғары білім зияткерлік еңбегінің 

м=дениетін қалыптастыру м=селесін шешуіне байланысты. 
Арнайы ұйымдастырылған танымдық қызмет ретінде білім беру, жүйе ғылыми білімді үйренуге ж=не жеке 

тұлғаның психикалық жеке дамуын тездету ж=не адамзаттың жинақталған м=дениетін дамыту жолында, сондай-ақ 
=леуметтік ж=не тарихи т=жірибесін тиісті мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: м=дениет,зияткерлік еңбек, когнитивтікшеберлігі, нормативтікшеберлігі, коммуникативтік 

шеберлігі 
 

Summary 
This article is devoted to theoretical studying of scientific information in line with objectives, interpretation of semantic 

values of fundamental concepts of the problem investigated by us "culture", "work" and to definition of pedagogical aspects of 
culture 

The urgency of the problem of creating a culture of intellectual work of future specialists , due to the modern requirements 
to the quality of higher education and the modernization of the education system. Essence, structure and characteristics of the 
culture of intellectual work as a complex pedagogical phenomenon is seen as the core of the general culture of the student and 
manifests itself in various activities  

Kеуwords: culture, intellectual work, cognitive abilities, regulatory abilities, communicative abilities 
 

УДК7.78(78.07) 
 

БOЛAШAҚ МУЗЫКA П.НI МҰҒAЛIМIНIҢ МУЗЫКAЛЫҚ-OРЫНДAУШЫЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЛЫЛЫҒЫ ҚAЛЫПТACТЫРУ 

 
Ұ... Тулeужaнoвa – п.ғ.к., дoцeнт, I.Жaнcүгiрoв aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивeрcитeтi 

 
Мaқaлaдa бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын қaлыптacтырудың 

көкeйкecтiлiгi нeгiздeлгeн, «құзырлылық», «музыкaлық-oрындaушылық құзырлылық» ұғымдaры нaқтылaнғaн. 
Қoрытa aйтқaндa бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығы oқыту прoцeciндe 
шыңдaлғaн бeлгiлi бiр жaғдaяттaрдa өмiрлiк прoблeмaлaрдың шeшiмiн тaбуғa бaғыттaлғaн ұлттық ж=нe =лeмдiк 
м=дeниeттe жacaлғaн құндылық бaғдaр жүйeciнeн туындaйтын бiлiмдeрiнiң, icкeрлiктeрiнiң, дaғдылaрының ж=нe 
қaрым-қaтынacтaрының кiрiктiрiлгeн жинaқтaйды. 
Түйiн cөздeр: «құзырлылық», «музыкaлық-oрындaушылық құзырлылық,бiлiм, т=рбиe, бoлaшaқ мұғaлiм, музыкa-

лық бiлiм 
 

Бүгiнгi тaңдa=лeмдiк қaуымдacтықтa бeрiк oрын aлғaн экoнoмикaлық жaғынaн қуaтты ж=нe 
дeмoкрaтиялық =л-aуқaты дaмығaн Қaзaқcтaндaбiлiм жүйeciн дүниeжүзiлiк бiлiм үлгiciнe жeткiзу eң 
өзeктi м=ceлe бoлып oтыр. Қaзaқcтaн Рecпубликacының Бoлoн прoцeciнe қocылуы жoғaры oқу oрындaры 
түлeктeрiнiң қoғaмдa жeтicтiктi өмiр cүру ic-=рeкeттeрiнe дaярлығын қaмтaмacыз eту cияқты құзырлылық 
тұрғы идeяcымeн тығыз бaйлaныcты aca мaңызды прoблeмaлaрдың бeтiн aшып бeрдi. Oлaй бoлaтын 
ceбeбi к=ciпкe қoйылaтын тaлaптaр eңбeк нaрығындa жaлaң бiлiм eмec, ғылыми бiлiмдeргe нeгiздeлгeн, 
нaқты құзырлылықтaрды мeңгeрeoтырып бeлгiлi бiр функциялaрды oрындaуғa қaбiлeттiлiктi тaлaп 
eтeдi.Ocы тaлaптaрғa жaуaп бeру үшiн бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмiнiң к=ciби дaярлығын бiлiм 
cтaндaрттaрынac=йкec жaңa бaғыттaғы музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын қaлыптacтыру қaжeт. 
Бүгiнгi тaңдa құндылықтaр мeн құндылық бaғдaрлaрғa қaйтa бaғa бeру жaғдaйындa бoлaшaқ музыкa 

п=нi мұғaлiмдeрiн к=ciби дaярлaу прoцeciндe к=ciби бiлiм бeрудi рeфoрмaлaудың өзeктi идeяcы caнaлaтын 
құзырлылық тұрғығac=йкec жaңa мaзмұнмeн жaңaрып тoлықтырылудa. Ocығaн oрaй бoлaшaқ музыкa 
п=нi мұғaлiмдeрiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығы ұғымы дa жaңaртылып, бacымдықты 
cипaттaғы м=н мeн мaзмұнды иeлeнiп, ұcтaздaрдың өзiн-өзi жeтiлдiруiнiң кeпiлi ғaнaeмec, aтaлғaн caпa-
қacиeттeрдiң қaлыптacу прoцeciн жaңa тұрғылaрғa, яғни құзырлылық тұрғыcынac=йкec ұйымдacтыруды 
дa тaлaп eтiп oтыр. 

«Құзырлылық» ұғымы aлғaшқы рeт өткeн ғacырдың oртa шeнiндeқұзырлылық тeoрияcының нeгiзiн 
caлушы (Дж.Рaвeн, Н.Рoзoв, Н.В. Мaтяш ж=нe т.б.) ғaлымдaрдың eңбeктeрiндe қoлдaнылa бacтaды. 
Пeдaгoгикa ғылымындa «құзырлылық» м=ceлecicoңғы кeздe көп қaрacтырылып жүргeнiмeн, aтaлғaн 
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ұғымды филocoфия, =лeумeттaну, т.б. ғылымдaрдың нeгiздeмeciмeн тoлықтырып, мaғынacын aйқынырaқ 
aшуғa тиicпiз.  
Филocoфиялық тұрғыдaнқaрaғaндaқұзырлылықұғымы д=cтүрлi «бiлiм» ж=нe «т=рбиe» 

кaтeгoриялaрымeн caлыcтырғaндa кeң aуқымды, тeрeң мaғынaлы ұғым. Филocoфия ғылымдaрының 
өкiлдeрi(Д.Дьюи, К.Юнг, У.Уoллeр, М.Мид, q.Ныcaнбaeв, Г.Нұрышeвa ж=нe т.б.)құзырлылық фeнoмeнiн 
тұлғaның caпaлық бeлгici рeтiндeпaйымдaйды.  

 «Құзырлылықты» =лeумeттaнушы ғaлымдaр (Г.Cпeнceр, Э.Дюркгeйм, М.Вeбeр, Д.Нұрымбeтoвa ж=нe 
т.б.) жeкe тұлғaның =лeумeттiк бeт-бeйнeci,oның=лeумeттiк прaктикaғa кiрiгуiн, =лeумeттiк caпa мeн 
бeлгiлeрдi иeлeнуiн, прaктикaлық ic-=рeкeттe бeлгiлi бiрқoғaмдық т=жiрибeнi мeңгeруiн cипaттaйтынcaн 
қырлы прoцeccрeтiндe түciндiрeдi.  
Пcихoлoгтaр (К.К. Плaтoнoв, Л.A. Пeтрoвcкaя, Қ.Т. Шeрьяздaнoвa, М.М. Мaхaмaнoвa ж=нe т.б.) 

құзырлылықтыaдaмдaрдың өзaрa =рeкeттecу aймaғындaғы ic-=рeкeттeрi бaрыcындaбoлмыcты 
құндылықты м=ндiк пaйымдaу турaлы бiлiмдeрiн ж=нe түрлi жaғдaяттaрдaөзaрa =рeкeт eту icкeрлiктeрiн 
қocып aлғaндaғы интeгрaтивтicaпa рeтiндecипaттaйды. 

TUNING жoбacындa «құзырлылық» ұғымы бiлiм жOнe пaйымдaу, қaлaй Oрeкeт eту турaлы бiлiм, 
қaлaй eту кeрeк турaлы бiлiм дeгeндeрдi бiлдiрeдi.Бұндaқұзырлылықтaрдың =мбeбaп (яғни жiктeмeлeр 
үшiн жaлпы caнaлaтын) ж=нe зaттық-мaмaндaндырылығaнcияқты eкi тoбы aжырaтылғaн.  
Бiлiм бeру caлacындaқұзырлылық м=ceлeciмeн aйнaлыcқaн ғaлымдaр құзырлылықтaр кaтeгoрияcын 

«бiлiм мeн жaғдaяттaрдың eкiaрacындaғы бaйлaныcты oрнықтыруғa ж=нe прoблeмaғacaй кeлeтiн прoцe-
дурaны тaбaaлуғa (бiлiм ж=нe =рeкeт) мүмкiндiк бeрeтiн бiлiмдeргe, құндылықтaрғa, икeмдiлiккe нeгiздeл-
гeн жaлпы қaбiлeт» [1], «бeлгiлi бiр caлaдaғы бiлiмдeр тoптaры (related knowledge), ic-=рeкeттioрындaуғa 
бaйлaныcты ж=нeoқыту aрқылы дaми aлaтын қaбылдaнғaн cтaндaрттaрмeн өшeугe бoлaтын к=ciби ic-
=рeкeттiң (жaуaпкeршiлiктiң рөлi нeмeceaяcы) aумaқты бөлiгiнe ықпaл eтушi дaғдылaр мeн қaрым-
қaтынacтaр» [2],«бiлiм aлу н=тижeciндecaпaлы өнiмдi =рeкeт eту үшiн қaжeттi бiлiм, icкeрлiк, дaғды 
ж=нeic-=рeкeт eту aмaлдaрының жиынтығы»[3], «жeкe тұлғaның к=ciптiк ж=нe =лeумeттiк, coнымeн бiргe 
өзiнiң үмiт eткeн тaлaптaрынac=йкec жүзeгeacыруғa мүмкiндiк бeрeaлaтын caпacының жиынтықтaлғaн 
cипaттaмacы»[4], «пeдaгoгикaлық кaтeгoрия рeтiндeaдaмның өздiк дaму жoлындaғы iзгiлiк идeялaр мeн 
ұcтaнымдaрғa нeгiздeлгeн, aдaмның өздiк т=жiрибeciнe, дaрaлық қacиeттeрiнe тiкeлeй бaйлaныcты, 
тұлғaлық, тeoриялық, прaктикaлық өлшeй д=рeжeci жoғaры дeңгeйдeiрiктiрiлгeн құрылым»[5]рeтiндe 
түciндiрeдi.Ocындaй ceбeптeлiнгeн бaйлaныc құзырлылықтың мiнeз-құлық пeн =рeкeттiң aлғышaрты 
caнaлaды. qрeкeттeрдiң өлшeмдeрiмeн бaйлaныcқұзырлылықтaр бoйыншa нeнiaнықтaуғa бoлaтындығын, 
кiмдeр мiндeттeрiн қaлaй (жaқcы нeмece жaмaн) aтқaрып жaтқaндығын, нaқты бiр өлшeмдeрмeн 
нeмececтaндaрттaрмeн нeнi өлшeугeбoлaтындығын көрceтeдi. 
Жoғaрыдa кeлтiрiлгeн зeрттeушiлeрдiң түciндiрмeлeрiнiң түрлiшe бoлғaндығынa қaрaмacтaн, «құзыр» 

ж=нe «құзырлылық» ұғымдaрынaoлaрдың көпшiлiгiнe т=н oртaқ бeлгiлeрiн бaйқaуғa бoлaды.  
Бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын қaлыптacтырудa 

пeдaгoгикaлық бiлiктiң дaмуындaғы =рeкeттiң бaғыт-бaғдaр нeгiзiнiң құрылымын aнықтaу үшiн 
музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын қaлыптacтырудaғы ic-=рeкeттiң құрылымын aйқындaуғa 
нeгiздeлeмiз. Coндықтaн, бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын 
қaлыптacтырудa пeдaгoгикaлық =рeкeттicипaттaудa, oның құрылымы мeн мaзмұнын aнықтaу кeзiндe, 
бiздiң пaйымымыз бoйыншa, пcихoлoгиялық (=рeкeттeр мeн oпeрaциялaр) ж=нe пeдaгoгикaлық-
тeхнoлoгиялық (ic-=рeкeттioрындaу мeхaнизмi) құрылымдaрды бөлiп қaрacтыру қaжeт.  
Бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмiнiң музыкaлық-oрындaушылық құзырлылығын қaлыптacтырудaic-

=рeкeттicипaттaудaoны дaмитын жүйeeкeнiн ecкeру қaжeт. Coндықтaн, ic-=рeкeттiң (жeкe =рeкeттeрдiң) 
қызмeттeрiic-=рeкeт ныcaнын түрлeндiру ж=нeocы прoцecтi бacқaру бoлып тaбылaды, яғни oның eкiжaқты 
cипaты бaр: ныcaнды түрлeндiру ж=нeoны бacқaру. 
Құзырлылық м=ceлeciнeaрнaлғaн ғылыми eңбeктeрдi тaлдaу бoлaшaқ музыкaлық-oрындaушылық 

құзырлылығының жaлпы aзaмaттық (кiлттiк), пcихoлoгиялық-пeдaгoгикaлық (жaлпы п=ндiк), музыкaлық 
(п=ндiк) cияқты үш тoбындaғы құрылымын aнықтaуғa нeгiз бoлды. Жaлпы aзaмaттық бiлiмдeр, 
icкeрлiктeр мeн дaғдылaр (құзырлылықтың бiрiншi тoбы) филocoфия, тaрих, =лeумeттaну, м=дeниeттaну 
ж=нe т.б. курcтaрын т=ржiмeлeу прoцeciндe мeңгeртiлeдi. Aтaлғaн п=ндeрдi зeрдeлу н=тижeciндe бoлaшaқ 
музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң өзiндiк caнa нeгiзiндeгi дүнгиeтaнымдық тұғырнaмacы қaлыптacaды. Бoлaшaқ 
ұcтaздың ic-=рeкeтiндeгiceнiм= oның =лeумeттiк-aдaмгeршiлiктi бaғыттылығын, coнымeн бiргe =лeумeттiк 
қaжeттiктeрiн ж=нe құндылық бaғдaрын, қoғaмдық бoрыш ceзiмiн ж=нeaзaмaттық жaуaпкeршiлiгiн 
көрceтeтiн caпa-қacиeттeрiн aнықтaйды.  
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Пcихoлoгиялық-пeдaгoгикaлық бiлiмдeр, icкeрлiктeр мeн дaғдылaр (құзырлылықтың eкiншi тoбы) 
пcихoлoгиялық-пeдaгoгикaлық цикдaғы п=ндeрдi зeрдeлeу прoцeciндe мeңгeртiлeдi.  
Құзырлылықтың үшiншi тoбы бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң oрындaушылық шeбeрлiктeрiн 

жeтiлдiругeaрнaлғaн =н caлу, хoрмeн дирижeрлaу, aрнaйы acпaптaoйнaп үйрeну cияқты п=ндeр кeшeнiн 
ж=нeтeoриялық дaярлығын шыңдaуғa бaғыттaлғaн элeмeнтaрлы музыкa тeoрияcы, coльфeджиo, гaрмoния, 
музыкaлық фoрмaлaрды тaлдaу ж=нe т.б. п=ндeр кeшeнiн зeрдeлeу aрқылы қaмтaмacыз eтiлeдi. 
«Музыкaлық т=рбиe тeoрияcы мeн =дicтeмeci» oқу курcынaн өту бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң 
музыкaлық oрындaушылық құзырлылығының м=нiн тoлықтырa түceдi. 
Жaлпы музыкaлық-oрындaушылық құзырлылықтың қaлыптacуы музыкaлық бiлiм мaзмұнын мeңгeру 

aрқылы шaмaлaнaды. 
1) Музыкaлық бiлiм - =лeмдiк ж=нeoтaндық клaccикaлық музыкa, хaлық музыкacы, дiни-рухaни 

музыкa, «жeңiл» музыкa, музыкaлық ic-=рeкeт жөнiндeгi бiлiмдeр. Музыкaны oқыту мaзмұнынa жaлпы 
ж=нe жeкe бiлiмдeр т=н. Жaлпы бiлiмдeр музыкa өнeрiнiң жaлпы құбылыcтaрын бeйнeлece, жeкe 
бiлiмдeргe, м=ceлeн, музыкaлық тiлдiң нaқты элeмeнттeрi (мeтрoритм, ырғaқ, динaмикa, лaд, рeгиcтр ж=нe 
т.б.) нeмece кoмпoзитoрлaр, oрындaушылaр турaлы м=лiмeттeр, coндaй-aқ музыкaлық шығaрмaлaрдың 
шығу тaрихы, нoтacaуaттылығы жөнiндeгi бiлiмдeр жaтaды. Oлaрды мeңгeрту oқушылaрдың caнacындa 
музыкa =лeмiнiң шынaйы бeйнeciн қaлыптacтырaды, музыкaлық тaнымдық ж=нe прaктикaлық ic-=рeкeт-
тeрдi =дicнaмaлық тұрғыдaн жүзeгeacырaaлуын қaмтaмacыз eтeдi. Музыкa өнeрiн тaнып-бiлудiң нeгiзiн 
музыкaлық бiлiмнiң кeлecieкi нeгiзi құрaйды: музыкa өнeрi жөнiндeгi бiртұтac ұғымды қaлыптacтыруғa 
мүмкiндiк бeрeтiн бiлiмдeр; нaқты музыкaлық шығaрмaлaрды қaбылдaуғa көмeктeceтiн бiлiмдeр. Бiрiншi 
дeңгeйдeгi бiлiмдeр музыкa өнeрiнiң =лeумeттiк функциялaрын, қoғaмдық өмiрдeгi рoлiн, эcтeтикaлық 
нoрмaлaр мeн музыкaлық м=дeниeттiлiк өлшeмдeрiн cипaттaйды. Aл eкiншi дeңгeйдeгi бiлiмдeр музыкa 
тiлiнiң м=ндieрeкшeлiктeрiн, музыкaның құрылымы мeн дaму зaңдылықтaрын, құрaлдaрын түciндiрeдi. 

2) Музыкaлық icкeрлiктeр - бeлгiлiic-=рeкeт aмaлдaрын жүзeгeacыру т=жiрибeci, =лeмдiк ж=нeoтaндық 
клaccикaлық музыкa, хaлық музыкacы, бaлaлaр музыкacы жөнiндeгi музыкaлық бiлiмдeрiн, музыкaлық ic-
=рeкeт aмaлдaрын пaйдaлaнaaлу icкeрлiгi, яғни бұрыннaн қaлыптacқaн музыкaлық ic-=рeкeт aмaлдaрын 
жүзeгeacыру т=жiрибeciнiң мeңгeрiлуi. Бұл музыкaлық м=дeниeттicaқтaу, жeткiзу қaбiлeтiн қaмтaмacыз 
eтeтiн т=жiрибeнiң мaзмұнын құрaйды. Музыкaны тыңдaу icкeрлiктeрi ж=нe музыкaны oрындaу 
дaғдылaры oқушылaрдың музыкaлық м=дeниeтi қaлыптacуының бacтaуы бoлып тaбылaды. 

3) Музыкaлық шығaрмaшылықты жOнeiздeнiмпaздық ic-Oрeкeттeр тOжiрибeci. Бұл т=жiрибe - жaңa 
прoблeмaлaрды шeшугe мүмкiндiк бeрeтiн aдaмзaттың дaму прoцeciндe жинaқтaғaн қaзынacы. Oл өз 
кeзeгiндe бұғaн дeйiн мeңгeрiлгeн музыкaлық бiлiмдeрi мeн icкeрлiктeрiн жaңa жaғдaйлaрдa өз бeтiмeн 
жүзeгeacыруды, бeлгiлiic-=рeкeт aмaлдaрының нeгiзiндe жaңaaмaлдaрды қaлыптacтыруды тaлaп eтeдi. 
qлeумeттiк т=жiрибeнiң бұл түрi жeкe тұлғaның музыкaлық қaбiлeттeрiнiң, музыкaлық м=дeниeтiнiң 
дaмуын =рi қaрaй қaмтaмacыз eтeдi. Бұндaй т=жiрибeaдaмның музыкa =лeмiнe, музыкaны қaбылдaу 
aрқылы өзiнe қaрым-қaтынacындa көрiнic тaбaтын жeкe тұлғaлық cипaтын тaнытaды. 

4) Музыкa Oлeмiнe, музыкaмeн шұғылдaнaтын aдaмдaрғa, өзiнiң музыкaлық Oрeкeттeрiнe дeгeн эмo-
циoнaлды-құндылықты қaрым-қaтынacы. Бұл - бұрыннaн бeлгiлi музыкaлық т=жiрибeнi мeңгeрудiң өтe-
мөтe жoғaрғы дeңгeйi. Бұл - тeк музыкaлық бiлiм, icкeрлiктeр ғaнaeмec, тұлғaның прoблeмaлaрдың шeшi-
мiнe дeгeн өздiк көзқaрacы мeн қaрым-қaтынacы. Бұндaй жaғдaйдa мeңгeргeн музыкaлық-=лeумeттiк 
т=жiрибeci oқушылaрдың мeншiктi музыкaлық т=жiрибeciнe, музыкaлық ic-=рeкeт eту aмaлдaрынa 
aйнaлaды. 
Қoрытaaйтқaндa бoлaшaқ музыкa п=нi мұғaлiмдeрiнiң музыкaлық- oрындaушылық құзырлылығы 

oқыту прoцeciндe шыңдaлғaн бeлгiлi бiр жaғдaяттaрдa өмiрлiк прoблeмaлaрдың шeшiмiн тaбуғa 
бaғыттaлғaн ұлттық ж=нe =лeмдiк м=дeниeттe жacaлғaн құндылық бaғдaр жүйeciнeн туындaйтын 
бiлiмдeрiнiң, icкeрлiктeрiнiң, дaғдылaрының ж=нe қaрым-қaтынacтaрының кiрiктiрiлгeн жиынтығы. Aл 
oның өлшeмдeрiнiң мaзмұнын музыкaмeн шұғылдaнуғa дaяр бoлу (қызығушылық, мoтивaция), 
музыкaлық бeлceндiлiк (eңбeк eту, жaуaпкeршiлiк, н=тижe),музыкa турaлы бiлiмдeр құрaйды. 
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Резюме 

В cтaтьeoбocнoвывaeтcя aктуaльнocть фoрмирoвaния музыкaльнo-иcпoлнитeльcкoй кoмпeтeнтнocти будущeгo 
учитeля музыки, утoчнeны пoнятия «кoмпeтeнтнocть», «музыкaльнo-иcпoлнитeльcкaя кoмпeтeнтнocть». В зaключe-
ниe, дaннaя cтaтья oбoбщaeт фoрмирoвaниe музыкaльнo-иcпoлнитeльcкoй кoмпeтeнтнocти будущeгo учитeля 
музыки в прoцecceoбучeния в oпрeдeлeнных cитуaциях, чтoбы нaйти рeшeния прoблeм нaциoнaльнoй и мирoвoй 
культуры жизни, вoзникaющeй из cиcтeмы цeннocтных знaний, нaвыкoв, привычeк и oтнoшeний. 
Ключeвыe cлoвa: кoмпeтeнтнocть, «музыкaльнo-иcпoлнитeльcкaя кoмпeтeнтнocть», вocпитaниe, будущий 

учитeль, музыкaльнoeoбрaзoвaниe 
 

Summary 
The article justifies the actuality of the formation of musical-performing competence of the future teacher of music, and it 

also gives clarification to the concepts like "competence", "musical-performing competence". In conclusion, this article 
summarizes the formation of musical performance competence of the future music teachers in the course of training in certain 
situations, to find solutions to the problems of national and world culture of life arising from the system of values of 
knowledge, skills, habits and attitudes. 

Keywords: to train future teacher, spiritual and moral education, competence, "musical-performing competence", 
education, future teacher, music education 
 
УДК ОqЖ 371.133.3 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТРАВМАТИЗМ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

 
С.А. Абилдабеков – магистр педагогики 

 
В статье рассматриваются проблемы здоровья, травматизма и реабилитации спортсменов. Спорт высоких 

достижений является высокозначимым социальным явлением. Однако достижения высокого спортивного результата 
зависят не только от желания спортсмена, материальной обеспеченности, но и от методики преподавания предмета, 
обеспечивающей минимальный риск травматизма. К таким видам спорта относятся вольная и греко-римская борьба. 
Правила по этим видам спорта постоянно пересматриваются на заседаниях ФИЛА и приемы борьбы, которые 
наиболее часто приводят к травмам, запрещаются к использованию, а борцы, нарушающие такие правила, жестоко 
наказываются, вплоть до дисквалификации на этих соревнованиях. Но даже и такие жесткие меры, к сожалению, не 
дают должного эффекта. Профилактика травматизма является проблемой мирового уровня: необходимо 
совершенствовать спортивный процесс в рамках профилактики спортивного травматизма в условиях нарастающего 
утомления, так как это мешает добиться высокого спортивного результата.  
Ключевые слова: здоровья, педагогическая технология, спорт, спортивная борьба, учебно-тренировочный и 

соревновательный процессы, травматизм, профилактика 
 
Актуальность. В настоящее время доминирует понимание здоровья как отсутствие болезни, т. е. 

здоровье и болезнь рассматриваются как взаимоисключающие состояния. Следовательно, это - 
определение здоровья путем исключения, а не позитивное понятие. Иначе говоря, если отсутствуют 
патологические изменения, значит, человек здоров. Подобный подход был подвергнут коренному 
пересмотру в связи с развитием науки о здоровье - валеологии. Хорошо известно определение здоровья, 
предложенное Всемирной организацией здоровья, согласно которому здоровье человека характеризуется 
не только отсутствием болезни или дефекта, но и состоянием полного комфорта - физического, 
психического и социального[1,2]. 
Иная трактовка здоровья выдвинута В.П. Казначеевым. По его мнению, здоровье - это процесс 

сохранения и развития биологических, физиологических и психологических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни. 
Определяют здоровье и как возможность организма адаптироваться к изменениям окружающей среды, 

и как уровень функциональных возможностей организма, диапазон его компенсаторно-адаптационных 
реакций в экстремальных условиях и наконец, как состояние гармоничной саморегуляции динамического 
равновесия со средой, как совокупность психосоматических состояний организма, обеспечивающих 
возможность оптимального функционирования разнообразных сферах жизни [3]. 
Спорт высоких достижений является высокозначимым социальным явлением. Однако достижения 

высокого спортивного результата зависят не только от желания спортсмена, материальной обеспеченно-
сти, но и от методики преподавания предмета, обеспечивающей минимальный риск травматизма [4]. 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

188 

Есть виды спорта, в которых правилами соревнований предусмотрено прекращение поединка как 
обязательного элемента действия судьи, если действие одного из спортсменов может повлечь за собой 
травму другого. К таким видам спорта относятся вольная и греко-римская борьба. Правила по этим видам 
спорта постоянно пересматриваются на заседаниях ФИЛА и приемы борьбы, которые наиболее часто 
приводят к травмам, запрещаются к использованию, а борцы, нарушающие такие правила, жестоко 
наказываются, вплоть до дисквалификации на этих соревнованиях. Но даже и такие жесткие меры, к 
сожалению, не дают должного эффекта[5]. 
Необходимо обратить внимание на значительные изменения в правилах соревнований. Начиная с 2000 

года увеличился темп поединков, при ничейном результате в первом периоде второй период поединка 
начинается в обоюдном крестовом захвате туловища с рукой. Усложнение формулы поединков требует 
более тщательной разработки мер профилактики травматизма. Поэтому разработка технологий 
тренировки, сохраняющих здоровье, особенно актуальна в настоящее время [6]. 
Гипотеза. Предполагалось, что если мы исследуем проявление травматизма при занятиях спортивной 

борьбой и причины их возникновения, то нам удастся найти педагогические методы и формы 
предупреждения травматизма и рекомендовать педагогам - тренерам внести в тренировочную программу 
со спортсменами соответствующие коррективы, способствующие предупреждению травматизм и 
эффективному выступлению борцов на первенствах РК и международных соревнованиях.  
Объект - учебно-тренировочный и соревновательный процессы подготовки юных спортсменов. 
Предмет - педагогические особенности травматизма в тренировочном и соревновательном процессах 

борцов вольного стиля. 
Цель исследования - детальное исследование причин возникновения травм в спортивной борьбе, фор-

мирования педагогических технологий, способствующих бестравматическому педагогическому процессу 
по борьбе. 
Задачи исследования: 
1. Исследовать историю возникновения травматизма в единоборствах. 
2. Исследовать травматизм и выявить его причины. 
3. Исследовать методы реабилитации сердечных нарушений у спортсменов в результате 

перенапряжений во время тренировочного и соревновательного процессов. 
4. Разработать методы профилактики травматизма в вольной борьбе. 
Выявленные в работе положения дополняют теорию и методику спортивной тренировки по 

подготовке спортсменов к соревнованиям. Выяснены причины возникновения травм и предложены 
соответствующие рекомендации для внедрения в тренировочную программу спортсменов, 
способствующие бестравматическому тренировочному и соревновательному процессам. 
Общеизвестно, что подавляющее большинство заболеваний у спортсменов составляют травмы 

опорно-двигательного аппарата, которые принято различать по характеру, локализации, частоте и 
тяжести. В частности, по характеру различают такие травмы, как переломы, вывихи, ссадины, ушибы и 
т.д по локализации - травмы верхних, нижних конечностей и других частей тела, частота травмирования 
определяется в абсолютных значениях и процентах и, наконец, по тяжести травмы подразделяются на 
легкие, средние и тяжелые [6]. 
Наиболее соответствует действительности соотношение степени тяжести травм спортсменов. Так по 

данным специальистов, основное количество спортивных травм приходится на средние -61,5%. затем 
легкие -30.5% и тяжелые -8.0%. Эти соотношения подтверждаются данными о характере повреждений: 
ссадины и потертости составляют 40%, ушибы - 31.5%, растяжения -11.5%, раны - 8,5%, вывихи - 3,5%, 
сотрясение головного мозга -2% и травмы периферических нервов - 1,5%. 
Организация исследований в исследованиях, принимали участие борцы различных спортивных 

квалификаций - от новичков до мастеров спорта.  
- мы изучали проблему травматизма в спорте по литературным источникам. 
- было исследовано 40 медицинских карт спортсменов-борцов, а также все травмы спортсменов 

школы высшего спортивного мастерства по борьбе в течение одного года, которые зарегистрированы в 
журнале травм в кабинете врачебного контроля (110 зарегистрированных травм). 

- анкетирование и беседы с тренерами и спортсменами с целью выяснения состояния травматизма при 
тренировках и в тренерской деятельности, выявление субъективных причин травматизма на тренировках 
и соревнованиях. Особое внимание уделялось причинам собственного травматизма действующих борцов. 
Были проведены беседы с 30 спортсменами и 12 тренерами. 

- следующий этап заключался в проведении специального эксперимента по оценке эффективности 
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выполнения броска через плечи в условиях нарастающего утомления. Эксперимент проводился для 
выяснения обстоятельств, связанных с травматизмом и утомлением. Было обследовано 32 человека: 
кандидатов в мастера спорта - 16, борцов разрядников - 16. 

- нами были проанализированы травмы спортсменов во время соревнований.  
- проводился педагогический эксперимент по управлению спортивной тренировкой. Этот эксперимент 

был разбит на два этапа - констатирующий и преобразующий, в котором участвовало 40 спортсмена 
различной квалификации. В констатирующем эксперименте (регистрировалась и оценивалась 
электрокардиограмма и эти данные сопоставлялись с результатами на соревнованиях. В настоящее время 
регулировалась тренировочная нагрузка на тренировке в соответствии с оптимальным состоянием 
утомления спортсменов для получения максимального тренировочного эффекта. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
1.Теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы. 
2. Беседы. 
3. Педагогические наблюдения. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы анализа соревновательной деятельности. 
6. Измерение артериального давления. 
7. Определение систолического и минутного объемов крови. 
8. Пульсометрия. 
9. Электрокардиография (ЭКГ). 
Для выяснения обстоятельств, связанных с травматизмом и утомлением, мы провели специальный 

эксперимент по оценке эффективности выполнения броска через плечи в условиях нарастающего 
утомления. 
Обследовано 32 человека: кандидатов в мастера спорта - 6, борцов разрядников - 26. 
Спортсменам было предложено выполнить шесть бросков через плечи до контрольных схваток и 

столько же бросков сразу после первой, второй и третей контрольных схваток. Броски оценивались из 
пяти баллов каждый, а все шесть бросков оценивались суммой баллов за каждый. Кроме того, сразу после 
выполнения бросков регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ), измерялось артериальное давление, 
по зубцам R-R ЭКГ рассчитывалась частота сердечных сокращений, по результатам измерения 
артериального давления с использованием соответствующей таблицы А. И. Завьялова определялись 
систолический и минутный объемы сердца. Утомление спортсменов при выполнении упражнения 
определялось по классификации А.И.Завьялова.  
Динамика частоты сердечных сокращений при выполнении бросков через плечи в условиях 

нарастающего утомления до и после контрольных схваток.  
Частота сердечных сокращений у борцов в покое составляет 59+-3 (1-я группа) и 63+-3 уд./мин.(3-я 

группа). После первой схватки пульс у всех спортсменов достоверно со значимостью Р<0.001 увеличился 
до 144+-3 (1 группа) и 165+-3 (3 группа) уд./мин, при этом, если между первой и второй группами 
разница недостоверна, то в третьей группе, группе разрядников, эти изменения по сравнению с первыми 
двумя достоверны со значимостью Р<0,001 и Р<0,05. 
После второй схватки ситуация повторилась: между первой и второй группами разница недостоверна, 

хотя частота сердечных сокращений и увеличилась. В третьей группе, группе разрядников, эти изменения 
по сравнению с первыми двумя достоверны со значимостью Р<0.001 и Р<0.01. 
А вот после третьей схватки ситуация в корне поменялась. Получились достоверные результаты 

увеличения частоты сердечных сокращений в первых двух группах - мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, а в третьей группе достоверное увеличение получено по трем номинациям: после первой и 
третьей схваток (Р<0.001). после второй и третьей схваток (Р<0.001) и между первой и третьей группами 
после третьей схватки (Р<0,05). 
Таким образом, исследование частоты сердечных сокращений до и после выполнения контрольного 

упражнения, после трех контрольных схваток показало достоверное нарастание утомления у всех 
спортсменов всех квалификаций. В то же время нарастание утомления четко зависит от квалификации.  
У спортсменов-мастеров спорта - оно нарастает медленно и достоверным становится только после 

третьей контрольной схватки, а у спортсменов-разрядников оно повышается достоверно после каждой 
схватки. Динамика систолического объема сердца (СО) при выполнении бросков через плечи в условиях 
нарастающего утомления до и после контрольных схваток. 
Результаты исследований стабильности мастерства у спортсменов различной квалификации показали, 
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что структура приема в связи с утомлением довольно быстро ухудшается у спортсменов более низкой 
квалификации. У спортсменов навык более стабилен, но и у них начинает ухудшаться техника 
выполнения приема при наступлении глубокого утомления, что часто и является причиной 
возникновения травм. Таким образом, результаты наших исследований стабильности мастерства у 
спортсменов различной квалификации показали, что структура приема в связи с утомлением у 
спортсменов более низкой квалификации ухудшается довольно быстро. У спортсменов высокой 
квалификации навык более стабилен, но при наступлении глубокого утомления и у них начинает 
ухудшаться техника выполнения приема, что часто и является причиной возникновения травм. 
Выводы:  
Исследования травматизма на крупных турнирах показали, что спортсмены травмируются во время 

соревнований на каждом их этапе. Наиболее часто встречающиеся травмы у спортсменов - повреждение 
сзязок и ушибы, результатом которых являются носовое кровотечение, ушиб мягких тканей и ссадины. 
Не очень часто, но регулярно на соревнованиях регистрируются переломы ребер. Травмы являются 
спутником участников всех стран. В тяжелых весовых категориях процент травмированных в 1,7 раза 
Р<0,05. Такое положение может быть объяснено более высокой технической подготовкой борцов в 
легких весовых категориях и большей массой борцов более тяжелых весовых категорий, которая играет 
отрицательную роль при столкновениях и падениях на ковер. Отсюда еще один важный вывод - 
профилактика травматизма является проблемой мирового уровня: необходимо совершенствовать 
спортивный процесс в рамках профилактики спортивного травматизма в условиях нарастающего 
утомления, так как это мешает добиться высокого спортивного результата. Наиболее часто 
встречающимися травмами являются повреждения костей кисти - 24.2% и предплечья - 21,5%. Однако, в 
вольной борьбе часто встречаются травмы коленных суставов - 67.5%. Исследования показывают. что 
чем выше мастерство спортсмена, тем реже у него возникают повреждения. 
Работа показала необоснованность бытующих представлений о неизбежности травм в спортивной 

борьбе, о неблагоприятном влиянии профилактических мероприятий на тактико-техническую подготовку 
борцов. Полученные данные подтвердили необходимость активных профилактических мероприятий.  
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Түйін 

Мақалада спортшылардың денсаулығын сақтау, жарақат алуымен қайта қалтына келтіру м=селелері 
қарастырылған. Жоғары жетістіктер спорты жоғары мағыналы =леуметтік құбылыс болып табылады. Осыған 
байланысты жоғары спорттық н=тижеге жету тек спортшыға оның жан-жақты қамтамасыздығына ғана байланысты 
емес, оқу-машықтану үрдісінде жарақат алмау =дістемелерін қамтамасыз ету қажет. Осындай спорттың түрлеріне 
еркін ж=не грек-рим куресин жатқызуға болады. Осы спорт түрлерінің отырысында барлық ережелері ж=не күрес 
жүргізуге тиым салынған т=сілдері, қарастырылады, егер қолданылған жағдайда спортшыны жарыстан шеттетуге 
дейін алып келеді. Осындай шаралардың өзі жарыстар кезінде тиімсіз болуы мүмкін. Спортшының жарақаттануын 
алдын алу =лемдік м=селе болып табылады, сол үшін жоғары көрсеткіштерге жетуге кері =сер ететін жағдайларды, 
спорттық жарақаттарды алмауға машықтану үрдісін жетілдіру қажет.  
Кілттік сөздер: денсаулық, педагогикалық технология, спорт, спорттық күрес, оқу-машықтану ж=не спорттық 

үрдіс, жарақат, қайта қалыпқа келу 
 

Summary 
In the article examined problem of health, traumatism and rehabilitation of sportsmen. Sport of high achievements is the 

high-value social phenomenon. However the achievements of high sport result depend not only on the desire of sportsman, 
material material well-being but also from methodology of teaching of object, providing the minimum risk of traumatism. To 
such types of sport belong free and greko-roman fight. Governed on these types of sport constantly looked over on meeting of 
FILA and the receptions of fight, that most often result in traumas, are forbidden to the use, and fighters, such defiat rules, are 
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cruelly punished, up to disqualification on these competitions. But even such drastic measures, unfortunately, don't give due 
effect. Prevention of traumatism is a world problem: it is necessary to improve sports process within prevention of sports 
traumatism in the conditions of the increasing exhaustion as it prevents to achieve high sports result. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАҢДАҒАН К.СІПТІК МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС 

ЖАСАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Ж.Б. Кдыралиева – Абай атындағы ҚазҰПУ, филология кафедрасының магистыры 
 
Мақалада студенттердің өз мамандығымен міндетті түрде жұмыс жасау керектігі жөнінде тақыланды. 

Мамандықты дұрыс таңдау жолдары, шарттары мен міндеттері қарастырылды. Болашақ мамандықты таңдауда 
мектеп психологтары мен мұғалім, ата-ананың кеңестерінің рөлі мен маңызы. Бүгінгі таңда БАҚ, =леуметтік 
желілердің жас түлектерге болашақ мамандығын таңдауға барша =сер ететінді жөніде жан-жақты қарастырылды. 
Өзінің мамандығын дұрыс, қалап таңдаған тұлға, болашақта еліміздің беделін көркейтіп, биік шыңынан көрінері 
сөзссіз.Сондықтан, еліміздің жанашыр, елжанды ұрпағын өсіреміз десек, мектеп қабырғасынан батап ұлттық 
т=рбиемізге көңіл аударуымыз қажет. Мақалада болашақ ұрпақтың мамандық таңдауы мен жеке тұлға ретінде 
қалыптасуы нақыталанды. Дүниежүзі дамған елдердің т=жірибесінен өзіміздің мемлекетімізбен бен ұлттық 
идеологиямызға с=йкестендіріп салыстырып, пайдалануға болатын тұстары қарастырылды.  
Түйін сөздер: мамандық, студент, білім, еңбек, қабілет, жұмыс, қоғам 
 
ҚР Президенті Н.q.Назарбаев өзінің жолдауында: «Ел қуатты болмай, қуаныш тұрақты болмайды. 

Дамыған ел - белсенді де білімді, денсаулығы мықты тұлғалары бар мемлекет. Бізге м=лімі, күллі дамыған 
елдердің сапалы да қалыптасқан бірегей білім беру жүйесінің толымдылығы. Демек, ұлттық білім берудің 
барша буынының сапасын жақсартуда бізге ауқымды да кешенді істерге бел шеше кірісу қажет. М=селен, 
бұл орайда мектепке дейінгі білім беру саласына заманауи бағдарламаларды, ұлттық негізде оқытудың 
тиімді =дістемелерін даярлаудың қажеттігі, с=йкесінше бұған білікті мамандардың керектігі, ал орта білім 
жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне 
жеткізудің басты назарда ұсталуы. Бұған қоса, мектеп түлектері қазақ, орыс ж=не ағылшын тілдерін 
білуге тиіс. Оларды оқыту н=тижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 
талдау машығын игеруі болуға тиіс»[1],-деп атап көрсетеді. Демек, бұл тұжырымдар ағарту, білім беру 
саласы мамандарына еселенген зор жауапкершілік жүктері даусыз. 
Елбасы =р жолдауында барша халықты білімге итермелеп, дамыған елу елдің қатарына қосу ниетінде, 

=лемдік елдермен терезесі тең болардай д=режеге жетуді мақсат етеді. Олай болса Елбасы салған сара 
жолдан таймай, аталған м=селелерге зер салып іске көшуіміз аса маңызды. Соның бірі айтылмасқа 
болмайтын білім м=селесі. Тарыдай болып кіріп, таудай болып мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан, 
жоғары оқу орнында білімін жалғастыруды мақсат тұтқан барлық түлектерге барша жағдайы жасалған. 
Мысалы, 2011-2012 оқу жылында түлектердің мүддесіне 32946 адамға мемлекеттік білім грантын белгіле-
ді. Бұдан бөлек дайындық бөлімдеріне 2275, Назарбаев университетіне 500, М.Ломоносов атындағы 
М=скеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалына 125, Х.Яссауи атындағы халықаралық 
қазақ-түрік университетіне 200 грант бөлінген болатын, барлығы 36046 грант өз иелерін тапты. Ал, 2012-
2013 академиялық жылына бөлінген гранттар саны 34 315-ті құрады. Ж=не осы гранттарды орналастыру 
құқығына қазақстандық 80 жоғары оқу орны ие болды. 2014-2015 оқу жылында жоғары бiлiмдi маман-
дарды даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырысқа 34 115 бiлiм гранты бөлiнген. Бұл дегеніміз білім 
аламын деушілерге зор мүмкіндіктер жасалынып жатыр. Осындай зор мүмкүншіліктің бірі – «Болашақ» 
бағдарламасында ауыз толтырып айтуға болады. Мұндай бақытқа қол жеткізгендер шет елде үкімет 
тарапыннан жан-жақты білім алып, т=жірибеде шыңдалып келіп, Елімізде сол алған білімін жүзеге асыра 
білсе, жұмсалған күштің босқа кетпендігін көрсетеді. Қандай маман иесі болмасын, мемлекеттің бюджеті-
нен көмек алып оқығандықтан, =р азамат мойнындағы жауапкершілікті түсінуі қажет [2]. Түсіне білген 
адам, өз оқыған мамандығымен үкіметке қызмет жасап, ел экономикасын, =л-ауқатын асқақтатуына =сер 
етері хақ. Жастардың жұмыс жоқ деп, жұмыссыздыққа тақап қоятындары тағы бар, бірақ, жұмыссыздық-
ты жоюда көптеген жағдаяттар қолға алынып, жұмыстар жасалынып жатқандығын жоққа шығара алмай-
мыз. Соның бірі «Дипломмен ауылға» бағдарламасы. 2009 жылдан бері іске көшкен «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы жүзеге аса бастады. Бағдарламамен келген балалар баспаналы, мемлекет тарапыннан 
көмекке де ие болып жатты. Басым бөлігі 73 пайызы білім саласына, 20 пайызы денсаулық сақтау 
бағытында, сондай-ақ қалғаны ауыл шаруашылығы ж=не =леуметтік салада жұмыспен қамтылған. qрине, 
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жасалып жатқан жағдаяттар өте дұрыс, бірақ дегенмен де бұрыс тұстары бары шындық. Айтар болсақ, 
бүгінгі таңда дипломмен, яғни өз мамандығымен жұмыс істемейтіндер күн санап артып келетінін де 
жасыра алмаймыз. Бейресми дерек көздеріне сүйенсек, жүз пайыз студенттердің жетпіс пайызы өз маман-
дығымен жұмыс істемей, статистика бойынша ЖОО-ны бітірушілердің тек қана 30-40 пайызы маманды-
ғы бойынша жұмысқа орналасса, кешегі студенттердің үлкен бөлігі екінші жоғары білім алуды жоспар-
лайды немесе өзінің еңбек дағдысын қымбатырақ бағалайтын жұмыс орнын іздейді. Бұл дегеніңіз ата-ана 
мен мемлекеттің грантқа бөліп жатқан қаражатының 50%-ы желге ұшып жатқанын білдіреді. Ата-ананың 
перзентін оқытуға жұмсаған шығынын былай қойғанда, Үкіметтен грантқа бөлінетін бірнеше млрд. теңге-
нің 50%-ы тиімсіз жұмсалады. Елімізде даярланатын =рбір маман үшін орташа есеппен жылына 350 мың 
теңгедей қаржы жұмсалады. Ал үстіміздегі жылы тек педагогикалық мамандықтарды дайындау үшін бір 
студентке жылына 426 мыңдай қаражат бөлінеді деген сөз бар. Сонда бір маманды дайындап, дипломды 
азамат ету үшін мемлекет қазынасынан 1,5 млн. астам қаржы жұмсалмақ, бұл шығын өзін-өзі өтей ме, 
деген сұрақ туындайды[3]. Ал, студенттердің көзқарасына сүйенсек, олардың пікірінше, грант саны көп 
бөлінетін мамандықтарға =дейі барады, бірақ бітіргеннен кейін сол мамандықта қызмет жасамайды. 
Өйткені грант саны жақсы бөлінгенімен медицина, педагогикалық ғылымдарда еңбекақы төмендігін баса 
айтады. Сондықтан жоғары жалақы төлейтін фирмаларға немесе жоғары білімді қажет етпейтін 
(жүргізуші, қызмет көрсету саласының қызметкерлері, т.б.) жұмысқа тұруға тырысады. Бұл дегеніміз, 
жастар еңбекақы жоғары жерлерде қызмет жасағысы келіп, көп жағдайда өз мамандығыннан алыстап 
кетінің бір себебі ғана екендігін көрсетеді. Оқыған мамандығы бойынша жұмысқа орналаспауының бір 
ғана себебі осы. Ал, бұдан өзге себептерін айтар болсақ:  
Ең алдымен оқушы өзінің болашақ мамандығы жөнінде толыққанды ақпарат білмегендіктен.  
Екіншіден болашақ мамандығын өз қалауымен, жақсы көріп, ұнатып, бар ынтасымен оқуға 

түспегендіктен. Мамандығын ата-анасы, туыстары немесе достарына еліктеу (солармен бірге болу үшін, 
қалып калмас үшін) арқылы, мамандықтың беделіне қызығып таңдау себеп болуы мүмкін.  
Таңдалған мамандық, болашақта қаншалықты маңызды, оқушы өзінің қабілетін ескермей, жеке 

қасиеттерін ажырата алмауы, мамандығы қаншалықты қызықты болмақ т.б. сұрақтар төңірегінде 
ойланбағандықтан. 
Келесі бір себебі, мамандық таңдауда өзінің физикалық ерекшеліктерін, кемшіліктерін, білмеу (дұрыс 

бағаламау). Мысалы: Денсаулық жағдайларына байланысты тыйым салынған мамандықтар болуы 
мүмкін. Мұндай мамандықтар көп емес, оларға негізінде қандай да бір физиологиялық жүйеге ұзақ 
ауыртпалықты талап ететін мамандықтар жатады. Компьютер мамандары көздеріне ауыртпалық түсіреді, 
ал ұшқыштар – жүректеріне ауыртпалық түсіреді т.б 
Тағы бір себебі мамандықты өзінің фанаты, жанкүйерлеріне еліктеп, сондай боламын деп таңдауы да 

ғажап емес (спортшы, саясат, журналист, =ртіс). 
Сондай–ақ, мамандықтың сыртқы немесе басқа бір бөлігін ғана ұнатып, жылтырағанның астында 

көптеген қиындықтар жатқандығын елемей шатасуы [4]. Мысалы: Актердің сахнадағы оп–оңай 
образының артында ауыр, күнделікті еңбек жатыр. Ал журналисттер =рдайым телехабарларға шықпайды, 
олар көбінесе басқалар хабарлайтын (телевидениедегі диктор) 10 минуттық хабарды дайындар алдында 
көптеген ақпараттарды, мұрағаттарды ақтарады, ондаған адамдармен сөйлеседі.т.б. Қабілетін, 
қызығушылығын ескермей, келген бала адасушылық. Жүрегі қаламаған мамандықта жұмыс істеу =рине 
өте ауыр іс. Осындай біршама адасушылық жолмен таңдалған мамандық болашаққа деген үмітін 
жоғалтып, баланың өз қалауымен таңдалған мамандықпен жұмыс жасамауына =келіп соғады.  
Мұндай жағдай орын алғанда, міндетті түрде алдын алу шарт. Егер =у бастан бала өз мамандығын 

біліп, жан-жақты ақпараттармен қанығып, жүрегімен қалап біліп келсе, болашақта өзге мамандықпен 
жұмыс жасау деген қиындықтарға ұшырамасы анық. Мектеп қабырғасында оқушылармен психологтар, 
мұғалімдер белсенді түрде ат салысып, үйде ата-анасы өз білген, көрген т=жірибесімен бөлісіп жұмыс 
жасауы абзал. Психологтардың міндеті =р түрлі тесттердің көмегімен баланың қандай салаға бейім 
екендігін анықтап, сол салаға бет бұрғызып, кеңестер беруі шарт.  
Бүгінде =леуметтік желінің нағыз дамыған заманында оқушылар өздері де, онлайн тесттер арқылы, 

видео роликтер, пікірлер арқылы, университет сайттарына кіріп те, мамандықтар жөнінде танысып, 
болашағын таңдауына мүмкіндіктер жетерлік. Сондай ақ, болашақ к=сіпті таңдауда, назарға алатын ж=йт 
қазір жұмыс берушілер қандай мамандықтарға сұраныс жасауда, ал ЖОО-нын бітіргенде (төрт–бес жыл) 
мамандықтың қаншалықты маңызды болуы мүмкін сол жағын да ескерген дұрыс, Яғни болашаққа анализ 
жасау қажет. Оны жоспарлау үшін, газеттер (Еңбек биржасындағы вакансиялар) мен жұмыс іздейтін 
сайттар, интернет желісінен табуға болатын =леуметтанушылардың болжамдарын қарастырған дұрыс. 
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Таңдалған мамандықты жан-жақты саралауды да ұмытпаған жөн. Мысалы, бір мамандық қандай салада, 
қанша бағытта жұмыс атқара алады, айтарлық ағылшын тілін таңдағандар, аудармашы, экскурсия жетек-
шісі, халықаралық байланыс телефонисі, ағылшын тілінң мұғалімі қызметін атқара алады. Ал, лингвисти-
калық білімі (мектептегі «орыс тілі мен =дебиеті», «шет тілі» п=ндері) бар адам мұғалім болып, аударма-
шы болып, редактор болып ж=не хатшы болып жұмыс істей алады. Келесі м=н берілетін, маңызды жағдай 
ол бітірушінің төртінші таңдайтын п=ніне зер салу қажет. Өйткені, Мамандықты таңдағанда, таңдалына-
тын п=нге де тікелей байланысты. Мысалы, биология п=нін жақсы көріп оқып, таңдаған бала 19-түрлі 
мамандықты таңдай алады. Яғни, мектепке дейінгі оқыту, педагогика, экология, психология, дефектоло-
гия, агрономия, медицина (өз ішінен салалары), балық шаруашылығы, топырақтану т.б. Д=л солай 
физиканы жақсы оқығандарға да бірнеше таңдамалы салалардың есігі ашылады. Мысалы, ақпараттық 
жүйелер, автоматтандыру ж=не басқару, тау – кен ісі, металлургия, мұнай саласы [5]т.б. Мамандық 
таңдаудың тиімді т=сілдерінің бірі – мектептегі демалыс уақытында к=сіпорындарда т=жірибеден өту. Бұл 
т=сіл мамандық туралы шынайы түсінік алуға мүмкіндік береді.  
Соңғы этап, мамандық таңдағаннан кейін, сол мамандықты игертетін ЖОО-нын дұрыс таңдау қажет. 

Кез келген оқу орнының басты құндылығы оның оқытушылық құрамы болып табылады. Мамандарды 
қалай дайындап шығаратын, к=сіби шеберлігі, сабақ кестелерімен танысып, оларда көрсетілген п=ндер, 
сондай-ақ олардың =рқайсысына бөлінген сағат сандары аталған факультет ұсынатын білімнің көлемін 
бағалауға мүмкіндік беретіндігі жөнінде қарау қажет[6]. Оқу процесінің техникалық ж=не материалдық 
жабдықталуына да (кітапхана, компьютерлік сыныптар, арнайы жабдықталған бөлмелер ж=не т.б.) назар 
аударған жөн. Студенттердің, =сіресе осы оқу орнының түлектерінің пікірін тыңдау керек. Конфуций: 
«Жаның қалайтын істі тап, сол кезде ешқашан жұмыс істемейтін боласыз», - деген. Ең бастысы, сізге не 
қажет екенін білу. Негізінде, мамандық таңдауда екі бастаманы негізге алған жөн: олар - жүрек қалауы 
ж=не мүмкіндік қалауы. Сонда ғана бүгінгі талапкерден, ертеңгі білікті маман шығары сөзсіз. Бұл жөніде, 
Ж.Аймауытов: «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл – жай 
күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін н=рсе», - дейді. Рас, 
жас жеткіншек тек өз жүрек қалауымен ғана таңдаған мамандықтың шебері бола алады. 
Қорытындылай келгенде, аталмыш жұмыстарды дұрыс орындап, мамандықты дұрыс таңдаған бала 

болашағыннан күткен зор үмітті ақтары анық. Адам баласының маман иесі болғаннан кейінгі алға қояр 
м=селесі дипломмен жұмысқа орналасу. Түлектерді жұмыспен қамту м=селесінде үкімет тарапыннан қол 
ұшын беріп жатады. Мысалы, ж=рмеңкелер ұйымдастырып, жоғарыда атап кеткен диломмен ауылға 
сынды т.б. Сондай-ақ, көп жағдайда тұрақты, мамандықпен, көңілге қонымды жұмысқа тұру =рбір тұлға-
ның өз қолында екенін де ұмытпау қажет. Еңбек өтілін өткен кезде, сол жерге ұнап, қайта шақырту 
мүмкіндігін алуға ж=не де жұмыс берушімен сұхбат барысында өзің жайлы жақсы пікірлер қалдыруға 
тырысу, жаңа идеялармен таң қалдыру, ерекше портфолю, жүріс-тұрыс, киім-кешек сынды т.б. 
қарапайым т=сілдер арқылы да жолдарын ескерген жөн. 
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Резюме 
В современном обществе актуально и остро встает проблема психологической помощи людям в выборе профес-

сии. Выбор профессии – это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность 
которого зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии .Выбор профес-
сии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. Во-первых, нужно учитывать свои 
личные интересы. Во-вторых, оценить собственные способности. В-третьих, проанализировать соответствие своих 
личностных качеств с теми качествами, наличия которых требует выбранная профессия. В четвертых, изучить 
возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная профессия. Поэтому с одной стораны должны 
уделить особое внимание на воспитание молодежи, чтобы воспитать патриотичную и проявляющую заботу к стране. 
В статье уточнена важность и особенность выборе профессии для молодого поколения. Рассматривая перспективы 
развитых стран мира, определена возможность их проявление результаты, соответствующие нашей государственной 
и национальной идеологии. 
Ключевые слова: специальность, студент, образование, занятость, навыки, работа, общество 
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Summary 
The article discussed about how to work in the specialty students. How to choose the right career, conditions and 

objectives were discussed. School counselors and teachers in the choice of future profession, should listen to the counsel of 
their parents. Today, the media, the social network for young graduates in terms of future career choices affect all addressed 
comprehensively. His specialty is correct, the selected person will make other high visible from the top of the image of the 
country in the future. 

Therefore, we should pay particular attention to the education of youth, to educate patriotic and care to the country. The 
paper clarified the importance and especially the choice of profession for the young generation. Considering the prospects of 
the developed countries, defined the possibility of manifestation of the results corresponding to our state and national 
ideology. 

Keywords: profession, student, education, employment, skills, work, society 
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ М.ДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
ҮШІН АУТЕНТТІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
Ж.Б. Қаратаева – «шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 2-курс магистранты 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжfТУ, Алматы, Қазақстан 
 
Дүниежүзілік жаһандану мен интеграциялық үдерістердің дамуы, Қазақстан мемлекеті мен басқа 

елдер арасында халықаралық, экономикалық, саяси ж=не м=дени байланыстардың нығаюы, Қазақстан 
Республикасының =лемдік білім беру кеңістігіне енуі еліміздің шетел тілдерін меңгеруге деген 
құлшынысын арттыра түсті.  
Соңғы жиырма жыл ішінде, елімізде білім беру саласы дамып, үлкен жетістіктерге жетті. ХХІ ғасыр 

жоғары оқу орындарының қызметі мен білім беру мазмұны өзгергені айқын. Оған д=лел болатын - 
заманауи оқыту технологиялар, интерактивті оқыту құралдары мен жаңа оқыту формаларының пайда 
болуы. Олардың білім беру жүйесіне ықпалы аза зор екеніне көзіміз жетуде, себебі заман талабына сай, 
үлкен сұранысқа ие болатын ж=не оқушылардың ынтасын асыратын жаңа өзгерістер арқасында аса зор 
жетістіктерге жету жолында екені айқын. Бүгінгі таңда көптеген =дістемелік құралдарда кең өріс алып 
жатқан жаңа ұғымдар арасында ерекше назарға алынатын ұғымдардың қатарында: «компетенттілік 
амал», «компетенттілік =діс», «компетентті маман», «к=сіби құзіреттілік» ж=не т.б. =дістемелік термин 
сөздер кездесіп жатады. Осыдан туындайтын келесі бір маңызды м=селе – Құзіреттілік дегеніміз не? 
Оның м=н-мағынасы неде жатыр? Осы сұрақты талдау барысында, =ртүрлі ақпарат көздеріне сүйене 
отырып, құзіреттілік термині латын тілінен «талап қою»,ал ағылшын тілінен «қабілетті» мағынасын 
білдіреді. Ең алғаш рет «құзіреттілік» терминін Фердинанд Де Соссюр өз еңбектерінде адамның тек тілді 
үйрету мағынасында ғылыми тұжырымдама жасаған болатын, кейіннен бұл термин тереңірек зерттеліп, 
жаңаша көзқарастар мен пікірлер тудырды. [1] Егер де, құзіреттілік терминін зерттеген ғалымдардың 
еңбектерін тарихи жылдар бойынша топтастыратын болсақ, келесідей бір кесте пайда болады. Кесте 1-де 
терминнің шығу тарихы мен даму кезеңдері көрсетілген. [2]  
№ Кезеңнің атауы Кезеңнің ерекшеліктері 
1 Ерте кезең (ХХ 

ғасырдың 60-шы 
жылдары) 

Ең алғаш рет «оқушылардың құзіреттілігі теориясында» келесідей ұғымға иеленді 
– баланың немесе оқушының «қабілеті ж=не интеллекті» (бұл теорияны құптаған 
шетел ғалымдары арасында – Д.Брунер, Р.Стернберг, Д.Элькина ж=не т.б.) 

2 Жетілген кезең (ХХ 
ғасырдың 70-ші 
жылдары) 

Бұл кезеңде ерекше ғылыми еңбек жүргізген ғалымдар арасында Крейк С. 
Лундберг, Дэвид Мак Клелланд болды, олар өз еңбектерінде құзіреттілікті 
қалыптастыруда ең маңызды =сер етуші фактор ретінде «қоғамдық индикаторлар» 
(микроклимат, тұлғааралық қарым-қатынас) екенін атап көрсетті. 

3 Қоғамдық танымның 
даму кезеңі (90-шы 
жылдардың басында) 

МакБер, Т.Ф.Гильберт, Ричард Бойтз ж=не басқа да ізбасарлардың қосқан үлесі зор 
болды. 

 
Жоғарыда көрсетілген кестеде берілген кейінгі кезеңде көптеген Отандық зерттеушілердің еңбектерін 

атап көрсетуге болады, солардың қатарында: Кулибаева Д.Н., Мыңбаев А.К. (қазіргі білім берудегі 
компетенттілік т=сіл м=селесін қарастырған), Нұрахметов Н.Н., Байжасарова Ғ.З., Мұқанова С.Д., 
Салықова Б.О., Жадрина М.Ж. ж=не т.б. ғалымдар құзіреттілікті қалыптастыру білім беруді 
ұйымдастырудың бір аспектісі ретінде зерттеуге көңіл бөлсе, Демеуова Ш.Е., ж=не Қожахметова К.Ж. 
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ж=не т.б. ғалымдар т=рбие бері тұрғысынан студенттердің құзіреттілігін қалыптастырудың ғылыми 
теориялық негіздерін жасауды ұсынған.  
Сонымен қатар, Ресейлік ғалымдардың осы тақырып аясында кең зерттеу жүргізгендер қатарында - 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Гальскова Н.Д. атап айтуға болады. Шилов З.Е. ж=не Агапов И.Т. 
анықтамасы бойынша «құзіреттілік дегеніміз тұлғаның білім алу барысында меңгерілген білімімен 
тOжірибесіне негізделген,оқу-танымдық жOне еңбек процесінде оның өз бетінше Oрекет етуіне 
бағытталған жалпы іс Oрекетке қабілеті мен дағдысы» [3] десе, осы мағынаға келетін басқа пікір, 
Борисов Л.П. өз еңбегінде былайша атап көрсетті: «құзіреттілік оқу барысында алған білім мен 
іскерліктің күнделікті өмірде Oртүрлі практикалық жOне теориялық проблемаларды шешуде қолдана 
алу қабілеті» [4]. Аталған И.Т.Агапов ж=не Л.П.Борисовтың пікірлерімен толықтай келісеміз, себебі 
құзіреттілік оқу барысында студенттердің бойында қалыптасатын білім, дағды ж=не іскерліктің 
жиынтығы, ал толық қалыптасып жетілген компетентті маман келешекте өз жеке іс-т=жірибесінде 
кездестірген =ртүрлі м=селелерді бойында қалыптасқан білім, дағды ж=не іскерлік негізінде шешімге келе 
алады, осы анықтамаларды толықтыра түсетін отандық зерттеуші, Ш.Таубаеваның берген анықтамасы 
келесідей: «Құзыреттілік–ол тұлғаның оқыту мен Oлеуметтену процестері барысында меңгерген білім 
мен тOжірибеге негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-Oрекетке даярлығы ретінде айқындалатын, 
тұлғаның кіріктірілген қасиеті», бұл ғылыми анықтамада, зерттеуші ғалым құзіреттілікті – тұлға 
бойында жүре қалыптасатын қасиет ретінде қарастырады. Бұл пікірдің де өзіндік ерекшелігі бар.  
Жоғарыда талдау барысында, құзіреттілік ұғымына жалпы түсінік бере отырып, м=дениетаралық 

қатысым құзіреттілігіне түсінік беретін болсақ, бұл ұғымды ең алғаш рет ХХ ғасырдың 50-ші жылдары 
американдық ғалым-зерттеуші, Ян ван Эк («Жалпыевропалық компетенция») енгізді, кейіннен бұл ұғым 
толық жетіліп, қазіргі таңда м=дениетаралық қатысым құзіреттілігі деген атауға ие болды. Осы терминді 
қарастырған ғалымдар қатарында, С.С.Құнанбаева, Д.А.Иванов, В.Д.Щадриков, А.Т.Чакликова ж=не т.б. 
ғалымдардың еңбектеріндегі «құзіреттілік», «м=дениетаралық қатысым құзіреттілігі» ұғымдарын 
айқындайтын теориялар негізінде, Д.Н.Кулибаева, С.Савиньон, Д.Хаймс ж=не т.б. ғалымдардың 
еңбектеріндегі «м=дениетаралық қатысым құзіреттілігі ж=не оның субкомпетенцияларына» ұғымдарын 
айқындайтын теориялар негізінде зерттелді.  
Келесі анықталатын ұғым – аутенттілік. Аутенттік материалдарды шетел тілін оқыту барысында 

қолдану бұл жастардың болашақ мамандыққа бағытталған түрде еркін дамуына, білім деңгейін арттыру-
ға, компетентті маман болуына мүмкіндік береді ж=не де, аутенттік материалдарды сабақ барысында 
қолдану студенттердің қызығушылығын арттырады, себебі аутенттік матриалдардың көмегімен студент-
терді өмірден алынған типтік жағдаяттарға даярлауға, оларды шынайы тілдік ортаға бейімделу қабілетті-
лігін арттыруға болады. Осыдан туындайтын м=селе, аутенттік материалдарды қолданудың қандай 
қажеттілігі бар екендігін анықтасақ, «аутенттік материалдар» дегеніміз ана тілі ретінде сөйлейтін 
ж=не қабылдайтын елде басылып шаққан түпнұсқалы, авторлық еңбектер. Аутенттік матриалдардың 
бірден бір ерекшелігі - оқушыға шетел тілдік атмосфера тудырады, студенттің тілді =ртүрлі жақтардан 
қарастырады, солардың қатарында: аудио-видео таспалар, журнал-газеттер, буклеттер мен @ртүрлі 
брошюралар, киноүзінділер, @деби кітаптар мен оқу @дістемелік кешендер. [5] Яғни, шетел тілдік 
атмосфера аутенттік материалдармен жұмыс жасау барысында, студенттер м=дениетаралық қатысым 
құзіреттілігін дамытады, сөйлеу іскерліктерін жетілдіріп, білімдерін шыңдай алу мүмкіндігіне ие болады. 
Студенттердің бойында =ртүрлі құзіреттіліктер өзара қатар дамиды. Морроудың айтуы бойынша, аутентті 
м=тін – нағыз тілдік, нақты динамикалық =сер ететін, белгілі бір аудиторияға нақты м=лімет беру үшін 
нағыз спикер немесе жазушы тарапынан түпкі негізде жазылған м=тін. Біздің ойымызша, шетел тілі 
сабақтарында аутенттік материалдарды қолдану өте тиімді =рі қызық, себебі д=стүрлі сабақ өту формасы-
нан жалыққан оқушылар мен студенттер үшін қызықты фильм үзінділері, газет журналдардағы мақала-
лар, шетел =ншілері орындайтын =ндер мен =деби шығармалар жаңашылдық болады, ж=не де оқушылар-
ды шетел тілді имеңгеруге деген ішкі потенциалы артып, барынша сабақ барысында белсенді түрде 
қатысып отырады. Дегенмен, түпнұсқалы материалдарды таңдауда абай болған жөн, себебі оқушылардың 
жас ж=не психикалық ерекшеліктерін ескерместен, кез келген м=тінге жүгіну дұрыс болмайды. Аутенттік 
материалдардың түрлі болуына байланысты, берілген мақалада тек бір түріне тоқталуды қарастырдық. 
Мысал ретінде, аутентті газет м=тіндерінің сабақ барысында қолдану өте тиімді. qртүрлі жанрларда 
жазылуы, тақырыптың қызық =рі өзекті болуы, т=рбиелік м=нінің болуы ж=не т.б. жеке ерекшеліктері 
арқасында газет-журнал беттерінде жарық көретін мақалалардың ерекшелігі зор. Одан бөлек, шетел тілі 
сабағында мақалалар арқылы студенттер оқып жатқан тілде сөйлейтін ұлттың м=дениетімен, өркениеті-
мен, тарихымен, сол елде болып жатқан жаңалықтарымен танысып, хабардар болады. Бұл бірден бір 
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студенттердің қатысымдық, ізденушілік, танымдық, лингво-м=дени, социо-лингвистикалық құзіреттілік-
терін дамыта түседі.  
Газет-журналдардағы мақалалардың шетел тілі сабағында қолдану барысында тигізетін оң =серлерін 

айтсақ: 
- Тіл үйренушілердің тіл үйренудегі біліктері дамиды; 
- Студенттердің бойында лингвом=дени ж=не социолингвистикалық құзіреттіліктері дамиды; 
- Студенттер елтану, м=дениеттану секілді ғылым салаларын қарастыра отырып, өмірлік 

көзқарастарын одан жоғары дамыта алады; 
- Студенттердің грамматикалық, лексикалық қоры толығады; 
- Студенттердің бойында =ртүрлі халықтардың м=дени ж=не ұлттық ерекшеліктері туралы жалпы 

білімі кеңейіп дами түседі.  
Газет немесе журнал мақалаларын шетел тілі сабағында қолданудың ең қарапайым бір мысалын 

алатын болсақ: 
«An interview with Jonathon Porrit» атты мақаламен жұмыс жасау жолдарын қарастыратын болсақ, 

ең алдымен кезеңдерге бөліп қарастыратын болсақ: 
1. М=тіннен бұрын  
2. М=тінді оқу барысында 
3. М=тіннен кейін 
М=тіннен бұрын кезеңінде орындалатын тапсырмалар:  
1. Берілген суретпен жұмыс жасау; 
2. Джонатан Поррит туралы не білесіз? Ол кім? 
Яғни, м=тінмен жұмыс бастамас бұрын, студенттер жалпы көзқарастарын білдіреді, өз ойларын ортаға 

салып, пікір алмасады. 
М=тінді оқу барысында кезеңінде орындалатын тапсырмалар: 
1. 1. How did Jonathon Porrit become interested in the environment? 
2. 2. Why do you think he says that “you can’t really talk about ecology as a science, you have to consider 

ecology within a social and political context?” 
3. 3.He says economics is “the key to it all...” Doyouagree? 
М=тіннен кейінгі кезеңде орындалатын тапсырмалар: 
He reffers to 4 crucial problems that the planet faces. Write in the chart what the problems are, and add some 

notes on each. 
 

1 Population. This will be a big problem in the middle of next century. 
2 The world’s resources (both 
renewable and non-renewable). 

We are using renewable and non-renewable resources too quickly. 

3 Poverty, famineandhunger. Jonathan Porrit thinks that these problems will get worse before the end of the century. 
4 Thearmsbuild-up. One thousand million million dollars are spent every year. 

 
Жалпы қорытындыға кле, аутенттік материалдардың сан алуандығы, стильдік, лексикалық ж=не 

граммкатилық ерекшеліктері арқасында студенттердің шетел м=дениет түсінуге, сол ортаға бейімделуіне 
ж=не ұлтаралық қатынастардың нығайту жолдарын қарастыруда зерттеушілік құзіреттілігін 
қалыптастырады деп к=міл сенеміз. Түпнұсқалы материалдардың студенттерге берері көп.  

 
1 А.П.Садохин, Межкультурная коммуникация,Москва,Альфа-М,ИНФРА-М,2004. 
2 Mirela-Christina. Annals of Daam and Proceeding Publisher,MA, MIT Press,1965. 
3 Шилов С.Е., Агапов И.Г., Компенетностный подход к образованию:прихотьили необходимость?//Стандарты 

и мониторинг в образовании, Москва, 2002. 
4 Ван ДейкТ.А., Язык. Познание.Коммуникация., Москва,1989. 
5 Носонович Е.В. Параметры аутентичного учебного текста// Иностранный язык в школе.-1999 
 

Резюме 
В статье рассматривается использование аутентичных материалов в иноязычном обучении для развития 

межкультурно-коммуникативной компетенции у будущих специалистов, также дается определение терминам 
«компетенция» и «аутентичные материалы», и определяются положительные моменты использование аутентичных 
матриалов.  
Ключевые слова: компетенция, межкультурная коммуникативная компетенция, компетентный специалист, 

аутентичность, аутентичные материалы, компетентностный подход. 
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Summary 
The article describes the issue of using authentic materials in foreign language teaching to develop intercultural 

communicative competence, “competence”, “authentic material” and other key words are given with correct explanations, and 
to the last, the positive sides of using authentic materials are enumerated.  

Key words: competence, intercultural communicative competence, competent specialist, authenticity, authentic material, 
competent approach 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 
 

Т.Н. Жүндібаева – Абай атындағы ҚазҰПУ-нің аға оқытушысы, п.ғ.к., 
..С. Жарылқапова – 6М010300 - Педагогика жOне психология мамандығының 2 курс магистранты 
 
Қазіргі таңда зерттеу құзыреттілігі жоғары білікті мамандар даярлау бүгінгі күнгі өзекті м=селелердің бірі болып 

табылады. Сондықтан студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру жоғары оқу орындарының оқыту 
үдерісінде ж=не оқудан тыс іс-=рекеттерінде жүзеге асырылуы қажет. Студенттердің зерттеу құзыреттілігін дамыту 
м=селелерін шешу көп жағдайда жеке тұлғада белсенді, шығармашылық негіз қалыптастырумен, зерттеу м=селеле-
рін шешудің жолдарын өз бетінше табуға, өз бетінше ғылыми ізденістер жасауға, үйретуге деген ұмтылысқа 
байланысты. Жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісінде интерактивті оқыту =дістерін пайдалана отырып, 
студенттердің ойлау қабілетін дамытып, ізденушілік мүмкiндiктерiн өрiстетiп ж=не олардың өздiгiнен дамуына =сер 
ететін зерттеушілік іс-=рекеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін дамытуда 
оқытудың интерактивті =дістерін пайдаланудың маңызы зор. Интерактивті оқыту =дістері студенттерге түрлі 
ситуациялар мен м=ліметтерді талдап, сараптап, іздену барысында зерттеушілік өнім жасауға мүмкіндік береді.  
Кілттік сөздер: зерттеушілік, іс-=рекет, құзыреттілік, интерактивті оқыту =дісі 
 
Бүгінгі студент ертеңгі маман екенін ескерсек, елімізді өркениетке апарар жолдың бастауы – мектеп 

ж=не оның басты тұлғасы педагогтарға жаңа талаптар қойылуда. «Қазақстан Республикасы жаңа 
формация педагогы» үздіксіз педагогикалық білім беру тұжырымдамасында «жаңа формация педагогы – 
бұл рухани-адамгершілік, белсенді-саналы, экологиялық білімді, рефлексияға, өздігінен дамуға ж=не 
өздігінен жүзеге асыруға қабілетті, =діснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-=дістемелік, =леуметтік-
тұлғалық, коммуникативті, ақпараттық ж=не т.б. құзыреттілігі қалыптасқан жоғары деңгейдегі 
шығармашыл тұлға» деп педагогикалық жоғары оқу орындарына болашақ педагогтарды дайындауда бұл 
талаптарды ескеруді міндеттейді. Қазіргі мектептегі оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ететін 
педагогтардың зерттеушілікк іс-=рекетін, қабілетін кеңінен қолдана білу біліктілігінің жеткілікті деңгейде 
болуы жоғары оқу орындарында білім берудің н=тижеге бағытталуына тікелей байланысты. Сондықтан 
қазіргі =леуметтік сұраныстарға сай жоғары оқу орындарында білім беру н=тижелерінің бірі ретінде 
студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру өзекті м=селе болып табылады.  
Студенттердің зерттеу құзыреттілігі жоғарғы білікті мамандар даярлаудың, республиканың шығарма-

шылық, интеллектуалдық қорын қалыптастырудың ең маңызды түрі болып табылады. Студенттердің 
зерттеу құзыреттілігін дамыту м=селелерін шешу көп жағдайда жеке тұлғада белсенді, шығармашылық 
негіз қалыптастырумен, зерттеу м=селелерін шешудің жолдарын өз бетінше табуға, өз бетінше ғылыми із-
деністер жасауға үйретуге деген ұмтылысқа байланысты. Жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісі сту-
денттердің ойлау қабілетін дамытып, олардың дербес зерттеуші қызметіне жақындай түсуіне ықпал етеді. 
Сол себепті студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін арттыруды біздің қоғам басты мақсат етіп отыр.  
Сондықтан бүгiнгi таңда жоғары оқу орындарында бiлiм беру мен т=рбиелеу жүйесiне жаңаша қарап, 

студенттердің саяси-=леуметтiк, ізденушілік мүмкiндiктерiн өрiстетiп ж=не олардың өздiгiнен дамуына 
=сер ететін зерттеушілік іс-=рекеттерін қалыптастыру м=селелері педагогикалық тұрғыдан ғылыми-
зерттеуде көкейкестi м=селе болып отыр. 
Жалпы білім алушылардың зерттеушілік іс-=рекеттері мен құзыреттіліктері туралы м=селелерді 

бірқатар шетел ж=не қазақстандық ғалымдардың зерттегендіктерін байқадық.Мысалы, ресей ғалымдары 
A.M. Митяева, С.В. Абакумова, И.А. Коваленко, В.Г. Сотник, Я.В. Кривенко, С.Н. Лукашенко ж=не т.б. 
еңбектерінде зерттеушілік құзыреттілік ұғымдары қарастырылған.    
Қазақстанда студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын дамытудың жолдарына (Н.Д.Хмель, 

Л.Г.Квиткина, М.А.Байдан, Р.Н.Насиров ж=не т.б.) ғалымдардың еңбектері арналған. Мұғалімдердің 
зерттеу =рекеттерінің м=селелері де ғылымда жете зерттелген (В.И.Андреев, В.И.Загвязинскиий, 
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Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Ш.Таубаева ж=не т.б.). Қазақстандық авторлардың ішінен біздің 
жұмысымызға бағдар болған зерттеушілер: А.П.Сейтешов, Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель, А.Е.qбілқасымова, 
Ш.Таубаева, З.А. Исаева, Г.К.Ахметова, А.Ш.Байтоқаева ж=не т.б. 

«Құзыреттілік» ұғымы соңғы жылдары педагогика саласында тұлға субъектілік т=жірбиесіне ерекше 
көңіл аудару н=тижесінде ендіріліп отырған ұғым болғандықтан, белгілі сала бойынша жан-жақты 
хабардар, білгір, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алу дегенді білдіреді. 
Г.К.Баймукашеваның пікірінше, студенттердің педагогикалық құзыреттілігі - к=сіби біліктілігі, 

педагогикалық қызметті жүзеге асырудағы теориялық ж=не практикалық дайындықтың бірлігі, 
шығармашылық іс-=рекеті мен зерттеушілік =рекетін айтады. 
С.Н. Лукашенконың пікірінше зерттеу құзіреттілігі – бұл көп деңгейлі білім беру процесінде үздіксіз 

дамытатын тұлғаның интегративті сапасы, ол зерттеу міндеттерін дербес шешуге дайындық ж=не 
қабілеттілікпен, зерттеу біліктерін бағалай алу ж=не оларды алдағы мамандандырылған =рекетте 
қолдануға дайын болуымен сипатталады.  
Сонымен, ғалымдардың құзыреттілік, зерттеушілік құзыреттілікке берген анықтамаларына талдау 

жасай отырып, соның негізінде студенттердің зерттеушілік құзыреттілігі дегеніміз –зерттеу 
мNселелерін түсініп, олардың арасындағы байланыстары мен қатынастарын анықтауға, 
ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі Nдістерін, тNсілдерін меңгеруге, оқу үдерісіндегі 
зерттеушілік іс-Nрекеттерді орындауға даяр болу деп анықтама береміз. 
Студенттердің зерттеушілік құзыреттіліктерін дамытуда интербелсенді =дістердің рөлі зор. 

Интерактивті («Inter» – бұл өзара, «act» – =рекет жасау) – =лде кіммен =ңгімелесу, сұхбаттасу, өзра =рекет 
жасауды білдіреді. Интерактивті оқыту =дістері студенттерге түрлі ситуациялар мен м=ліметтерді талдап, 
сараптап, зерттеу барысында шығармашылық өнім жасауға мүмкіндік береді. 
Жалпы интерактивті =дісті заманауи белсенді =дістердің бірі ретінде қарастыруға болады. Интерактив-

ті =дістерге келесі түрлерін жатқызуға болады: пікір талас, іскерлік ойындар, «Қосжазба күнделігі», 
«Ротация», «Дербес пікір» т=сілі, «Кейс-стади» =дісі, «Болжау» =дісі, «Фишбон» =дісі, «Синквейн» немесе 
«Бес жолды өлең» =дісі, «Кластер» =дісі ж=не т.б.  
Интерактивті =дістер қазіргі білім беру үрдісінде кең қолданысқа ие болып отыр. Оқыту үдерісінде 

интерактивті =дістерді пайдалану жеке тұлғаның алдына қойылған мақсат – міндеттеріне жету үшін 
белгілі бір м=селелерді бірлесіп іздеп, ортақ шешім қабылдап, т=жірибеде қолдануға үйретеді. Өмірде 
болмаған жаңа идеялардың туындауына ықпал етеді.  
Жоғарыда айтылған пікірлерді д=лелдеу мақсатында «Жалпы педагогика» п=ні бойынша оқыту 

үдерісінде интерактивті оқыту =дістерін пайдалана отырып, студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін 
дамытуға бағытталған тапсырмаларды ұсынуды жөн көрдік.  
Тақырып: Педагогика п@ні ж@не міндеттері  
1 – тапсырма: Жоғары оқу орнына арналған философия, психология, педагогика оқу құралдарындағы 

«т@рбие» туралы ұғымды түсіндірудің кестесін құрастыру. 
2 – тапсырма: Педагогиканың негізгі категорияларын пайдалана отырып аңыз – =ңгіме (термом=тін) 

құрастыру. 
Тақырып: Ұжым-т@рбие құралы 
1 – тапсырма: Сөздіктерге талдау жасай отырып «ұжым» сөзіне анықтама беру. 
2 – тапсырма: А.С.Макаренконың «Ұстаздық дастан» еңбегінен ұжымды қалыптастыруға, ондағы 

пайдаланылған т=рбие =дістеріне қатысты үзінді беріледі.  
Мен Братченконы Буруннан алып кеттім, Задоров та екі-үш жігітті түйгіштеп, ысырып тастады. 

Айқай-шуды Oрең бастық.  
Бурун өзі сөйлесін! Өзі айтсын! – деп айқайлады Братченко. Бурун төмен қарады. 
Айтатын түгім жоқ. БOріңдікі жөн. Мені Антон Семеновичпен жіберіңдер, білгенінше өзі 

жазаласын. 
Жым-жырт. Шегіне жетіп бойды кернеген ыза кернеуінен асып төгіле ме деп қорықтым да, есікке 

қарай беттедім! Мені Бурунға жол беріп, жігіттер екі жарылды.  
Үн-түн жоқ, қалың қарды белуардан кешіп, Бурун екеуміз кетіп барамыз. Мен алда, ол соңымда. 
Сұмдық жиреніш сезім бойымды кернеп барады. Адам баласының тастандысында ең жиренішті 

нOрсе осы Бурун сияқты боп көрінді. Мен бұған не істерімді өзім де білмей келем. Ол колонияға 
ұрылардың шайқасына қатысқаны үшін келіп түсіп еді. Бұл шайканың едOуір бөлігі – ересектері – 
атылған болатын. Ал Бурун он жеті жаста еді.  
Бурун босағада үн қатпай тұр. Мен столда отырмын. Ауыр бір нOрсемен Бурунды жібіріп ұрып, 

Oңгімені сонымен бітірсем бе екен деп, өзімді-өзім Oрең ұстадым.  
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Бурун бір кезде басын көтеріп алды да, маған қадала қарады, еңіреп жылап жібіре жаздап, Oрбір 
сөзін нақпа-нақ айтып, былай деді. 
Мен...бұдан былай...ешқашан ұрлық жасамаймын. 
Өтірік айтасың! Сен комиссияда да солай уOде берген болатынсың.  
Ол комиссия еді...енді бұл сіз ғой. Қалай жазаласаңыз да еркіңіз, тек колониядан қуа көрмеңіз.  
Колония саған не керек? 
Маған мұндай ұнайды. Балалар мұнда оқиды. Оқығым келеді менің. Ал ұрлық жасау себебім – ылғи 

аш жүргендіктен еді.  
Ал, жарайды ендеше. Үш күн осында қамауда боласың, нан мен судан басқа еш нOрсе берілмейді. 

Таранецке тиуші болма! 
Жарайды. 
qрбір студент «Қосжазба күнделігі» =дісі арқылы ғалымның өздеріне ұнаған, не келіспейтін ой-

пікірлеріне қатысты өз түсініктерін береді. 
3 – тапсырма: А.С. Макаренконың “ҰСТАЗДЫҚ ДАСТАН” еңбегіне қатысты бейнефильмге талдау 

жасаңыздар. (М. Горький атындағы колонияда ұжымның қалыптасуына талдау жасау) 
Тақырып: Қазіргі педагогикадағы т@рбие @дістері, т@рбие құралдары ж@не формалары 
1 – тапсырма: А.С.Макаренконың “ҰСТАЗДЫҚ ДАСТАН” еңбегінен үзінді: 
Ағайынды Трепкенің мұрасын жеңіп алуымызға байланысты өз салтанатымызды жай тілмен 

айтып шығу оңіай бола қоймады. Ақшаны жOне материалдарды босату Oр түрлі себептермен кешеуіл-
дей берді. Трепке империясынан біздің арамызды бөліп жатқан Коломак өзені апрель айындағы мылқау 
кесепаттың белді өкілі болды. Алғашқыда ол арнасынан баяу көтеріліп, тұтаса жайылды. Мұнан соң 
одан да баяу өзінің ежелгі арнасына қайта оралды. Артына аяқ алып жүре алмайтын, малтыма батпақ 
қалдырды.  
Міне, сондықтан дOл осы кезде, қолымызға түскен жаңалыққа түгелдей ат болған «Трепке» сол 

қалпында тағы да көп уақытқа дейін күл-талқаны шығып қала берді. Колонистер бұл кезде көктемгі 
алған Oсерлерінің Oуенінде еді. Олар таңертеңгі астан кейін жұмысқа шақыратын қоңырау даусын 
күтіп, қойманың жанына барып, отырысатын, есіктің алдында жатқан шыршаларды бейберекет 
шаша отырып, қарындарын күнге төсеп қыздыратын.  
Оларды жұмысқа шақырған қоңырау даусы, еріксіз тұрғызып, өздерінің жұмыс орындарына қарай 

құлықсыз аяңдауға итеретін. Олар жұмыс үстінде де сылтаулардың, техникалық мүмкіндіктердің 
бірінен соң бірін тауып алып, қайтсе де күн шуаққа бүйірлерін төсеп қалатын.  
Жаздың аяқ шешінде екі-үш үлкен үйді едOуір түзетіп, тOп-тOуір тOртіпке келтірдік. Тап-тұйнақ-

тай боп жөнделген бірнеше кішігірім үйлерімізге ұста, тас қалаушы, пешші, күзетшілер кіріп алды. 
Балаларды көшіру қиынсыз еді, өйткені шеберханалар мен шаруашылықсыз оларға істейтін де ештеме 
қалмайтын.  
Колонистер екінші колонияға күн сайын барып тұрды, жұмыстың көбін де өздері істеді. Жаз бойына 

ондаған бала күркелерде күнелтіп, бау-бақшаны бағып-қақты. Бірінші колонияға үйме арба алма мен 
алмұртты да солар Oкеп берді. Солардың сіңірген еңбегінің арқасында Трепке бағы адам таңқалғандай 
аса мOдениетті халге жетпегенмен, OжептOуір көркейіп қалды.  
Сұрақтар: 
1. Макаренко т=рбиенің қандай =дісін қолданып тұр?  
2. Қолданған =дісі арқылы колонистердің бойында қандай қасиеттер қалыптасады деп ойлайсыз?  
«Кейс-стади» =дісін пайдалана отырып берілген проблемалық сұрақтардың шешімін табу.  
2 – тапсырма: В.А.Сухомлинскийдің “Коллективтің құдыретті күші” еңбегі мен А.С.Макаренконың 

“Ұстаздық дастан” еңбектерінен бір үзінді ала отырып, салыстырып айырмашылығын ж=не ұқсастығын 
табыңыз, «Венн диаграммасы» кестесіне салыңыз.  
Жоғарыда айтылған пікірлерді қорыта келе, сабақта интерактивті =дістерді пайдалану 

студенттердің ізденушілік іс-=рекетін ж=не зерттеушілік құзыретін дамытуға мүмкіндік береді.  
1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы» // Егемен Қазақстан. 2007, 15-тамыз. 
2 fл-Фараби. fлеуметтік этикалық трактаттар. – Алматы, 1975. – 318 б. 
3 Баласағұн Ж. Құтты білік / аударған А.Егеубаев. – Алматы, 1986. – 52 б. 
4 Лукашенко С.Н. Развивающее обучение в условиях многоуровневого образования / Н.Л. Кузнецова, С.Н. 

Лукашенко // Сборник научных материалов окружной научно-практической конференции « VI Знаменские чтения» / 
под ред. В.Н. Малиновской. В 2 ч. Часть 1. - Сургут: РИО Сур-ГПУ, 2007. С. 130-132 (авторских- 1,5 с). 

5 Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. – Алматы: Ғылым, 1994. – 360 б. 
6 Исаева З.А. Подготовка студентов университета к научно-исследова-тельской работе по педагогике: 
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Методичеcкие рекомендации. – Алматы, Изд. КазГУ, 1996. - 25 с. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная 
активность как проблема творчества. Ростов. Издательство Ростовского университета. -1983, -176 с. 

7 Білімдегі жаңалықтар // 2007. №4 26-28 б. 
8 Библер В.С. Мышление как творчество. – М.: Политическая литература, 1975. – 220 с. 
9 Лукашенко С.Н. Многоуровневая подготовка специалистов [Электронный ресурс]  
 

Түйін 
Мақалада «Жалпы педагогика» п=ні бойынша оқыту үдерісінде интерактивті оқыту =дістерін пайдалана отырып, 

студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін дамытуға бағытталған тапсырмалар ұсынылды. Интерактивті оқыту 
=дістерін оқыту үдерісінде пайдалану студенттерге түрлі ситуациялар мен тапсырмаларды талдауға, ізденуге, 
зерттеуге мүмкіндік береді.  

 
Резюме 

В статье по предмету «Общая педагогика» используя в процессе обучение интерактивные методы обучения 
предлагается и задания для развивания исследовательской компетенции студентов. Использование интерактивных 
методов обучения в процессе обучения дает возможность студентам анализировать, искать, исследовать различные 
ситуации и задания. 

 
Summary 

In this article there will be tasks targeting development of research competence in students by using interactive methods of 
teaching in classes followed by “Common pedagogic” subject. Interactive methods of teaching will give students chance 
make researches in the process of analysis, studying, and learning various situations and information.  
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ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 
qӨЖ 374.31.(572)  

Т.РБИЕШІЛЕР МЕН АТА-АНАЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 
АРТТЫРУДА М.МОНТЕССОРИДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 
М.Б. Жаздықбаева – А.Ясауи атындағы ХҚТУ п.ғ.к., доцент, 
М.А. Мавленова – А.Ясауи атындағы ХҚТУ магистранты 

 
Қазіргі балабақша жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өте оқыту мен т=рбиелеудің соңғы 

=діс-т=сілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны енгізу талабы қойылып отыр. Елбасы-
мыз Жолдауында: «Ұлттың б=секеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады»- деген 
байламы жеке адамның құндылығын арттыру, адам капиталын қалыптастыру міндетін жүктейді. 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, =дістерін, технологиясын таңдау-
да көпнұсқалып қағидасы бекітілген, білім мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны тиімділі-
гіне қарай пайдалану педагогтан үлкен шеберлікті талап етеді. Сол себептен отасында ж=не балабақшада 
баланы жан-жақты қалыптастыруда жаңа =діс-т=сілдерді пайдалану басты мақсаттардың бірі.Осы тұрғы-
да мектепке дейінгі ұйымда қолданылып жүрген инновациялық технологиялардың бірі М.Монтессори 
технологиясы болып табылады. М.Монтессоридің зерттеулері барысында жазылған еңбектері тек 
балабақшада ғана емес, отбасында да мектеп жасына дейінгі бала т=рбиесі үшін берер пайдасы көп. 
Мария Монтессори (1870-1952)- ізгі мұратты белгілі итальян педагогі. Ол =рбір балаға өз ерекшелігіне 

сай қарауға негізделген бала т=рбиесінің авторлық =дістемесін =зірлеп шығарған. Сол үшін Монтессори 
Нобель сыйлығына ұсынылған болатын. 3-7 жас аралығындағы балалардың психикалық дамуымен 
т=рбиеленуімен жүйелі түрде айналысқан.   
М.Монтессоридің педагогикалық жүйесі =лемнің 80 мемлекетінде кең таралған ж=не уақыт сынағынан 

өткен. Оның идеясы АҚШ, Англия, Испания, Индия, Голландия мемлекеттерінде ерекше кең көлемде 
таралған.   
М.Монтессоридің прогрессивті педагогикалық идеялары З.Фрейдтің (балаларды ерте жаста оқыту), 

Ж.Пиаженің (Баланың интеллекті мен ақыл-ойын дамыту), Э.Эриксоннның (жас ерекшелік кезеңдері), 
К.Роджерстің (бала мен педагогге гуманистикалық көзқарас), Ж.Итард, Э.Сегеннің (баланың 
интеллектуалдық дамуында саусақ пенмидың байланысы) идеяларымен ұштасады. Бұл жүйені батыстың 
педагогикалық мектептерінде Р.Крамер, М.Леффлер, Д.Миллер, Н.Рэмбуш, Э.Стэндинг, П.Сэтлер, 
Д.Тернер, Д.Фишер, т.б. зерттеді. Аталған авторлардың көпшілігі М.Монтессоридің өмірі мен 
педагогикалық көзқарастарын зерттеп, оның жүйесінің маңызын, =р түрлі елдегі =леуметтік-м=дени 
жағдайларға бейімделу м=селелерін қарастырды.    
Америкалық білім беру жүйесінде М.Монтессоридің педагогикалық көзқарастарына деген баға сол 

кездегі елдің саяси ж=не қоғамдық – =леуметтік жағдайына байланысты =р түрлі болды. Монтессоридің 
теориясына деген теріс көзқарас 80-жылға дейін созылды. qсіресе италиандық педагог-гуманистердің 
педагогикалық мұрасының жеткіліксіздігі, оның негізгі енбектерінің орыс тіліндегі аудармаларының 
тапшылығы =сер етті. Бұл Монтессоридің педагогикалық мұрасын, шығармашылығын терең зерттеуді 
қажет етеді.    
М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінің мазмұны мен маңызы мынадай:  
- Мектептің негізгі мақсаты баланың жеке басының толыққанды дамуы, оның өзін-өзі дамытуға ж=не 

өздігінен білім алуға мүмкіндік жасау. 
- Монтессори жүйесіндегі мектепте білім берудің міндеті =р баланың қабілетін ашуға көмектесу, 

баланың танымдық қызығушылықтарын арттыратындай, баланың өмірін ұйымдастыру. 
Отбасындағы ата-аналардың педагогикалық сауатсыздығы н=тижесінде өсіп келе жатқан баламен 

қарым-қатынасының дұрыс болмауынан келіп шығатын т=рбиедегі кейбір қателіктерді атауға болады: 
– баланың қуанышы, күйзелісі, қайғысы секілді ішкі жан-дүниесіндегі толқыныстарды көре тұра м=н 

бермеу, не оны байқамау, осындай балаға қамқорлық пен бақылаудың жетіспеушілігі  
– қазымырлықпен бір елі таса қалмай бақылаудың да жақсылық =келмейтіндігін белгілеп, оны =сіре-

қамқорлық деп белгілейді. Бұған душар болған балалар өсе келе еркіндікті қатты аңсайды да, оған қолы 
жеткен кезден бастап, жүгенсіз кеткен жылқы секілді алды-артына қарамай =р түрлі жағымсыз жағдай-
ларға ұшырайды. Кейде мұны реттеп алу қиынға соғады да, баланы болашағы күм=нді істерге соқтырады. 
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– баланың жүріс-тұрысын мүлде бақылаусыз қалдыру, кетірген қателіктеріне ескертулердің болмауы, 
тиымсыздық, тойымсыздық балаларды ызақорлық пен жігерсіздікке, қанағатсыздыққа,тез сынып қалатын 
жігерсіздікке соқтырады. 

– баланың өзін қажетсіз сезінуі, ешкімге керек емес екенін түйсініп сезінуі, тұрлаусыз секем алғыш 
секілді жүйке =лсіздігіне соқтырады ж=не талма ауруына бейімділігін арттырады.   

– отбасындағы қаталдық: ата-ананың өзара қарым-қатынасындағы, олардың балаларға қатынасындағы 
қаталдық-рақымсыздық пен қатігездікке жоқтан өзгені сылтауратып =лімжеттілік істейтін бейбастық, 
содырлыққа соқтырады.           

– балаға =лі жетпейтін міндеттер жүктеп, одан ерекше үміт күту – сағын сындырып, кін=мшілдік, өзіне 
сенімсіздік тудырады. Себебі, ол =ке-шешесі күткен үмітті ақтай алмаймын-ау деген қорқынышта болып, 
шамасы келмейтініне көзі жеткендіктен өзін нашар, =лсіз сезінеді.     
Отбасы т=рбиесінде осындай келеңсіздіктерді болдырмаудың бір жолы баламен қарым-қатынасында-

ғы мақсатын санаға салып нақтылап алу өте маңызды. Бұл м=селе бойынша М.Монтессоридің ата-
аналарға мынадай өсиеттері көмек бере алады. Олар қарапайым тілде жазылғанымен, терең ойланатын 
болсақ, =рқайсысы бірнеше сөздің ішіндегі көптомды ақыл-кеңестер болып табылады.   
Егер сіз ең болмаса жылына бір рет бұл тізімді оқитын болсаңыз, балаңызбен қарым-қатынасыңыз 

сапалы жаңа деңгейге көтерілуі мүмкін, ал бала үйлесімді =рі дамыған болып өседі:   
1. Баланы қоршаған орта үйретеді.        
2. Баланы көп сынай берсең – кін=л=уді үйренеді.      
3. Баланы мақтай берсең – бағалауды үйренеді.      
4. Егер балаға жаулықты көрсетсең – ол төбелеске жақын болады.   
5. Баламен адал болсаң – =ділдікке үйренеді.       
6. Егер баланы жиі мазақтаса – ол жасқаншақ болуды үйренеді.    
7. Егер бала қауіпсіздік сенімімен өмір сүрсе – ол сенуді үйренеді.   
8. Егер баланың абыройын төге берсе – ол өзін кін=лі боп санауды үйренеді. 
9. Егер баланы жиі қоштаса – ол өзіне жылылықпен қарауды үйренеді.   
10. Егер балаға жиі мейірімді болса – ол шыдамды болуды үйренеді.   
11. Егер баланы жиі көтермелесе – ол өзіне сенімді болады.     
12. Егер бала достастық ахуалында өмір сүріп біреуге керек екендігін сезінсе – ол осы өмірде махаббат 

сезімін табуды үйренеді.      
13. Көзінше, өзі жоқта – бала туралы жаман айтпаңдар.     
14. Н=тижесінде жаманға уақыт болмағандай назарыңызды баланың жақсы қасеттерін дамуына 

салыңыз.        
15. Сізге сөйлеп тұрған балаға =рқашанда назар аударыңыз ж=не жауап беріңіз. 
16. Қателік жіберген ж=не ол қателікті қазір болмаса сосын түзейтін баланы сыйлаңдар. 
17. Ізденуде болып жатқан балаға көмек беруге ж=не б=рін тапқан балаға елеусіз болуға дайын 

болыңыз.         
18. Бұрын игерілмегенді игеруге көмектесіңіз. Осыны қоршаған ортаны қамқорлыққа, байсалдылыққа, 

жайшылық пен махаббатқа толтыра жасаңыз.   
19. Баламен қатынасқан кезде өз бойыңыздағы ең жақсы қасиеттеріңізді көрсетуге тырысыңыздар. 
Ал халқымызда былай дейді: «Негізінде,баламен қарым-қатынас жасау еш қиын емес: жақсы бала 

өсіруді қаласаңыз-жақсы ата-ана бола біліңіз».   
Мария Монтессори ата-аналарды балаларын бақытты етіп өсіруге, жеке басын құрметтеуге ж=не 

дамытуға үйретті. Ол баланы дамытуда қазіргі таңдағы сұранысы көп ед=уір заманауи =дістерді жеке өзі 
жасаушы. Монтессоридің негізгі принципі-оқытудың ойын формасы ж=не жаттығуларды өз бетімен 
орындау. Монтессоридің =дістері баланың жеке басына бағытталған: баланың өзі дидактикалық 
материалды, уақыттың ұзақтығын таңдайды ж=не өз ритмінде дамиды. qсіресе баланың қарым-қатынас 
дағдысын меңгеруге көмектесетін ұжымдық ойындармен тапсырмаларға көп көңіл бөлінеді.   
Ата-аналармен т=рбиешілердің педагогикалық сауаттылығын арттыру жолындағы М.Монтессоридің 

педагогикалық еңбектеріне тоқталып өтейік.  
«М.Монтессори ж=не Сіздің балаңыз.(Ата-аналарға басшылық)» атты кітабы барлық ата-аналарға 

баласын т=рбиелеумен түсінуге көмектеседі. Бұл еңбегінде М.Монтессори былай дейді: Бала нені қажет 
етеді? Бұл сұрақ кітаптың бірінші бөлімінде қарастырылған. Бұл сұраққа жауап ретінде автор мектеп 
жасына дейінгі баланың талап-тілектері, мінез-құлқы ерекшеліктері көзімен қарайды. Ол сізден көмек 
күтумен қатар, өз бетімен жұмыс жасағанды ұнатады. Ол сезімін ересектер сияқты басқара алмайды. Өз 
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жағдайын жеткізе алмағанымен, ренішін жасыра алады немесе оны теріс мінезімен көрсетеді. Бала өзіне 
жақын адамдармен бірге қоршаған ортаны таниды, жас бала үшін ата-ана =лемді танудағы жетекшісі 
болып есептеледі. Ол ересектердің =рекеттерін үлгі тұтатыны жазылған.  
Екінші бөлімінде баланың қажеттіліктері мейірім, махаббат, жүрек жылуы ж=не қорғанышты қажет 

ететіні жайлы айтылған, яғни балаға құрметпен қарау, пікірімен санасу бала өмірінде өте қажет. Бала 
өзінің пікірін маңызды =рі көңіл аударуға лайық екендігін сезінуі маңызды. Бұл баланың «дегеніне жету, 
бағындыруы» емес, отбасының маңызды мүшесінің бірі екенін сезінуіне өте қажет. Балаға қолдау ж=не 
мадақтаулардың алатын орны ерекше. Ол жеткен жетістігіне мадақтау алатын болса, =рі қарай 
орындауына қызығушылығы артады. 
Үшінші бөлімі «Балаңызға қалай көмектесе аласыз?» деп аталады. Бұл бөлімде М.Монтессори мына 

м=селелерді қарастырады: Балаға көмектесе отырып, өз еркімен жасауға ж=не бастаған ісін өзі аяқтауына 
мүмкіндік беру керек. Баланың қолынан келетін =рекеттерін өзіңіз жасамаңыз. Өз бетінше тамақтануына, 
киінуіне, қарапайым =рекеттеді орындауына еркіндік беру керек. Мүмкіндік болса, кейбір жағдайларды 
таңдау еркіндігін балаңызға қалдырыңыз. Мұндай ата-аналар баланың жеке басын құрметтейді. Мысалы, 
балаңыздан қандай балмұздақ жегісі келетінін не қандай ойын ойнағысы келетінін, қандай түстегі киімін 
кигісі келетінін таңдауды балаңызға қалдырыңыз. Таңдау жасай алу- жеке адам болып қалыптасудың ең 
маңызды бөлігі. Балаңыздың жетістікке жетуіне жағдай жасаңыз. Баланы бақылай отырып, не істей 
алатынын не істей алмайтынын біліп аласыз. Баламен қарым-қатынас барысында мейірімді болыңыз, 
баланың тілін табыңыз, «олай істеме», «кедергі жасама», «керек емес», «дұрыс емес» деген сөздерді 
қолданбаңыз. Мысалы, егер балаңыз үстелді тоқылдата берсе, оған жай сөзбен үстелдің тамақтануға 
арналғанын, қолдарын жаттықтыру үшін ермексазды қолдануын өтінуге болады. Немесе үстелді сүртіп 
жатқанда бір дақ қалып кетсе, дақты көрсетіп: «Тағы бір дақты сүртсең, үстел тап-таза болып шығады» 
деуге болады. Сіздің ескертулеріңіз баланы сенімсіз етіп қояды, ал қолдау ж=не мадақтаулар баланы өз 
бетімен орындауына, қолынан келетініне сенімділігін арттырады. Баламен сөйлесіп жатқанда =рбір 
сөзіңіз нақты =рі түсініңті болғаны жөн. Қарым-қатынас барысында бала жаңа сөздерді үйренеді. Сол 
арқылы сіз балаңыздың өз ойын қалай жеткізуіне ақпал етесіз. «Маған ана жердегі анау тұрған затты 
алып берші» деген сөздің орнына: «Маған үстелдің шетінде тұрған қызыл кітапты алып берші» дегеніңіз 
орынды. Бұл еңбегі арқылы педагог балалармен дұрыс қарым-қатынас жасаудың маңызды бағыттарын 
көрсетті.           
М.Монтессоридің «Балалар Үйі» атты еңбегінің алғашқы бөлімі баланы =леуметтік ж=не 

психологиялық-педагогикалық т=сілдерді қолдана отырып т=рбиелеу, баланың сана-сезімін дамытып, 
жетілдіре түсуіне арналады. Екінші бөлімінде 1907 жылы салынған Римдегі «Балалар үйінің» 
т=рбиеленушілерімен жүргізген педагогикалық =дістері бейнеленген. С=би кезінен бастап баламен үлкен 
адамша сөйлесу керек, сонда бала ерте дамып, өз жауапкершілігін ерте ұғынады деп есептейтін Мария 
Монтессоридың бұл кітабы =рбір ана үшін берері мол еңбек. 
Монтессоридің педагогикалық жүйесін меңгеру ж=не талдау жасау арқылы бала табиғатына 

көпжылдық ж=не төзімді бақылау жасау Фребельден бастау алғанын байқауға болады. Америкалық 
педагогтар Монтессори =дісін кез келген жағдайда пайдалану қолайлы екенін айтады. Ол =дістің кез 
келген елде баланың кез келген жас шамасына қарай тиімді қолданысқа ие екенініне көз жеткізді. 
Монтессоридің жұйесі баланың жеке басын құрметтеуге негізделген ж=не үлкендердің ықпалын 

шектеп, балаға т=уелсіз өсуіне мүмкіндік жасайды.М.Монтессори =дістемесі =рбір т=рбиеленушіге деген 
даралы т=сілдемеге негізделген. Бұған с=йкес, балдырғандар мен бүлдіршіндер дидактикалық материал-
дар мен ұйымдастырылған оқу іс-=рекетінің ұзақтығын =рдайым өздері таңдай отырып, өзіндік ағым мен 
ырғақта дамиды. Монтессори =дісінің құндылығы мен м=ні оның замандастары отандық ж=не шетелдік 
педагогтардың мүдделігімен, сондай-ақ =лемдік білім қоғамдастығымен М.Монтессоридің авторлық 
тұжырымдамасын оқыту мен тарату бойынша халықаралық педагогикалық ұйымның құрылуымен 
айқындалған. Жалпы, Монтессори педагогикасы деген тек д=рігер ойлап тапқан білім беру жүйесі 
емес.Бұл жүйе ашық білім беруге бағытталған. М.Монтессори педагогикасын мынадай бір ұранмен 
сипаттауға болады: «Менің өзімнің жасауыма көмектес».  
Соңғы жылдары М.Монтессори педагогикасы Қазақстанда да кеңінен тарала бастады. Облыстық 

орталықтарда М.Монтессори педагогикасы бойынша мектепке дейінгі мекемелер ашылуда. Жастары =р 
түрлі топта =р бала өзіне істі таңдайды: біреулері математикалық аймақта математикалық құралдармен 
жұмыстанады, ал басқаларын практикалық аймақ қызықтырады. М.Монтессоридің педагогикалық 
еңбектері т=рбиешілермен ата-аналардың мектеп жасына дейінгі баланы т=рбиелеуде үлкен орын алады. 
qлем мойындаған мынадай үздік т=жірибені өз елімізде де қолдану арқылы жас ұрпақты үйлесімді етіп 
т=рбиелеуде отбасымен балабақшаның сабақтастығы үлкен н=тиже бермек. 
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1 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.- Астана 2011 
2 Монтессори М.Дом ребёнка.Метод научной педагогики.- М.: Задруга, 1913 
3 Терри Мелоу. Монтессори и ваш ребенок: Руководство для родителей. Пер. с англ. – М.,1997. 
4 Мектепке дейінгі педагогика Ф.Н.Жұмабекова Астана «Фолиант» 2008 
5 «Қазақстандағы жOне Oлемдегі мектепке дейінгі білім беру:тOжірибе, қазіргі жағдайы жOне болашағы» 

атты Халықаралық конференция материалдары. Алматы 2014 ж. 
 

Резюме 
Вклад Марии Монтессори в дошкольную педагогику колоссален. Ее выдвигали на Нобелевс-кую премию 

дважды. Именно эта женщина открыла, что развитие мелкой моторики напрямую связано с развитием речи и 
мышления, описала особые периоды восприимчивости ребенка к определеннымм знаниям и прочее У многих встает 
вопрос о книге о развитии ребенка, которая могла бы стать путеводителем для родителей в этом вопросе. Ведь разви-
вая ребенка по отдельным статьям в интернете или журналах мы не можем добиться последовательности и регуляр-
ности. С помощью книги этого добиться легче, да и занятия проще организовать. Книга «Дом Ребенка» крупнейшего 
итальянского педагога и психолога Марии Монтессори является одним из фундаментальных ее трудов. Первая часть 
посвящена обоснованию социального и психолого-педагогического аспектов созданной ею системы саморазвития 
ребенка в специально подготовленной развивающей среде. Вторая часть описывает научно-педагогический метод, 
который она использовала в работе с детьми "Дома ребенка", открытого в 1907 году в одном из бедных кварталов 
Рима. Книга «Мой Метод» была написана почти 100 лет назад, но идеи свободного саморазвития детей в специально 
обустроенном пространстве актуальны и сегодня. В первой части книги М.Монтессори излагает основные принципы 
своей педагогической системы, философские, психологические и педагогические ее основания. Во второй части 
описываются методы работы с детьми 6-10-летнего возраста, приемы работы педагога при обучении детей грамма-
тике, математике и основам других наук. Книга «Помоги мне сделать это самому» замечательный итальянский 
педагог-гуманист Мария Монтессори снискала мировую известность своим уникальным и действенным методом 
обучения и воспитания детей-дошкольников. Главное в этом методе – предоставление ребенку полной свободы 
самовыражения и действий. В книге представлены статьи М. Монтессори, а также работы современных педагогов – 
ее учеников и последователей, где даются конкретные советы и рекомендации для занятий с малышами. Издание 
предназначено педагогам дошкольных учреждений и родителям.  
Ключевые слова: Заповедь, семья, изучение, ребенок, родитель, развитие, совет, сотрудничество, роль, 

исследование 
 

Summary 
 The Contribution Marie Montessori in preschool pedagogil stupendous. Her brought forth on Nobelevs-cue bonus twice. 

Exactly, this woman has opened that development small motoric is stright connected with development speech and thinkings, 
has described the special periods to receptivity child to determined knowledges and miscellaneous Beside many will get up 
the question about book about development child, which could become the guidebook for parents in this question. After all 
developping child on separate article in internet or journal we can not obtain to sequences. By means of books this obtain 
easier, yes and occupations more simply to organize. The Book "House Child of" the most largest italian teacher and 
psychologist Marie Montessori is one of fundamental her works. The First part is dedicated to motivation social and psiho-
pedagogical aspect created by her systems developments child in specially prepared developping ambience. The Second part 
describes scientifically-pedagogical method, which she used in work with children "Building child", open in 1907 in one of 
the poor quarter Rome. The Book "My Method" was written nearly 100 years back, but ideas free developments of children in 
specially space actual and today. In the first part of book M. Montessori states the cardinal principles of its pedagogical 
system, philosophical, psychological and pedagogical her basis. Methods of the work are described In the second part with 
children 6-10-year age, receiving the functioning(working) the teacher when learning children to grammatics, mathematician 
and base of the other sciences. The Book "Pomogi to me to do this most" remarkable italian teacher-humanist Marie 
Montessori gained world popularity its unique and effective method of the education and education preschool -children. The 
Main in this method - a granting child full liberty action. In book are presented article M. Montessori, as well as work modern 
teacher - her pupil and followers, where are given concrete advices and recommendations for occupation with tot. Publishing 
is intended teacher of the preschool institutions and parent.  

Keywords: The Commandment, family, study, child, parent, development, advice, cooperation, role, study 
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Ғ.МҮСІРЕПОВТЫҢ «ҰЛПАН» РОМАНЫНДАҒЫ 
ҰЛПАН БЕЙНЕСІНІҢ Т.РБИЕЛІК .ЛЕУЕТІ 

 
М.Д. Шағырбаева – п.ғ.к., Oл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия жOне саясаттану факультеті, 

жалпы жOне этникалық педагогика кафедрасының аға оқытушысы, 
А.К. Джамбозова – «6М010300-Педагогика жOне психология» мамандығының 1-курс магистранты 

 
Елбасы Н.q. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз =йел затына – анаға, жарға, қызға деген қапысыз құрметті 
қайта оралтуға тиіспіз», – деп айтып кеткен. Қазақ =йелі д=стүрлі м=дениеттің бесігін тербетіп, =йелдіктен 
даналыққа, отбасы, ошақ қасы тірлігінен рулы елдің қамын жейтін ел анасы деңгейіне көтеріле білген [1]. 
Қазіргі жаһандану заманында аталған міндетті тапсырмамен қатар =йелдердің саяси ж=не экономикалық 
м=ртебесін арттыру уақыт талабы болып отыр. Отбасы институты, ер мен =йелдің арасындағы табиғи 
үйлесімнің бұзылуы салдарынан зардап шегіп, т=рбиесінің бұзылу қаупі =бден мүмкін қазіргі қыздардың 
=йелдік даналығын, парасаттылығын, нағыз қазақ қызына т=н инабаттылық пен н=зіктіктік қасиеттері мен 
асыл сапаларын т=рбиелеудің маңызы артып келеді. qйел азаматтарға қай қоғамда, қай кезеңде болмасын 
баса назар аударылған. Осы орайда, үлгі көрсетудің т=рбиелік ықпалы зор. Осындай үлгі болған, 
халқымызда д=стүрлі м=дениеттің бесігін тербетіп, =йелдіктен даналыққа, отбасы, ошақ қасы тірлігінен 
рулы елдің қамын жейтін ел анасы деңгейіне көтеріле білген аналарымыз бен апаларымыз, қолға қару 
алып жауға шапқан қазақ қыздары көп. М=селен, Төле бидің келіні Данагүлді, Шыңғыстың анасы 
Айғанымды бүкіл қазақ елі пір тұтқан.  
qйел, ана, арулар тақырыбына арналған шығармаларының ішіндегі ең көлемдісі де, көрнектісі де 

Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. «Ұлпан» – бүкіл аналардың жиынтық бейнесі т=різдес кесек полот-
но, тарихи ел шежіресінің мазмұнында құрылған роман. Романда қазақ ауылының жүз жылдық тұрмысы, 
=дет-ғұрпы, барымта, қалыңмал беріп, қыз айттыру, бай мен кедей арасындағы, ел арасындағы жер дауы, 
жесір дауы кең көлемде сөз болады. Т=рбиелік =леует тұрғысынан қарасақ, өзінің бар ерекшелігімен, 
көркемдік бітімімен, эстетикалық =сер-күшінің молдығымен көрінетін =йел бейнесі – Ұлпан. Ол – бүкіл 
қазақ =дебиетіндегі оқшау тұрған бейне. Басты кейіпкердің бейнесін суреттеуге автор бүкіл өмір бойы 
іштей дайындалып, көп ізденіп, толғанғаны м=лім. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқының 
=леуметтік-тарихи өмірін терең зерттей келіп, жазушы тарихи фактілерді, өмірде шын болған оқиғаларды, 
адамдарды шығармасына негіз қылып алған. qр заманда да, =р халықта да өмірдің айрықша құбылысы 
болып жарқ ете түсетін төтенше дарынды, жарқын тұлғалары болады. Ұлпан – өткен ғасырдағы қазақ 
топырағында пайда болған сондай ғажайып құбылыс [2]. Бірақ романдағы шынайы тұлғаның бейнесі 
қазіргі таңда жоғары т=рбиелік =леуетке ие. Ата-анасының тұңғышы мен жалғызы болғандықтан, өте 
еркін өсіп, еркекшора киінгенімен, ақылды болып есейіп, аналардың анасы, ел билеген көсем, сөз 
бастаған шешен, аузы дуалы қоғам қайраткері терең мінезді, кесек бітімді берілген тұлғалы бейнені 
бүгінгі ұрпаққа насихаттау, енді ғана құлпырып келе жатқан қыздарға үлгі ету – оқу-т=рбие үдерісінің 
міндеттерін жүзеге асырудың бағалы құралы. 
Сезім байлығы, адамгершілігі, адалдығы, моральдық тазалығы, ақылдылығы, зеректігі, зерделілігі, 

парасаттылығы, өжеттігі келісті де көрнекті бейнеленген «Ұлпан» романындағы Ұлпан бейнесінің 
т=рбиелік =леуетін өзге шығармалардан (біздің зерттеу аймағымыздағы «Ақ білек», «Бақытсыз Жамал», 
«Махаббат қызық мол жылдар», «Шұғаның белгісі», «Құралай сұлу», «Қамар сұлу» шығармаларымен 
салыстырғанда) оқшаулайтын сипаттарынан көреміз.  
Ұлпан біріншіден, ел-жұрттың, қалың қауымның қамын көздеген ел қамқоры, ел анасы. Өз бақытымен 

қатар, өзгенің бақытын, тағдырын, тұрмысын ойлап, қиыншылықта қол ұшын беруге ұмтылу бір жағынан 
адамгершіліктің ең жоғарғы түрі болса, екінші жағынан патриоттық сезімді т=рбиелейді. Оқиға 
сипатталатын феодалдық заманда абзал адамдардың ізгі ойы, арманы, мақсат-мұраты іске толық асуы 
мүмкін емес еді, бірақ басты кейіпкер кейімей өмір бойы күресіп өткен. Ұлпан бейнесінің бұл қыры 
адамды психологиялық тұрғыда төзімді болуға т=рбиелейді. 
Тұлғаны дамытушылық =леует бойынша Ұлпанның екінші басты қасиеті – өз заманындағы көне 

ескілікке, =сіресе =йелдерді қорлап, кемітетін =дет-ғұрыпқа қарсы батыл күресуі, халық өміріне қажетті 
жаңашылдыққа, прогреске ұмтылып, елге айтарлықтай үлгі-өнеге көрсетуі =йел бейнесінің =леуметтік 
бітімін көріктендіреді.  
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Үшінші, үлкен адамгершілік, зеректілікпен қатар қайраттылық, өткірлік, қаһармандық мінез бар. 
Ұлпан =йгілі Сибан жорығына да атсалысады, бүкіл Торғай уезіне Есенейдің аты Ұлпанның атымен қатар 
жайылады. Ұлпан өлгеніне жетпіс бес жыл болғанда нағашы атасы Сырым батырға =нші, күйші, 
домбырашы, палуан, атбегі адамдарын ертіп, Сыр бойына айғыр үйір жылқы айдап барып аза тұтып, асын 
бергізеді. Күңдерінің арасына теңдік орнатып, кедей-кепшіктің қамын жейді. Есенейдің бауырына өзі иіле 
отырып идіреді, бірнеше жыл бойы ат жібін кескен қайынымен татуласады. Қазақ даласына медресе 
ашып, монша салдырады [3].  
Бір қарағанда, мұның б=рі =йелдің ғана емес, кез келген ер азаматтың шамасы жете бермейтін іс-

=рекеттер. Мұндай қасиеттер қазіргі қазақ қыздарының өздерінің күш-жігеріне сенімін арттыратыны 
анық. Оның үстіне аталған кейіпкер де, оқиға сипатталатын кезең де шындыққа негізделген. Сондықтан 
бұл бейненің т=рбиелік =леуеті үлкен, өйткені ұсынылып отырған үлгі аңыздан құралмаған, яғни бойға 
=ртүрлі қасиеттердің ең жақсыларын іріктеп алу шындыққа жанасатыны д=лелденіп отыр.  
Ұлпанның инабатты екенін романның мына тұстарынан байқаймыз: 
Арамыздағы айып кел деген жұрт асқақтай сөйле деп тапсырған жоқ еді, ағалар. Солай болып шықса 

айып өзімде. Жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар деген бар ғой. Міне, айыбым! – деп 
атынан түсе қалып ұзын шылбырын Кенжетайға қарай серпіп жібереді [3].  
Ал оның кейде =кесіне ақыл-кеңесін беріп отыратынын ж=не жоғарыда аталған инабаттылығымен 

қатар батылдығының бар екенін «Ойдағы он ауыл Сибанның барлық малын айдап =келсе де бір қыс 
асырап шығуға «Қаршығалының» шұбары жетер еді. Жалғыз Есенейдің жылқысын асырап шығуға 
жеріміз жетпей жатса, айыпты болмақпыз ба?» деген көсем сөзінен көреміз. Ұстанған ұстаным мен 
мақсатқа берік болу сипатын Ұлпанның Есенейден кейінгі д=мелеген орнын алу ойын іске асыруынан 
байқауға болады.  
Қыз балаға да, ұл балаға да ар-ұят пен намысты болу талабы қойылатынын халық педагогикасынан 

білеміз. Осы тұста Ұлпанның ұят ұғымына аса қатты назар аударып, жоғары бағалайтынын автордың 
суреттеуінен білеміз: «Ұлпанның тұла бойы тітіркеніп кетті... бала мінезді болушы еді, қатты қорыққан 
екен. Жас балаша жылады. Ерке болса да ер мінезді болушы еді, қорланып жылады. Үйге қадірлі 
қонақтар келген күні ұятқа ұшырап қалдым-ау деп, ұялғаннан жылады».  
Ер адам мен =йелдің арасындағы қарым-қатынас =дебі романның екінші бөлімінде Ұлпанның ақылды-

лығымен қатал, қатыгез болған Есенейдің бірте-бірте жұмсақ, көңілді бола бастауынан көреміз. Ол 
Есенейді =рі билей, =рі еркелете сөйлейді. «Бозбалам», «Жолбарысым» деп те атаған. Есенейдің ақылдаса-
ры да, =йелі де, қызы да, тіпті шешесі де сол Ұлпан ғана болады. Ұлпан өзін Есенейден жоғары қоймайды, 
артық сезінбейді, байлықты малданып, айналасына ызғарын шашып, бекер өктемдік қылмайды. Өйткені 
оның бойында «Қырық есекке жүк болатын» сайқалдық, күншілдік, ардан безу жоқ. Мұны шығармадан 
да көреміз: «Жеті жылдан бері малымен болып кеткен адамның =діл би деген атағы көмескі тарта бастап 
еді. Ұлпанның атағымен бірге қайта көтерілді. Ұлпан олай ойлай қоймаса да, Есеней солай сезінді.  

– Ақнарым, сен мені адам қыла бастадың, – деді аттанарда.  
– Жоқ, Есеней, сен көлеңкең күндік жерге түсетін б=йтерексің. Мен сенің саяңда шырылдаған 

бозторғаймын. Менің құдайдан бірінші тілегім сенің амандығың! – деді Ұлпан. – Сенсіз мен кім болар 
едім?..». Басты кейіпкер «Шіркін-ай, бұдан қырық жыл бұрын қандай болды екен? Бұған кездеспегенде 
кімге кездесер едім? Сөз жоқ, бір жасқа кездесер едім. Сол жасым Есенейдің оннан біріне тұрар ма еді? 
Кім білсін...жоқ, тұрмас еді!» [3], – дей келе, өзі жас болса да ер-азаматты жоғары бағалаған. Осы жерде 
қыз балаға т=н биязылықты көре аламыз, яғни =йел адамның қоғамдағы теңдігі үшін күресіп жүрген 
Ұлпанның т=рбиелілігінің соншалықты тазалығы ол =р н=рсенің орнын біледі. С=йкесінше, күйеуі бұрын 
сол елдің көсемі өзі болғанын, одан кейін Ұлпан болатынын аңғартып Ұлпанды Есеней деп атаған. Осы 
орайда, мемлекет басшысы Н.q. Назарбаевтың =йел мемлекеттің тірегі деген пікірі ойға оралады.  
Ұлпан сабырлығының арқасында барлық қиыншылықтарды жеңіп, төтеп береді. Жеңіске сындырып, 

қиратып емес, нағыз =йел болмысына т=н иінін тауып, икемділікпен жеңіске жеткен. Ол адал 
еңбекқорлығының н=тижесінде генерал-губернатордың алтынмен жазылған, мөр басылған, екі басты 
самұрық құсы бар мақтау қағазбен марапатталады.  
Бірақ бір айта кететін тұс, Ұлпанның мықтылығы деп саналғанымен, оның =зелде жаны қаламаса да 

Есенейге күйеуге тиюді мұрат қылуы қазіргі қоғамға жат қылық. Мейлі ол елдік мұрат болсын, қыз 
баласы мұндай =рекеті қате деп санаймыз. qрине, бұл кез келген шөпжелке қыздың қолынан келмейтін, 
тіршілікті дүниемен өлшейтін кейбір ойы шолақ, таяз =йел затының түсіне кірмейтін ұлы мұрат. 
Дегенмен Ұлпан жайнаған жастық д=уренін осы елдік мұрат жолына қиды. Есенейдің беделі мен билігін 
ол қараңғылық құрсаған елін алға жетелеу үшін пайдаланды. Ол осындай =рекеті арқылы өзінің бақытына 
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балта шапты. Екінші жағынан алып қарағанда, жоғарыда аталғандай, ол өзінің жұбайына риза болғанын 
көреміз. Осы тұрғыдан алғанда Ұлпанның іс-=рекетін дұрыс деп қабылдауға болады.  
Мемлекет басқаратын адамның бүкіл нышаны, қайраткерлігі, үлкен жүрегі, мейірім шуағы, иманды-

лығы Ұлпанның бойында түгел бар. Ұлпан – аналардың анасы, ел билеген көсем, сөз бастаған шешен, 
аузы дуалы қоғам қайраткері. Оқымай қалғаны бөгет болмаса Ұлпан т=різді =йел қазіргі заманда ең 
биіктен көрінер еді.  
Осылайша, біз Ұлпанды ұлы тұлғалар қатарына жатқыза аламыз. Ұлы тұлғалардың өмірлік т=жірибесі 

мен өсиеті ұрпақ т=рбиесі мен =леуметтенуіне, дүниетанымы мен құндылық бағдарларын қалыптастыру-
да, қалыптасып келе жатқан тұлғаның мінез-құлқының жасалуына, тұлғаның интеллектуалдық, эмоцио-
налдық ж=не еріктік аймақтарының дамуына ғасырлар бойы шешуші үлес қосуда. qртүрлі тұлғалар осы 
қызметтерді =ртүрлі тиімділік, н=тижелілікпен іске асырады. Ал Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» еңбегіндегі біз 
қарастырған басты кейіпкер – Ұлпанның мұндай қызметтегі =леуетінің зор екенін көрсеттік. Сондықтан, 
=сіресе қыз балаларды т=рбиелеу үдерісінің жетістігі аталған т=рбиелік =леуетті ұтымды қолдануға байла-
нысты. Біз «Ұлпан бейнесінің т=рбиелік =леуеті» ұғымының астарынан нақты нұсқаулар, кеңестер, үлгі 
арқылы т=рбиелеуге шынайы қабілеттілікті түсінеміз. «Т=рбиелік қызмет» ұғымымен салыстырғанда 
«т=рбиелік =леует» ұғымы қазіргі кезде қолданудың шынайы мүмкіндігін немесе қандай да себептен 
қолданылмайтын мүмкіндіктерді сипаттауға болатынын түсіндіреді. 
Ұлпан бейнесінің т=рбиелік =леуетін оқу-т=рбие үдерісінде н=тижелі іске асырудың маңызды шарты 

өмір құбылыстарына, ең алдымен отбасы мүшелерімен қарым-қатынасының сипаты мен мазмұны болып 
табылады. Егер басты кейіпкердің іс-=рекеті мен таңдауларын жалпылайтын болсақ, т=рбиенің басты 
мақсаты басқа адамдармен қарым-қатынастағы салауатты толеранттылық, өмір сүрудің дұрыс үлгісіне 
ұмтылу, =ділеттілік, еңбексүйгіштік, жауапкершілікті қалыптастыру ретінде анықталады.  
Ұлпан бейнесінің т=рбиелік =леуетін қалыптастыру мен іске асыруға ықпал ететін факторлар 

жиынтығын екі топқа бөлуге болады: 
1. Макро=леуметтік сипаттағы сыртқы факторлар; 
2. Ұлпанның отбасының жалпым=дени ж=не сауаттылық деңгейімен байланысты отбасыішілік 

факторлар. 
Ұлпан бейнесінің жоғарыда аталған т=рбиелік =леуетін сипаттауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер: 

кейіпкердің санасында сақталып, іс-=рекеттерінен байқалатын құндылықтар, соның ішінде отбасылық 
өмір бейнесіндегі бағдары, ел мұраты үшін күресу қызығушылығы, мінез-құлқы мен бос уақытын 
ұйымдастыру мазмұны, коммуникативтік (сыртқы) ж=не тұлғалық (шығармашылық) қарым-қатынас 
стилі, қоғамдық қызметтерді атқару ынтасы, өмірлік ұстанымы, қажеттіліктері ж=не т.б.  
Ұлпан бейнесінің т=рбиелік =леуетін бағалау өлшемдері ретінде негізгі міндеттер мен т=рбие бағытта-

рын аламыз; бағыттар мен міндеттер толықтырылуы мүмкін – біз олардың кейбіреулерін ғана аламыз [4]. 
Іріктеп алынған міндеттерді шешуге с=йкес келетін көріністерді аламыз (1-ші кестені қараңыз).  

Ұлпан бейнесінің т@рбиелік @леуеті  
Т=рбие 
бағыты 

Міндеттер Неге үйретеді? 

Адамгершілік 
т=рбие 

Адамгершілік сезімдердің, көзқарастар-
дың, білімдердің, =деттер мен нормалар-
дың, мінез-құлық практикасының қалып-
тасуы (ізгіліктік, батылдық, парасаттылық 
ж=не т.б.)  

Ел, отбасының құндылығы, инабатты, биязы 
қарым-қатынастарға ұмтылу, ел мен туысқа 
қамқор болу, қоғамда өмір сүру, орынсыз кейімеу. 
Өз бетінше, т=уелсіз =рекет ету, шешім қабылдау. 
Түсіністік, эмпатия, жанашырлықты т=рбиелеу, 
халық үшін пайдалы шешім қабылдау. 

Ақыл-ой 
т=рбиесі 

Танымдық іс-=рекеттің қалыптасуы (ізде-
німпаздылықты т=рбиелеу, сөз шеберлігін 
дамыту, ойлау іс-=рекетін дамыту 

Өмір сүру үшін білімнің қажеттілігі, 
жаңашылдықты үйреніп, жүзеге асыру ынтасы 

Денелік 
т=рбие 

Ерік-жігерді т=рбиелеу, қиындықтарды 
жеңуге тырысу, жеңіске жетуге ұмтылу. 
qртүрлі іс-=рекетті орындауға дайын болу. 

Күшті ж=не төзімді болу үшін алдыға мақсат қою 
керек ж=не үнемі жаттығып, қол үзбеу қажет. 

Еңбектік 
т=рбие 

Еңбекке оң қатынасты қалыптастыру, 
еңбек ету қажеттілігін қалыптастыру, 
еңбексүйгіштік негіздерін бойға сіңіру. 

Н=тижеге қол жеткізу үшін еңбек ету керек. Еңбек 
– өмірдің негізі, еңбексіз өмір сүру мүмкін емес. 
Жалқаулық еңбектің қарсыласы. qрбір бастаған 
істі аяғына дейін жеткізу керек.  

 
Кесте 1 – Ұлпан бейнесінің тOрбиелік Oлеуеті 
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Кестеден көріп отырғанымыздай Ұлпан бейнесінің тұлғалық қасиеттері төмендегілерді ұйғарады: 
1. Дүниетанымы қалыптасқан; 
2. Парасатты мінез сипаттары қалыптасқан; 
4. Жүріс-тұрыстың жалпы қабылданған нормаларын игерген; 
5. Эстетикалық көзқарастары дамыған; 
6. Өзін ғана емес өзі өмір сүріп отырған қоғамды дамытуға =рекеттенген. 
Сонымен, Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» романындағы Ұлпан бейнесінің т=рбиелік =леуеті төмендегі 

міндеттердің шешуге ықпал етеді: 
- тұлғаның өзінің өмірлік айқындамасын анықтау; 
- түрлі м=селелерді адамгершілік қағидаларға с=йкес сындарлы түрде шешу; 
- өзімен-өзі үндестікте өмір сүру, ойы, сөзі ж=не іс-=рекеттерінде шынайы болу; 
- өз ойын, сөзі мен ісін адамгершілік тұрғысынан таңдауға дайын болу ж=не оған жауапты болу; 
- қоғамға қызмет ету дағдыларын іс жүзінде дамыту.  
Ұлпан өзін мықты, батыл деп санаған, ол баласына =ке де шеше де бола алғаны үшін өзін құрметтеген. 

Ол өзінің айтқанына басқаларды көндіре алатынын біліп, өзінің сатылмайтынын ж=не сатып 
алынбайтынын нық айтқан. Бұл рас. Ол шынында да байлыққа бей-жай қараған. Өзінен қырық жас үлкен 
би-батырдың болмысына емес, адамгершілігіне қызыққанын жоғары да атап өткен болатынбыз. 
Ұлпанның басқа =деби бейнелерден ерекшелігі – отбасылық өмірге енген соң тұлға ретінде жойылмауы. 
Басты кейіпкердің бейнесі тек қана аталған т=рбиелік =леуетпен шектелмейді. Біз мақалада қыз балаға, 
=йелге, анаға т=н қырларын ғана көрсеткен едік. Осыған қоса, ананың, =йелдің киелі екенін, сырттай 
батыл болғанымен, жүрегі жұмсақ, болмысы н=зік жандарға құрмет көрсетудің маңыздылығын «Ұлпан» 
оқиғасында орын алған да атап өткен жөн. Ұлпанды «отырса – опақ, тұрса – сопақ» еткен Торсанды 
қорлыққа шыдай алмаған ер мінезді Ұлпан: «Маған көрсеткен қорлығың өз басыңа келсін», – деп қарғап, 
бір түнде у ішіп өледі. Ел анасы болған Ұлпанның қарғысына ұшыраған Торсанның үлкен ұлы Шоқан 
болыс =кесінің зұлымдығына шыдай алмай өзіне-өзі пышақ салып өледі. 1920 жылы кеңес үкіметі кезінде 
Торсан өліп, балалары қаңғып кете барады да, Торсанның шаңырағы шайқалып ортасына түседі. 
Романдағы осындай оқиға желісі қазіргі кезде де кездесіп жатады. Зұлымдық пен озбырлықтың арты неге 
алып келетін адам баласының санасына жеткізуде осы көріністі пайдаланған жөн.  

«Ұлпан» – қазақ =йелінің аяулы, ақылды, қажырлы, іскер, қайсар бейнесін сомдаған шұрайлы 
шығарма. Ұлпан бейнесі – м=ңгі жасайтын бейне. Себебі Данагөй ананың бейнесі тарихта м=ңгі қалды. 
Ана бейнесін қаламгер шебер жеткізген. Адам жанының тазалығын ізгілік нұрын =спеттеген, =йгілі сөз 
шеберінің арман-аңсарынан туған туынды кез келген оқырманның жүрегінен орын алары сөзсіз.  
Ғ.Мүсіреповтің сипаттағанындай «Мақтасақ – =йелді мақтайық та, құрметтейік те =йелді. qйел – ана, 

барлық қиындықты жеңетін сарқылмайтын күш, көзді бұлақ емес пе!» [5] деуге лайық, халық 
құрметтейтін =йел т=рбиелеу, тұлға қалыптастыру жолында Ғ. Мүсіреповтің Ұлпанының алатын орнын 
ерекше екенін д=лелдедік.  

 
1 Байдуллина А. fйел – мемлекет пен отбасының тірегі 1-том // Жем-Сағыз газеті.  
2 Мүсірепов Ғ. Бес томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жазушы, – 1992. – 400 б. 
3 Мүсірепов Ғ. Ұлпан. – Алматы: Раритет, 2006. – 256 б.  
4 Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пос./ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Изд. центр «Академия», 

2006. – 416 с. 
5 Мүсірепов Ғ. Қазақ Oйелі. Роман жOне Oңгімелер. – Алматы: Жалын. – 1982. 

 
Резюме 

Произведение выдающегося писателя, сценариста Габита Мусрепова «Ее имя Улпан» входит в список книг 
проекта КазНУ им. аль-Фараби «100 книг». Этот роман охватывает события конца ХІХ – начала ХХ века, происхо-
дящие в казахском ауле. Общечеловеческое, нравственно-философское начало выступает в произведении на первый 
план и раскрывает представление о национальном женском характере. Новаторство Г.Мусрепова – в признании 
права женщины-казашки на человеческую значительность, способность выйти далеко за рамки той социальной роли, 
какую предписывает ей скованное традициями общество. Автор ярко и емко воплотил в казахской литературе образ 
женщины, человека с необычной трагической судьбой. События романа разворачиваются вокруг главной героини 
романа – Улпан – женщины незаурядной натуры, ясного ума, щедрой души. У казахского народа особое значение 
имеет воспитание девушек. Вопрос культуры современной девушки считается одним из самых важных задач, 
стоящих перед молодой независимой страной. В этой связи авторами рассматривается воспитательный потенциал 
женского образа в произведении Мусрепова. Также в статье предлагается ряд рекомендаций по воспитанию 
современных девушек на примере главной героини этого романа.  
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Ключевые слова: Улпан, образ женщины, воспитательный потенциал, честь девушки, роль матери в семье, 
флагман казахской женщины, незаурядная натура, мать и.т.д.  

 
Summary 

Work of the outstanding writer, a screenwriter Gabit Musrepov "Ulpan her name" is included “100 books” project list of 
Kazakh National University named after Al-Farabi. The novel covers end of the ХІХ and beginning of the XX century events 
occurring in the Kazakh aul. Universal, moral and philosophical in the novel acts into the forefront and develops national 
female character idea. G. Musrepov's innovation – in recognition of the Kazakh female right for human relevancy, ability to 
be beyond far that social role what orders it the society which is held down by traditions. So, the author brightly and 
capaciously embodied an image of the woman in the Kazakh literature. These events are developed round the main character 
of the novel Ulpan, the woman of uncommon nature, a precise mind, generous soul. The question in education of the modern 
girl is considered one of the most burning tasks facing the young independent country. In this regard the educational potential 
of a female image in Musrepov's work is considered by authors. Also in this article is offered a number of the 
recommendation about modern girls’ education on the example of the main character.  

Keywords:Ulpan, an image of the woman, educational potential, honor of the girl, a role of mother in a family, a leader of 
the Kazakh woman, uncommon nature, mother etc. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

К.Б. Намазова – КазНПУ им. Абая «Музыкальное образование и хореография», профессор 
  
В статье расматривается необходимость передачи подрастающим поколениям информации об основных формах 

жизнедеятельности. 
Ключевые слова: составная часть, пути постижения, возрождения, сомнения, этнокультура, могучий поток, 

диктовка, этническая общность, социальный опыт, функционирование, предвидения, проложенное «русло», 
целостное постижение, слуховое, зрительное 

 
Система музыкального воспитания представляет собой составную часть эстетической культуры 

казахов. Поэтому исследование основных принципов народной казахской музыкальной педагогики 
является одним из важнейших путей постижения и возрождения национальных духовно-эстетических 
традиций. Не вызывает сомнений то, что изучение этнокультурных традиций способно дать могучий 
поток научной информации, что в конечном результате положительно скажется на развитии современной 
педагогической практики музыкального обучения. 
Основной причиной зарождения в казахском быту педагогической практики, явилась необходимость 

передачи подрастающим поколениям информации об основных формах жизнедеятельности. В 
музыкальном воспитании проявление социально-информативного начала усиливалось еще и тем, что 
само музыкальное искусство по своей природе имеет огромный диапазон воздействия. Ученые-
этнографы подчеркивают, что необходимость передачи музыкальной информации диктовалась именно 
социальными задачами человека: на всех этапах общественного развития важно было воздействовать на 
сознание членов этнической общности в целях их формирования. Педагогика казахского народа из 
поколения в поколение призвана была передавать выработанный социальный опыт, а музыкальная 
педагогика, передавая особое «духовное» богатство старшего поколения младшему, создавала тем самым 
преемственность культуры общества от одного поколения к другому.  
Функционирование казахского музыкального фольклора во многом определялось уровнем развития 

способностей человека. В этом отношении, особенно следует обратить внимание на такой 
психологический феномен, как музыкальное мышление.  
В качестве одного из основных механизмов музыкального мышления, с которым связана преобразова-

тельная сторона творческой деятельности, многие исследователи называют способность «предвидения». 
Мышление музыканта забегая вперёд, предугадывает то, что будет создано в результате исполнения. 
Вопрос о музыкально-слуховых представлениях разносторонне рассмотрен многими исследователями 
(А.К.Жубановым, Б.Сарыбаевым и др.), которые указывают на удержание первичного образа в качестве 
отправного пункта для дальнейшего развития способности музыкального представления. 
В практике устного музыкального обучения казахов развитая способность «предвидения» музыкаль-

ного материала была необходимостью. Как правило, композитор-кюйши отбирает единственно нужный 
ему вариант типологической системы и в процессе сочинительства наполняет его определенной содержа-
тельностью. По словам Байкадамовой Б.Б., образ – эталон воздействует как своего рода «путеводитель», 
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как хорошо проложенное «русло», точное следование по которому служит известной гарантией 
целостности и предпосылкой его адекватного восприятия, а затем и сохранности на других уровнях 
коммуникативной системы. 
Немаловажное значение имело для нас изучение работ ученых-этнографов., Б.Ерзаковича, 

Е.Брусиловского, А.Затаевича С.И., посвященных изучению музыкального мышления казахских профес-
сиональных исполнителей, обративших наше внимание на тот факт, что мышление инструменталиста 
способно сжато и обобщенно представлять ход становления музыкальной мысли. Авторы единогласны во 
мнении, что процесс восприятия произведения в устной традиции обучения музыкантов направлен на 
целостное постижение музыкального произведения, в результате которого в сознании исполнителя 
формируется симультанный звуковой образ кюя. Свободное владение инструментом, слуховое и 
зрительное усвоение закономерностей композиционного процесса, отраженных в народной терминоло-
гии, позволяет кюйши находить этот образ сквозь толщу интерпретаторских наложений, и, следователь-
но, сохранить произведение в условиях безписьменной традиции. Звуковой образ, по словам 
Ш.С.Кажыгалиева служит своеобразной порождающей моделью произведения. 
Проблема развития способности «охвата» логики интонируемого образа – «симультанные музыкаль-

но-слуховые представления» широко рассматривается в современной методике музыкального воспитания 
(Ф.Ж.Балгаева., Г.Баязитова., З.Бейсенбаева, К.Б.Намазова и др.). То есть речь идет о способности челове-
ка к свертыванию цепи мыслительных операций. Совершаясь без опоры на реальное слуховое восприя-
тие, музыкальное мышление не всегда воплощается в детальных и непрерывно разворачиваемых 
слуховых представлениях.  
В исследовании А.Жубанова., посвященном музыкальному мышлению, широко представлена также 

способность «переноса интеллектуального опыта». Характерной чертой проявления этой способности в 
музыкальном мышлении является то, что при повторении одних и тех же ситуаций и условий деятельно-
сти каждое новое мыслительное действие вносит более совершенные элементы и тем самым способствует 
постепенному развитию творческого процесса.Перенос исполнительского опыта происходит в результате 
мысленного соотнесения исполнителем нового и уже знакомого. В результате такого соотнесения, как 
правило, вырабатываются хорошо сложенные навыки исполнительской деятельности. 
В литературе, посвященной изучению опыта устного народного обучения казахов, мы нашли 

множество примеров, свидетельствующих тому, что еще в древности устазы стремились развить у 
учеников умение сопоставлять незнакомый музыкальный материал или какую-либо информацию с уже 
имеющимися знаниями, т.е. «способность переноса музыкально-интеллектуального опыта». 
Как отмечает Т.Сарыбаев, учитель в процессе передачи музыкальной информации, как правило, 

рекомендовал ученику в общем ее потоке выделить повторяющиеся элементы (избыточная информация) 
и сконцентрировать внимание на неповторяющихся (абсолютная информация). То есть учитывалось то, 
что возможности человеческой памяти и внимания ограничены и выделение абсолютной информации на 
фоне избыточной, то есть такой информации, которая бы повторялась, и относительно регулярной своей 
повторности привела бы в действие процесс развертки поля восприятия ученика. 
Многие этнографы отмечают, что «узнавание» занимает особенное место в культуре изустности. Эта 

специфическая особенность традиции наиболее полно раскрывается в монографиии Нурлановой К.Ш. 
«Эстетика художественной культуры казахского народа». По мнению автора, узнавание всегда присут-
ствовало в культуре изустности, потому что многократное повторение дает возможность запомнить 
услышанное, служит залогом дальнейшей его живой передачи (заметим, что индивидуально-групповая 
форма проведения занятий, типичная в прежние времена, увеличивает возможность повторения выучен-
ного, так как при этом возрастает вероятность присутствия начинающего музыканта на занятии, где 
звучит знакомое ему произведение). Во-вторых, услышанное старое доставляет истинное удовольствие от 
того, что оно известно, находится постоянно в памяти исполнителя, проверяется им и закрепляется, а с 
другой стороны, на фоне этого узнавания ярче схватывается нечто незнакомое, ранее не слышанное. 
Одной из специфических особенностей культуры устной традиции казахов, по нашему мнению, 

является непосредственное влияние использования кюйши различных приемов, способов, в какой-то мере 
облегчающих восприятие музыкального материала, на композиционное строение произведений. 
Подтверждение этому мы находим во многих научных источниках. Например, Мухамбетова А.И. сравни-
вает развитие в кюе с магнитными силовыми линиями, с их многократным перемещением, не меняющим 
цели, но совершаемым в каждом случае различным по длине путем. Подобное кружение музыкального 
материала в казахских народных инструментальных произведениях создает эффект занятости сознания 
одной мыслью. 
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Н.Ф. Тифтикиди в одной из своих работ о кюях следующим образом оценивает повторность в 
конструкции кюя: «Многократные возвращения рефрена применялись не только как средство завершения 
очередного этапа тематического развития. По всей вероятности эти кратковременные остановки помогали 
кюйши – импровизатору мгновенно обдумать и отыскать новый путь развития музыки». 
Подтверждение мысли о том, что используемые кюйши приемы, облегчающие процесс восприятия 

произведения, в значительной степени влияют на формо-структуру произведений, мы находим также в 
работе А.Жайымова., где автор выделяет несколько стереотипов в строении кюйев. Внутризонный стере-
отип (обыгрывание конкретной ладогармонической опоры – квинтового остова при бурдонировании 
верхнего и мелодических ходах в нижнем голосах) образуется в начале почти всех композиционных зон, 
помогает музыканту обдумать последующее развитие в кюе. То есть, речь идет о том, что кюйши, прежде 
чем проинтонировать что-либо на инструменте, предварительно имеет слышимое представление о 
будущем звучании. Таким образом, характерная для импровизаторской деятельности целенаправленность 
действий, основывающаяся на предвидении и предслышании цели – модели музыкально-
художественного образа, - составляет основу творческих действий традиционного исполнителя, что в 
свою очередь не могло не отразиться на форме, строении создаваемых им произведений. 
Широко применяемый в устной традиции обучения, механизм переноса опыта умственной деятельно-

сти исполнителя так же оказал серьезное влияние на структурные особенности большинства 
произведений народного творчества, как музыкального, так и поэтического. Так, например, 
фольклористами не раз отмечалось некоторое сходство в строении произведений разных жанров 
фольклора. Одним из таких объединяющих начал является обилие повторов, когда некоторые части 
произведений, откристаллизовываясь в универсальные «блоки», начинают переходить из произведения в 
произведение. В пространных эпических произведениях часто встречаются повторы слов и тирад. 
Сказанное в большей степени можно отнести и к культуре западного кюя. Повторность высшей степени 
(на уровне типических мест) характерна почти для всех разделов кюя. Она проявляется и в формах 
движения, и в фактуре, и в тематизме, и в ритмике. «... формулы кульминации становятся стабильными 
оборотами и свободно, лишь с некоторыми изменениями переносятся из одного произведения в другое». 
Повторность утвердилась и стала доминирующим приемом развития и в кобызовых кюях. По мнению 

Омаровой Г., на более высоком уровне повторность тем, переходящих из кюя в кюй, привела к 
возникновению феномена «кочующих тем». На основе этих «кочующих тем» могут быть выстроены 
порой целые интонационно-тематические блоки, которые и воспринимаются нашим слухом как 
стереотипизированные. 
Значение «кочующих» тем интересно, на наш взгляд, рассматривает Байкадамова Б.Б.: «вспомним так 

хорошо известные нам ярчайшие тематические «блики», столь типичные для кульминационных зон кюев 
Курмангазы и встречающиеся также у его непосредственных учеников, например, у Дины Нурпеисовой. 
Быть может – это своеобразный «мотив-знак», указывающий на принадлежность одной творческой 
школе великого кюйши, подобно родовому знаку - тамге» 
Изложенный анализ музыковедческих исследований убедительно доказывает, что одним из ведущих 

принципов казахской музыкальной педагогики является необходимость раскрытия и развития 
индивидуальных способностей человека в условиях творческого музицирования.  
 

1 А.Жайымов-Музыкальное мышление казахских домбристов.–Л., 1987.  
2 Сарыбаев Т. Кюй как коммуникативное явление //Инструментальная музыка казахского народа. – Алматы, 

1985. - С. 52-55. 
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ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ АЯСЫНДА «КУЛЬТ» КОНЦЕПТІСІНІҢ 
ҰЛТТЫҚ-М.ДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Г.Қ. Рысбаева – ф.ғ.к., профессор м.а., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

 
Қазіргі таңда жаһандану үдерісінің =серінен этностар бір-бірінің тілдері мен м=дениеттеріне көңіл бөліп, оларды 

когнитивтік ж=не антропоцентристік бағытта зерттеуде. Тіл – халықтың рухани болмысымен біте қайнасып, ұлттың 
тағдырына қызмет етіп, өмірімен өзектес жүріп отырады. Кез келген халықтың ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілін-
де көрініс табады, сондықтан тілдік бірліктерді үнемі даму үстіндегі құбылыс ретінде қарастырып, оларды қоршаған 
=леммен, адамдардың іс-=рекеттерімен, дүниетанымдық көзқарастарымен, ұлттық құндылықтарымен байланысты 
сипаттау – тіл білімінің өзекті м=селесінің бірі болып табылады. «Культ» концептісі қандай да болмасын халықтың 
рухани-м=дени концептілер жүйесінде өзіндік орны бар концептілерінің бірі. Рухани м=дениет адамдардың қоршаған 
дүниеге көзқарасы, діни танымы, наным-сенімі, мінез-құлқы, қабілеті т.б. ұғымдар арқылы танылады. Культ өзінің 
абстракциялы сипаттамасы бойынша өте күрделі. Культтік лексиканы зерттеу - дінді зерттеу емес, ол тіл арқылы 
халықтың ертедегі рухани байлығын, рухани-м=дени өмірін, дүниетанымдық болмысын, наным-сенімін, =дет-ғұрып, 
салт-д=стүрлерін жан-жақты қарастыру, байымдау болып табылады. Біз «Культ» концептісінің ұлттық-м=дени 
ерекшеліктеріне тоқтала отырып, өз жұмысымызда ойсурет, фрейм, сценарий, гештальт, ассоциация концептілерін 
тілдік материал талдауда қолданамыз. Концепт арқылы халықтың, ұлттың дүниетанымын, ой-өрісін, білімін 
анықтауға болады. Культ концепті түрлерін, өткен д=уірдегі халықтың дүниетанымынан мол хабардар беретін культ-
тің когнитивтік бейнесін айқындауда Ай культі, Күн культі, Су культі, От культі, Умай ана культі, Ағаш культі, 
Аруақтар культі ж=не Жаратушы күштер концептісіне қатысты тілдік бірліктерді этнолингвистикалық тұрғыда 
қарастырамыз.  
Тірек сөздер: «Культ» концепті, ойсурет, фрейм, сценарий, гештальт, ассоциация, Су культі, От культі, Ағаш 

культі, Жаратушы күштер концептісі 
 

Қазіргі жаһандану үдерісінде тіл білімінде этнолингвистикалық, этнопсихолингвистикалық, 
=леуметтік лингвистикалық, лингвом=дениетанымдық, когнитивтік лингвистикалық ж=не бағыттарда 
«Дүниенің тілдік бейнесі», «Түркілік ғалам моделі» теориялары тұрғысынан түрлі зерттеулер жүргізу кең 
үрдіс алып келеді. Қазіргі кезде дүниенің тілдік бейнесін жалпы адамзат танымындағы =лем моделімен 
ж=не дүниенің тұтас концептуалдық бейнесімен бірлікте қарастыру - =рі философиялық, =рі 
филологиялық зерттеулер нысаны бола алады. Ғаламның тілдік бейнесі мен ғаламның концептуалдық 
бейнесінің «тіл – ойлау - =лем (ғалам)» аясында зерттеудің қажеттілігі артып отыр. 
Қазіргі таңда қоршаған орта, =лем, дүние туралы барлық мағлұматтар халықтың сан ғасырлық 

дүниетанымы негізінде туындаған тілдік бірліктер яғни жеке сөздер, мақал-м=телдер, фразеологизмдер, 
қанатты сөздер, прецедентті м=тіндер арқылы сақталып, атадан-балаға, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, =лемнің 
тілдегі бейнесі жаңарып та, толығып та отырады. qр ұлттың өз =лемдік бейнесі бар, себебі тіл тек ойлау, 
қарым-қатынастың құралы ғана емес, тіл бүкіл этностың рухани ж=не м=дени айнасы. Тіл – м=дениетті 
сақтаушы, дамытушы, ұрпақтан-ұрпаққа тасымалдаушы ерекше коммуникативтік құрал, салт-сананың, 
ұлттық ділдің, ұлттық ойлау мен сананың сан қырлы қасиеттерінің көрінетін тұсы.  
qр түрлі этностар мен олардың =лемге көзқарасының, салт-санасының, дүниетанымының көрсеткіші 

болып табылатын құндылықтар дүниесіне қатысты тілдік бірліктерде жинақталып, сақталған ұғымдар 
когнитивтік, концептуалдық, семантикалық, құрылымдық, этнолингвистикалық, тақырыптық ж=не 
семиотикалық тұрғыдан зерттеуді қажет ететін көпаспектілі м=селе. Таным бірліктері тіл мен ойлау, 
ойлау мен танымның, сананың бейнелік, эмоционалды-экспрессивтік ерекшеліктерінен тұратын, деректі 
ж=не дерексіз ұғымды көрсететін, тілдік құбылыстардың ішіндегі аталымдық ж=не семиотикалық 
моделдері қалыптасқан тілдік бірліктер арқылы көрініс табады. Тілдік репрезентанттарына халықтың 
жаратылыс құбылыстарын бағалаушы культтік ұғымдар, культтік фразеологизмдер мағыналық 
құрылымындағы, семантикалық тұлғасындағы кодталған =ртүрлі ақпараттарды айқындау тіл білімінің 
өзекті м=селелерінің бірі болып табылады. 
Тіл білімінде культтік наным-сенімдерге қатысты фразеологизмдердің зерттелу тарихы =ріден бастал-

ғанымен, олардың қалыптасу негіздері, танымдық табиғаты лингвистикалық тұрғыдан ашыла қойған жоқ. 
Жұмыста жүйелі түрде «Культ» лексемасы алғашқы рет концепт тұрғысынан қарастырылады. Жалпы 
түркілік деңгейдегі «Культ» концептісі =лі күнге дейін толық қарастырылып, салыстырмалы түрде жете 
зерттеле қоймаған. «Культ» ұғымы тарихи-этнографиялық, діни, мифологиялық, философиялық тұрғыдан 
ғана қарастарылды. Бұл ұғым когнитивті лингвистикаға, тіл м=дениетіне, социолингвистикаға, 
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мифологияға, этнографияға да тікелей қатысы бар ауқымы кең этнолингвистикалық м=селенің бірі 
болғандықтан, мұны қазақ, қырғыз, өзбек, татар, тува, хакас, алтай, шор, якут (саха) т.б. ірілі-ұсақты түркі 
тілдерінің материалдары негізінде қарау оның архитиптік элементтерін, түркі м=дениетіне ортақ таным 
элементтерін анықтауға мүмкіндік береді. Алайда түркі тілдес халықтардың тілінде материалдар негізінде 
түптүркілік культ концептісінің барлық құрылымын бір ғана зерттеу жұмысында түгел қамтып, жан-
жақты қарастыру мүмкін емес, сондықтан тек қазақ тіліндегі тиісті этнолингвистикалық параллелдерді 
саралаудың бірегей ғылыми-танымдық көріністеріне ерекше көңіл бөлінді. 
Тіліміздегі культке қатысты атаулар, терминдер, лексика-фразеологиялық, паремиологиялық бірліктер 

мен мақал-м=телдердің қоғамда қалыптасқан ауыспалы мағынасын ғана емес, сонымен қатар сол 
мағынаның қалыптасуына негіз болған о бастағы =р алуан у=ждерін анықтау жұмыстың өзектілігін 
көрсетеді. Сонымен қатар түркі халықтарындағы культке қатысты атаулардың ж=не ертедегі дүниетаным 
мен наным-сенімдер, салт-д=стүрлер =леуметтік-қоғамдық түрткі жайттарға қатысты ұғымдарға 
негізделген лингвом=дени бірліктердің қолдану деңгейін антропоцентристік тұрғыдан айқындау көзделді. 
Культке қатысты атаулар, культтік фразеологиялық, паремиологиялық бірліктер, халық ұғымында 

қалыптасқан ұғым-түсініктерді көрсететін, қазіргі көркем м=тіндерде көрініс тапқан мифологиялық, 
сакральды жүйелердегі, т.б. «культ» концептісінің тілдік репрезентанттарының ұлттық-танымдық м=ні 
мен олардың түркі тілдеріндегі соның ішінде қазақ, қырғыз, өзбек тілдеріндегі қолданыс ерекшеліктері 
этнолингвистикалық ж=не этном=дени негізі. Біздің зерттеу аспектіміз – дүниетанымдық тіл білімі. 
Тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат қасиеттерін, қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып 

білудің ғылыми-теориялық негіздерін қарастыратын, антропоцентристік бағыт шеңберінде қалыптасқан 
тіл білімінің жаңа саласы - когнитивті лингвистика. Сондықтан когнитивті лингвистика тіл білімінің 
танымдық бағыттары мен аспектілерін =ртүрлі қырынан негіздейді ж=не адамның таным процесіне 
қатысты білімін тереңдетеді, т=жірибесін молайтады. Когнитивті лингвистика – м=ліметтердің адам 
танымында өңделіп, адам санасында қалыптасқан тілдік формадағы білімдер жиынтығы. Сонымен қатар, 
дүние бейнесін модельдеуге, тілдік сананың құрылымын модельдеуге бағытталады. Дүниенің тілдік 
бейнесін жасаудағы басты ұстанымдардың бірі – антропоцентризм. Антропоцентризм – (гр. antröpos адам 
ж=не centrum центризм (орталық) «адам» ж=не «центризм» деген екі сөз қосылып, адамның дүние 
танымындағы рөлін көрсететін философиялық термин. Ол жаңа заман лингвистикасында негізгі назар тек 
тілге емес, оны жаратушы, қолданушы ж=не дамытушы адамға аударылады. «Адамзат баласының 
дүниетанымын, парасат-пайымын, тілдік бейнесін, білімін, ойлау құбылыстарының сан қырын ашу - адам 
үшін, адамның игілігі үшін, адамның білімі үшін, яғни дүниенің, =лемнің б=рі адам үшін» деген ұғымға 
саяды Антропоцентризм – дүниені, тілді адами тұрғыдан, адам үшін түсіндіретін концепция.  
Қазіргі кезде тіл білімі ғылымы саласында антропоцентристік парадигма негізінде бүкіл халықтың 

дүниетанымы, ділі, м=дени құндылықтары, тұрмыс-тіршілігі, өмір сүру салтына =сер ететін дүниенің 
тілдік бейнесі, ғаламның тілдік бейнесі, когнитивтік, прагматикалық, психолингвистикалық парадигма 
тұрғысында қарастырған біраз зерттеу еңбектері бар. Тілді танымдық тұрғыдан, когнитивтік негізде 
қарастыру шетелдік ғалымдардың Т.А.ван Дейк, М.Джонсон, М.Витгенштейн, Г.Н.Кент, орыс тіл 
білімінде В.Гумбольдт, И.Потебня, Е.С.Кубрякова, В.И.Постовалова, В.Н.Телия, А.Вежбицкая, 
А.П.Бабушкин, С.А.Аскольдов, т.б. сияқты ғалымдардың еңбектерінен басталады.  
Отандық тіл білімінде q.Қайдар, Р.Сыздық, Е.Жанпейісов, Т.Жанұзақов, Н.У=лиев, Б.Қалиев, 

Ж.Манкеева, Г.Смағұлова, С.С=тенова, Г.Гиздатов, М.Копыленко, Р.Авакова, А.Ислам, Р.Шойбеков, 
Э.Оразалиева, М.Оразов, С.Ақаев, Б.Тілеубердиев, М.Атабаева, Г.qзімжанова, Г.Сағидолла, Б.Қасым, 
Ш.Сейтова, М.Күштаева, А.qмірбекова, М.Б.Абдрахманова, Қ.Жаманбаева, Н.Н.Аитова, А.Қ.Сейілхан, 
С.И.Жапақов, С.Иманбердиева, т.б. ғалымдардың зерттеулерінде бұл м=селені тіл білімінің түрлі 
салалары тұрғысында қарастырып, зерттеу еңбектерінде когнитивтік зерттеулерге қатысты тіл білімінің 
ғылыми ұғымдық аппаратына дүниенің тілдік бейнесі, ғаламның тілдік бейнесі, дүниенің концептуалды 
бейнесі, дүниенің объективті бейнесі, дүниенің қарабайыр бейнесі, концепт, концептілік өріс, фрейм, 
гештальдт, сценарий немесе скрипт, сюжет, концептуализация, категоризация, концептуалды метафора, 
концептуалды бейне, концептуалды жүйе, когниция, когнитивтік үлгілер, вербалдылық, ментальділік, 
ұлттық м=дени бірліктерді, т.б. терминдік қолданыстарды кеңінен енгізді.  
qлемнің тілдік бейнесін, дүниетанымдық сипатын =р қырынанан академик q.Қайдар: «Өткен өмір мен 

бүгінгі болмысты танып білудегі логикалық, философиялық, дүниетанымдық, эстетикалық, тағлымдық, 
прагматикалық, этнолингвистикалық м=нін түсінуде адам баласына т=н асқақ ой, тегеурінді тұжырым, 
кешенді ақыл, дара біткен даналық – б=рі-б=рі сайып келгенде, тауып айтылған сөз арқылы ғана =р 
қырынанан жарқырып көріне алады» [1:16] десе, когнитивті лингвистика мен этнолингвистиканың өзара 
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байланысын ғалым Ж.Манкеева былайша түсіндіреді: «qр халықтың басынан кешкен тарихы бүкіл 
рухани, м=дени байлығы, болмысы, дүниетанымы, өмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысына қажетті 
бұйымдары, =дет-ғұрпы, салт-санасы, талғамы ж=не т.б. тілде сақталып, тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа 
беріліп отырады» [2:43]. Демек, =лемнің тілдік бейнесі тіл арқылы танылады, тілдің танымдық көріністері 
тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады. 
Тілдегі =лемнің ұлттық бейнесі туралы айтқанда, ғалымдар концепт, концепт түрлері туралы ұғымын-

дарды қарастырып жүр. Концепт – белгілі бір танымды айқындайтын тірек сөздер көлемінде танылатын 
ұлттық болмысқа негізделген санадағы ақиқат дүниенің құндылықтарын көрсететін ақпараттар бірлігі. 
«Концепт» бір ғана ұғымды бермейді. Ол =р ұлттық ерекше дүниетанымын көрсететін, ұзақ ғасырларда 
санада сақталып келген ұлт заңдылықтары жөніндегі түсінікті білдіретін күрделі құрылым.  
Біздің жұмысымыздағы концептік талдаудың негізгі мақсаты – «культ» концептісін ғаламның тілдік 

бейнесі аясында түсіндіру. «Культ» концептісі лингвом=дениеттік өзгеше тілдік көрінісі бар, ұлттық-
м=дени ерекшеліктері байқалатын түркі тілдеріндегі, қазақ, қырғыз, өзбек халықтарының санасында берік 
орын алған жоғары құндылық категориясына жататын концептілер болып табылады. Концепт ретінде 
жалпыұлттық құндылықтарды түсіндіре алатын ұғымдар екі бағытта жүргізіледі; когнитивтік ж=не 
рухани-м=дениеттанушылық. Концептіні түсінудің лингвокогнитивтік ж=не лингвом=дени бағыттары бір-
біріне қайшы келмейді, керісінше, бірін-бірі толықтырады, бір құбылыстың екі жағын: сөздің ж=не оның 
мағыналарының қосылуы; сөздің м=дени контекске енгізілуі. Лингвокогнитивтік концепт – санада ақиқат 
дүниенің құндылықтарын көрсету, санадан м=дениетке бағыт; ал лингвом=дениеттік концепт – тіл мен 
м=дениеттің өзара =рекеті жүзеге асыратылатындықтан кез келген санадағы ақиқат дүние жүзеге асады, 
м=дениеттен санаға бағыт.  

«Когнитивті лингвистикаға кіріспе» деген оқу құралында» В.А.Маслова адам санасындағы білім 
=ртүрлі тілдік құрылымдар арқылы көрініс табады дей келе: «... елестету, схема, картина, фрейм, 
сценарий (скрипт), гештальт» сияқты бірліктерді адам танымындағы ақпараттарды сыртқа шығаруда 
қолданылатын тілдік құрал деп есептеген [3:35]. Кез келген концепт тілдік бірліктер (атаулар, терминдер, 
мақал-м=тел мен қанатты сөздер, тұрақты сөз тіркестері, сөйлемдер, т.б.) арқылы, олардың =р түрлі 
құрылымдық модельдері арқылы тілде көрініс табады. Олардың бастылары: фрейм, скрипт; схема; 
ойсурет, гештальдт, сценарий немесе сюжет, ассоциация т.б. Бұлар санада белгілі бір құрылым 
үлгісінде сақталатын, бірінен соң бірі келетін сатылы =рекет. 
Біз өз жұмысымызда ойсурет, фрейм, сценарий, гештальт, ассоциация концептілерін тілдік материал 

талдауда қолданамыз. Концепт арқылы халықтың, ұлттың дүниетанымын, ой-өрісін, білімін анықтауға 
болады. 
Фрейм (фрейм – ағылшын сөзі, «қаңқа» деген мағына береді) алғашында лингвистикалық құрылым 

ретінде қарастырылса, кейінгі кезде ол дүниетанымдық яғни когнитивтік құрылым тұрғысынан түсіндірі-
ліп жүр. Фрейм теориясын алғаш рет ұсынған американ ғалымы М.Минский. Ал В.А.Маслова: «Фрейм – 
жадыда сақталған түсініктер мен санада қордаланған білім құрылымының типі, сондай-ақ адамның 
өмірлік т=жірибесінің белгілі бір фрагменті жөніндегі ақпарат. Ол білімнің құрамына лексикалық мағына, 
энциклопедиялық ж=не экстралингвистикалық білім енеді. Фрейм қандайда бір басты, өзекті концепту-
альды атау (нақты сөз арқылы білдірілетін мағына, ұғым) төңірегіне құрылады, сондықтан сол концепту-
альды атаумен ассоциация тудыратын ақпаратты түгелдей қамтиды» деген анықтама береді [3:46] Ғалым 
Н.У=ли: «Фреймнің маңызды категориялық ерекшелігі – тілдік ж=не тілдік емес білімді біртұтас 
когнитивті бейнеге (образға) айналдыра алатын құрылым» деп түсіндіреді [4:46]. Фрейм – бір н=рсе 
туралы адам санасындағы ақпараттық құрылымдар жүйесі, бір біріне байланысты ұғымдар мен түсініктер 
жиынтығы. Фрейм – белгілі бір концепт төңірегінде жинақталған тілдік бірліктер. Фрейм - =рі схемаға 
түсіру формасы. 

«Культ» концептісі қандай да болмасын халықтың рухани-м=дени м=ні бар концептілердің бірі, =рі 
халықтың дүниетанымында да басты орын алады. Рухани м=дениет адамдардың қоршаған дүниеге 
көзқарасы, діни танымы, наным-сенімі, мінез-құлқы, қабілеті т.б. ұғымдар арқылы танылады. Культ 
өзінің абстракциялы сипаттамасы бойынша өте күрделі. М=селен, діннің шығуын, таралуын ж=не 
түрлерін мифологиялық, тарихи, этнографиялық тұрғыдан зерттеушілердің бірі - кеңес одағы кезіндегі 
атақты ғалым С.А.Токарев. Ғалымның «Ранние формы религии, 1991» дүние жүзі халықтарының 
м=дениетіндегі алғашқы қауымдық діни наным-сенімдердің шығу м=селесі мен культ түрлеріне арналған. 
Бұл еңбегінде алғашқы наным-сенімдер тотемизм, шаманизм, нагуализм, магизм, анимизм, бақсылық 
ж=не жерлеу культі, алғашқы қауымдық культ, к=сіптік культ, аграрлық культ, отбасы культі, құрбандық 
шалу культі, тау культі, т.б. діни, этнографиялық тұрғыдан қарастырады.  
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«Культ» концептісі туралы жазылған тарихи ж=не археологиялық деректерге жүгіне отырып, культ 
ұғымына қатысты атауларды мағыналары жағынан жүйелеп топтап, культ ұғымын білдіретін жеке 
атаулар, фразеологизмдер, қанатты сөздер мен мақал-м=телдер, сөйлемдер, когнитивтік бірліктер, яғни 
тілдің когнитивтік бейнесін т.б. концептуалдық өріс аясында топтастырып, ақиқат болмыстағы 
дүниетанымымызды, фреймдер арқылы көрсетуге тырыстық. 
Концептілік өріс – =рбір ру, =рбір этностың, болмыс-бітімі мен м=дени құндылығын көрсететін тілдің 

когнитивтік бейнесі. Олар макро ж=не микроконцептілер құрайды. Тілдің когнитивтік бейнесін тілдегі кез 
келген тілдік бірліктердің астарынан көруге болады. М=селен, қазақ тіліндегі мақал-м=тел, 
фразеологизмдер, қанатты сөздер қазақ халқының сан ғасырлық дүниетанымы негізінде туындаған тілдік 
бірліктер болып табылады.  
Ұлттық танымда жүйеленген, сол ұлттың м=дени құндылығын көрсететін концептілер (жаратушы 

күштер, аспан денелеріне табыну, алғыс, қарғыс, бата сөздерге табыну) ұлттық м=дени концептілерге 
жатады.  
Біз зертеу жұмысымызда культ концепті түрлерін, өткен д=уірдегі халықтың дүниетанымынан мол 

хабардар беретін культтің когнитивтік бейнесін айқындауда Ай культі, Күн культі, Су культі, От культі, 
Умай ана культі, Ағаш культі, Аруақтар культі жOне Жаратушы күштер концептісіне қатысты тілдік 
бірліктерді этнолингвистикалық тұрғыда қарастырамыз.  
Қарстырылып отырған От культінің фреймдік құрылымы «от – үйдің иесі, отбасының символы, 

шамшырағы, қамқоршысы, аластатқыш, тазартқыш қасиеті бар»; Су культінің фреймдік құрылымы 
«сусын», «пайғамбар»; Ағаш культінің фреймдік құрылымы «ғаламдық ағаш», «бOйтерек»; Аруақтар 
культінің фреймдік құрылымы «жан», «рух», «өлім», «өмір», «тұлдау», «үші, жетісі, қырқын беру», «ас 
беру», «оң жаққа жатқызу», «оң жақтан шығару», «шырақ жағу», т.б. Жаратушы күштер 
концептісінің фреймдік құрылымы «қолдаушы, қорғаушы», «нұрын төгу», «шапағатын тигізу», «зират 
ету», «жұмақ», «дозақ», «зікір салатын орын» т.б. танымдық діни ғұрыптық =рекеттерден тұрады.  
Танымдық құрылымдардың тағы бірі – сценарий. Сценарий дегеніміз – адам жадында сақталған, 

белгілі бір жағдаяттағы іс-=рекеттің (оқиғаның) бірінен кейін бірі болатын стереотипті, сатылы жүйесі. 
Сценарий концептінің идеясын танытатын сюжеттерден құралады. Сценарий де, сюжет те - өзара жалғас-
қан оқиғалардың тізбегі; солардың біртұтас желісі. Фрейм мен сценарийдің бір-бірімен ұқсастықтары да, 
айырмашылықтары да бар. Ұқсас жақтары – екеуі де белгілі жағдаятқа байланысты ұғымдарды тілдік 
бірліктер арқылы көрсетеді, айырмашығы: фрейм – белгілі бір ұғымды бүтін күйінде, топтастырылған 
пішінде, болмаса сызбанұсқа түрінде бейнелесе, сценарий – бірінен кейін бірі болатын =ртүрлі іс-=рекетті 
сатылып көрсетеді. Жаратушы күштер концептісінің сценарийлік құрылымы Құдайға жалбарыну, сыйы-
ну, құран оқу, намаз оқу, садақа беру, зікір салу сияқты =рекеттер бірінен-кейін бірі жалғасып жатады. 
Гештальт та (неміс тілінде Gestalt – фигура, форма, құрылым), – фрейм сияқты дүниетанымдық 

құрылымдардың бірі. Гештальтты құрылым – д=лме-д=л емес, бірақ тұтас, жалпылық сипаттағы түсінік. 
Фрейм дүниені д=лме-д=л, тура мағынасында бейнелесе, гештальт оны жанамалап, тұспалдап, ауыспалы 
мағынасында сипаттайды. Түркі тілдерінде гештальт көріністері «жалғыздық, бүтіндік», «тағдыр», 
«шүкірлік ету», «тOубешілік ету» принциптері негізінде құрылады. Жалғыздық, бүтіндік: Құдай [алла, 
тOңірі] жаратты; Жалғыздың жары – құдай. Жалғыздық құдайға жарасар; Тағдыр, жазмыш бұйрығы: 
Құдайдың [Алланың] бұйрығы. Құдайдың [Алланың] жазуы; ТOубешілік ету: Құдая тоба [т=уба]; Шүкір-
лік ету: Құдайға шүкір; Тұтастық: Момынның есебін қу табады, Қудың есебін құдай табады; Ұқсастық: 
Адамның баласы – Алланың добы. Аққа құдай жақ. Тұйықтық: Құдайдың [құданың] құдіреті; араластық: 
Араластық: Құдай десең – құр қалмас, Құдай берген арымас; Құдайға сыйынған құстай ұшады, Адамға 
сыйынған мұрттай ұшады: Жалпы шектік: Құдайдың құтты күні; Көп қайда болса, Құдай сонда. 
Ойсурет – концепт қалыптастыру операциясының ең күрделі формасы. Ойсурет терминін қазақ тіліне 

енгізген профессор Н.У=ли. Ойсурет санада суреттеу т=сілі яғни бейне, символ, метафораның көмегімен 
танылады. Ойсурет суреткердің қиялдау, суреттеу, ұқсату шеберлігінен туындайды. Санадағы фантазия-
лау таланты басым болса, концептіні ойсурет құрылымында таныту деңгейі жоғары болады. Ойсурет 
концепт-мифтерде де кездестіруге болады. Мысалы, жаратушы күштерге қатысты ойсурет концепт деп 
алла жар болсын, алланың құлағына шалынсын, тOңір жарылқасын, құдай сақтасын, құдай тілеуіңді 
берсін, құдайға құлшылық ету, алладан жOрдем сұрау деген сияқты фразеологизмдерін айтуға болады.  
Ассоциация – дүниені тануда адам санасындағы алғаш пайда болатын ділдік сигналдар, білім алудың 

бір т=сілі. Ассоциация арқылы тану – бұрынғы т=жірибелер мен жаңадан қабылданған түсініктер 
арасындағы байланыс. Сөздердің өзара жақын, не алшақ болуы, бірін-бірі ашып түсіндіре алуы – бірін-
бірі қажет етіп тұруы олардың бойындағы ұғымдық м=нмен байланысады. Сөздің ассоциативті өрісі 
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объективті шындықтағы нысанды қабылдаудың стереотипін сөздің екінші бір тілдік бірлікпен байланысы 
түрінде береді, ал семантикалық жадының иерархиялық құрылымы жадыдағы ұғымдардың өзара 
у=жделуімен анықталады. Өрістің толығуы мен құрылымын теориялық, іс-т=жірибелік тұрғыдан 
қарастыру ойлау мен тіл жүйесі арасындағы байланыстарды орнатуға мүмкіндік береді. М=селен, 
Біздің зерттеуіміздің н=тижесі бойынша «Культ» концептісінің тілдік көріністерінің ішкі 

құрылымында Абстрактілі категория → Сыйыну → Жалбарыну → Бас ию→ Табыну → Құрметтеу 
мифологемалары өмір сүреді. «Культ» концептісі жүйесіндегі «сыйыну», «жалбарыну», «табыну», 
«құрметтеу» сөздерінің тілдік-танымдық моделі ерекше м=нге ие. Культ: 1) сыйыну (құдай, алла, т=ңір, 
хақ, раббы, жаббар, жаратқан, жаратушы ие, жасаған, ием); анимистік ұғымдар (аруақтар культі, жерлеу 
культі, т.б.); 2) жалбарыну (арбау, мадақтау); 3) табыну, тотемдік, магиялық (сөз магиясы, киелі сандар, 
бата, алғыс, қарғыс сөздер; біреуге табыну немесе біреуді қадірлеу немесе құдайларға табыну, көсемге 
табыну); 4) құрметтеу, фетиштік (=улиелі, киелі жерлер, т.б.) діни наным-сенімдерге негіз болады. 

«От» культі концептісі мынадай ассоциациялық өрісте танылған: От жалпыадамзаттық танымда → 
ошақ → түтін → отбасы → ұрпақ → жан мифологемалары көрініс табады. От культі жалпыұлттық та-
нымда – үйдің иесі, отбасының символы, шамшырағы, қамқоршысы. «Аруақтар» культі концептісі мы-
надай ассоциациялық өрісте танылған: Аруақ жалпыадамзаттық танымда аруақ → жан → құт → о дү-
ние мифологемалары көрініс табады. Аруақтар культі – қысылғанда, бастарына бір қиындық түскенде, 
жан қиналғанда, аруақтарды шақырып, олардан көмек сұрайды, үйдің, отбасының қамқоршысы, 
көмекшісі. 

«Культ» концептісінің табиғатын ашу үшін ертедегі көшпелі түрлі халықтардың м=дениетіне т=н 
мифологияға тоқталамыз. Табиғаттың дүлей күштерінің алдындағы д=рменсіздігі, айналасындағы заттар 
мен құбылыстардың құпиясы алғашқы қауым адамына т=н ойлауды мифологияны туғызды. Миф - нақты 
бір тарихи уақытта, нақты бір географиялық кеңістікте нақты бір саяси, =леуметтік, м=дени, шаруашылық 
жайында тірлік етіп жатқан адам қоғамының өзі өмір сүріп отырған орта, уақыт пен кеңістік туралы, 
ғалам туралы, оның қалай пайда болғандығы, жаратушысы жайында адамға ықпал ететін ішкі сыртқы 
күштер туралы, өз қоғамының ғаламдағы орны, д=режесі туралы түсініктердің жиынтығы, д=лірек айтқан-
да «түсіндім» деген стереотипі. Стереотип білім алудың қайнар көзі, когнитивтік модель қалыптастыру-
шы ментальді =рекет. Стереотип – адам санасында туындайтын дүние бейнесінің бір бөлігі. Яғни =рбір тіл 
бірлігінің бойынан стереотиптік таңбаны тануға болады. Бұл жағдайда миф - ойдан шығарылған өтірік, 
жасанды дүние емес, нақты халықтық дүние мен өзі туралы шындық басқаша айтқанда - «шын» деп 
есептелінген, тарихи, рухани т=жірибесіне сүйенген стереотиптік деңгейдегі ақиқаты [5:112].  
Қорыта келе, Культ концептісінің маңыздылығы анықталып, бұл лексемалардың ассоциациялық 

өрістері ажыратылып топтастырылды. Біріншіден, қазақтардың тұрмыс-салттық, діни ырым-
жораларының рухани-дүниетанымдық көзқарастарының түп қайнары тым тереңде жатқанын көреміз =рі 
жазба ескерткіштер мен археологиялық деректер бір-бірін еш қайшылықсыз толықтырып отырады; 
екіншіден, культ концептісіне қатысты культтік фразеологизмдер лексика-семантикалық топтарға 
топтастырылса, үшіншіден, сол классификация бойынша оларға этнолингвистикалық сипаттама беріліп, 
қазақтың ұлттық болмысын танытатын коннотация сипаты нақты д=лелденіп, осы жіктелген культтік 
фразеологизмдердің антропоцентристік парадигма аясы айқындалды; төртіншіден, құрылымы мен 
мазмұны жағынан ұқсас аталмыш концептілірден туындаған культтік фразеологизмдер көптеп кездеседі. 
Бұны түркі халықтарының тарихи сабақтастығынан деп түсінеміз.   
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Резюме 

В нынешнее время в процессе глобализации этносы уделяют больше внимания языкам и культурам друг-друга и 
исследуют их с когнитивной и антропоцентристской стороны. Язык – глубоко духовно связан с бытьем народа, 
служит судьбе и живет судьбой народа. Во всяком народе мыслительные особенности находят отражение в их 
национальных языках, поэтому рассматривание языковых единиц как явление которое постоянно находится в 
развитии, и описание их в связи с его взаимодействием с окружающим миром, с деятельностью людей, с их 
взглядами на мир, с национальными ценностями является одним из актуальных задач Лингвистики.  
Концепция «Культа» является одной из концептов имеющих собственное место в системе духовно-культурных 
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концептов любого народа. Духовная культура познается с понятиями как воззрение человека на окружающую среду, 
религиозное познание, верованияи поверия, характер, способность и др. Культ по своему абстракционному описа-
нию очень сложный. Исследования культовой лексики не означает исследования религии, оно является тщательным 
рассмотрением и толкованием духовного богатства, духовно культурной жизни, мировоззренческого бытия, верова-
ния, обычаи и традиции, обрядов народа через его язык. Остонавливаясь в национально-культурных особеннастях 
концепта «Культ» в своей работе мы пользуемся концептами мысленная картина, фрейм, сценарий, гештальт, 
ассоциация при выборе материала. С помощью концепта можно определить национальное мировоззрение, кругозор, 
знания народа. Виды концептов Культ мы рассматриваем в языковых единицах дающие много иформации о 
мировоззрении прошлого времени в определении когнитивного образа культа связанные с концептами культ Луны, 
культ Солнца, культ Воды, культ Огня, культ матери Умай, культ Дерева, культ Духов предков и культ Сил 
создателей со стороны этнолингвистики.  
Ключевые слова: концепт «Культ», мысленная картина, фрейм, сценарий, гештальт, ассоциация, культ Воды, 

культ Огня, культ Дерева, концепт культа Сил создателей.  
 

Summary 
At the present time in the process of globalization ethnic groups pay more attention to the languages and cultures of each 

other and explore them with cognitive and anthropocentric side. Language - deeply spiritually connected with people’s life, it 
serves to the destiny of the people and lives for the destiny of people. In every nation mental characteristics are reflected in 
their national languages, so viewing linguistic units as a phenomenon which is constantly in development, and a description of 
them in relation to its interaction with the environment, with the activities of people with their views of the world, with 
national values one of the actual problems of Linguistics. Considering the national cultural characteristics of the concept 
"Cult" in our work in selecting the materials we use concepts as mental picture, frame, script, gestalt association. With the 
help of the concept can be determined national outlook, horizons and the knowledge of the people. The concept of a "cult" is 
one of the concepts that have its own place in the spiritual and cultural concepts of any nation. Spiritual culture is cognized 
with the concepts of human’s view on the environment, religious cognition, beliefs and superstitions, character, ability, etc. 
Cult by its abstract description is very complicated. Research of the cult vocabulary does not mean the study of religion, it is a 
careful consideration and interpretation of spiritual wealth, spiritual cultural life, being, philosophical, religious beliefs, 
customs and traditions, rituals of people through their tongue. Types of Cult concepts we regard as linguistic units giving a lot 
of information about the outlook of the last time in the definition of a cult image cognitive concepts related to the cult of the 
Moon, cult of the Sun, the cult of Water, cult of the Fire, the cult of the mother Umai, cult of the Tree, cult of the Ancestral 
spirits and the cult of the Creators’ Force from the side of ethno linguistics. 

Keywords: concept of "Cult", mental picture, frame, script, gestalt, association, the cult of Water, cult of the Fire, cult of 
the Tree and the cult of the Creators’ Force 
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ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ ДАНАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ Т.РБИЕЛІК ОЙЛАР 

 
Н.Сманова – Абай атындағы ҚазҰПУ-дің профессоры, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 

құрметті қызметкері 
 
Бұл мақалада халық ауыз =дебиетіндегі мақал-м=телдердің, афоризмдердің ж=не басқа да халық ауыз 

=дебиетіндегі қанатты сөздердің т=рбиелік м=ні ашылады. Сондай-ақ жалпы білім беретін ж=не басқа да оқу 
мекемелерінде оларды оқытудың жолдары көрсетіледі. 
Кілт сөздер: ырым сөздер, тұрақты сөз тіркестері, афоризмдер, мақал-м=тел, айшықты сөздер.  
 
Ұлы Абай: «Халық даналығы – қағазға басылып кітап болып шыққан шариғаттан да, анау патша 

заңынан да асып түспесе кем түспейтін қазақтың қанатты сөздері, мақал-м=телдері. Халық сол астарлы, 
ақылды, ұшқыр асыл сөздерімен билік айтып, соны заң д=ргейіне жеткізген. Талқыға түскен істерге 
айтылған билік тапжылмайтын үкім деп есептелген... Ал қазақ халқының осындай белгілі сөздері, айтқан 
ойлары, амал не, хатқа түспей, көпшілігі ұрпақтан-ұрпаққа ауызша таралып келді...», [2]. – дейді. Өте 
орынды айтылған ой. Бұл жайт бүгінгі күнге дейін еш құнын жоймағаны сөзсіз. 
Халық даналығы дегенде ең алдымен біз мақал-м=телдер мен айшықты сөздерді, бата-тілектерді, 

сондай-ақ, халықтың бай рухани құндылықтарындағы ұлттың ұлағатты сөздерін – ырым сөздерін, тыйым 
сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, афоризмдерді еске аламыз. Мұның б=рін бір сөзбен «аталар сөзі», 
«халық даналығы» деп жинақтап айтқан жөн секілді. 
Халық аузындағы бабалардан қалған дана сөздердің қай-қайсысының да түп-төркінінде кейінгі 

ұрпаққа аманат ете айтылған үлкен ақыл, биік парасат иірімдері жатқанына көз жеткіземіз. Өйткені, ол 
сөздер ұлы дала елінің сан ғасырлық өмірінің жинақталған қорытындылары, ұлттық т=рбиенің теңдессіз 
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т=жірибе мектебі, өнегелі өсиеттің өміршең өрнегі іспетті. Сондықтан да мұны кейде «халықтың нақылы 
– елдің ақылы» деп те тұжырым жасап жатады. 
Расында да, егер даналық сөздерді жеке-дара м=н бере талдап көрсек, олардың жайдан-жай 

айтылмағанына ку= болып, ондай рухани-м=дени мұралардың =рбірінің тамыры тым тереңде жатқанын 
көреміз. Олар ел өмірінің =р кезеңдерінде пайда болып, =рқайсысының өзіне т=н қалыптасқан тарихы бар 
екенін де сеземіз. Тіпті, кейбірінің тарихи тамырын болжап айту да қиын. qйтеуір, атам заманнан бері 
халықпен бірге жасасып, қатар өмір сүріп келе жатқандай =сер етеді. 
Қалай дегенде де қазақ халқы ғасырлар бойы =рбір жаңа буынды осынау байтақ мұра – нақыл 

сөздермен оқытып, солар арқылы жастарға т=рбие өнегесін беріп келгені даусыз. 
Өйткені, аталар сөзі халқымызбен бірге жасап, атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, елдің 

жадында сақталып келе жатқан ұлтымыздың ұлы педагогикалық ой-пікірлерінен саналады. Сол үшін де 
мұндай даналық ойларға халқымыз ертеден ерекше м=н берген, күнделікті тұрмыста оған т=рбие құралы 
ретінде айрықша назар аударған [3]. 
Бүгінгі күнде де мақал мен м=телдерді мектеп қабырғасында үйретудің т=лім-т=рбиелік маңызы орасан 

зор. Себебі, олар көңілдегі күрделі ойлардың м=нін д=л, қысқа да нұсқа жеткізудің, жинақты ойды 
көркемдеп танытудың таптырмас құралы. 
Жалпы білім беретін орта мектептердегі ана тілі мен =дебиеті п=нін оқытуда ұстаздардың негізгі 

мақсаты білім н=рі мен т=рбие тағылымын ұштастыра жүргізу дейтін болсақ, онда бұл м=селеде мақал 
мен м=тел сынды даналық ойлардың жалпы мектеп тұрмысындағы оқу-т=рбие жұмысына тигізер 
пайдасы мол дер едік. Мұнда елдік нақылдар =уелі сабақ тақырыбы мен ондағы білім мазмұны жайлы 
жинақты ой түйіндеп, кешенді т=рбие беретін болса, одан кейін ш=кірттердің ой-өрісін дамытуға, өмірге 
деген көзқарасының дұрыс қалыптасуына ықпал етеді. Сонымен бірге оқушылардың тілдерін ұстартып, 
ойын жүйелеуіне, өз беттерінше ізденуіне, өмірді тани білуіне үйретеді. Ресми деректер бойынша 
тілімізде 15 мыңнан астам мақал-м=телдер бар [1]. 
Мектеп қабырғасында мақал-м=телдерге бастауыш сыныптардан бастап назар аударылып, ортаңғы 

буында оқу бағдарламасына орай арнайы тақырыппен ажыратылып оқытылады. qрине, оған бөлінетін 1-
2 сағатта мақал-м=телдердің танымдық-т=рбиелік астарларын, тақырыптың мазмұнын түгел ашу мүмкін 
емес. Сондықтан мұғалім арнайы белгіленген сағат мөлшерінде ғана таныстырумен шектеліп қалмай, 
=рбір сабақ үстінде жайшылықтағы өмірде ретіне қарай мақал-м=телдерді, даналық сөз үлгілерін ұтымды 
пайдаланып, оларды күнделікті т=жірибеде қолдануға оқушыларды дағдыландырып отырғаны абзал. 
Мұнда кейде сабақ үстінде ш=кірттердің өзін қатыстыру да жақсы н=тиже бермек. 
qдетте, сыныпта немесе п=н кабинетінде сабаққа қатысты тақырып-тақырыптар бойынша жазылып 

ілінетін даналық үлгілері, мақал-м=телдер жазылған тақырыптық альбом, жаңа сабаққа арналған стенд 
көрнекілік ретінде алдын-ала =зірленіп, оқушылардың =дебиет п=нінен жазып жүрген жеке д=птерлері 
қамтамасыз етіледі. Бұл құралдар сабақтың мазмұнын ашып, ш=кірттердің жаңа тақырыпты жеңіл 
түсінуіне, саналы түрде меңгеруіне көмек етеді. 
Тақырып дегеннен шығады, халқымыздың бай рухани мұрасындағы даналық ақыл-нақыл сөздердің 

тақырыптары да, мазмұндары да =р алуан болып келеді. Айталық, жас жеткіншек балаларға, тамақ-асқа, 
мал-жанға, үй хайуандары мен адам тіршілігіне, киім-кешек, жүру-тұруға, ыдыс-аяқ, уақыт-мезгіл, 
жақсылық пен жамандыққа, аман-саулыққа байланысты мақал-м=телдер күнделікті тұрмыста өте жиі 
кездеседі. Өйткені, аталған тақырыптар өздеріне тиісті м=селелерге с=йкес халықтық т=рбиеде өзара 
қарым-қатынас =дебін қалыптастыруға, дұрыс пайымдаулар жасауға бағыттайды. Сондықтан өмірде жиі 
қолданылатын мақал-м=телдерді бірнеше тармақта төмендегіше саралауға болады: 

1. Жас балаларға байланысты айтылған мақал-м=телдер; 
2. Тамақ-асқа байланысты айтылған нақылдар; 
3. Мал-жанға, үй хайуандарына байланысты айтылған мақал-м=телдер; 
4. Үй тіршілігіне байланысты айтылған нақылдар; 
5. Киім-кешекке байланысты айтылғандар; 
6. Жүру-тұру, қарым-қатынас =дебіне байланысты айтылғандар; 
7. Ыдыс-аяққа байланысты айтылғандар; 
8. Табиғат, қоршаған ортаға байланысты айтылғандар; 
9. Жақсылық пен жамандыққа байланысты айтылған нақыл сөздер; 
10. Уақыт-мезгілге байланысты айтылған мақал-м=телдер; 
11. Денсаулық, адам өміріне байланысты айтылған мақал-м=телдер. 
Аталған тақырыптар ауқымында халықтық педагогикамыздағы адамгершілік, имандылық, 
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патриоттық, ақыл-ой, еңбек, этикалық, эстетикалық секілді т=рбие түрлерінің барлығы қамтылады. 
Олардың =рқайсысының жас ұрпаққа т=рбие берудегі м=н-маңызын зерделесек, н=тижесінде, бұл даналық 
сөздер адамның өмір сүруіне қажетті жақсы н=рселерден үлгі алуға, жаман н=рселерден аулақ болуға 
үндейтініне көз жеткіземіз [1]. 
Олардың =рқайсысы халықтық педагогикалық салтқа айналған, мазмұнында нағыз елдік идеялар 

жинақталған ұлттың интеллектуалдық меншігі ретіндегі қастерлі сөздер. Халық, міне, осы секілді 
педагогикалық м=н-маңызы терең, идеялық рухы жоғары нақыл сөздер арқылы жас ұрпақты үнемі 
т=рбиелі болуға шақырған. 
Жоғарыдағы аталған тақырыптардың ішінен жас балаларға байланысты айтылған «бос бесікті 

тербетпе», «бесікті аяқпен тербетпейді», «бесікті теппе», «н=ресте балаға көп қарамайды», «баланың 
бесігін жабусыз қалдырмайды», «ұйықтап жатқан баланы аударып жатқызбайды», «жас н=рестені қос 
алақанға салып көтермейді», «тілі шыға бастаған баланың киімін жұлдызды түнге қалдырмайды», 
«н=ресте баланы қолменен салмақтап өлшемейді» сынды тыйым сөздердің т=рбиелік м=ні терең. 
Мұндай тыйым сөздердің халықтың даналығы ретінде айтылу себебі ұлттың мистикалық ой 

қорытуларына байланысты болғаны белгілі. Өйткені, халықтың нанымында бала бөленіп, тербелген бесік, 
бала бесіктен шыққанша (т=й-т=й басып, тұсауы кесіліп, бесікке бөленуден қалғанша) бос тербелсе, 
жамандық қатары көрінген, ол жаман ырымға саналған. Былайша айтқанда, аман-сау бала бесіктен 
жайдан-жай шығарыла салмайды; ырыммен бөленіп, ырыммен шығарылады, сондықтан ол құры бос 
тербетілмеуі керек. Бала аман-есен болса, бесік те ата-ананың көзіне сүйкімді көрініп, үйдегі ең қасиетті 
де қастерлі бұйым ретінде төрден орын алады. 
Ал егер н=ресте бала ауырып, т.б. себептермен бесік бос қалып қалса, оны көрген н=рестенің 

анасының қос емшегі сыздап, қайғысы артқан. Бесік тербетілмей, үстіне жабуы жабылмай, көңілден тыс 
қалған. Сондықтан н=ресте жатқан «тал бесікті аяқпен теппе, аяқпен тербетпе, бесіктің үстіне асылып 
жатпа» деген секілді тыйым сөздерді ата-бабаларымыз ежелден өсиет-насихат еткен. 
Оған қоса, қазіргі медицинадағы адамның қорғаныс қабілеттерін, оны сыртқы дерттерден қорғайтын 

биоэнергия, биоөріс ілімі туралы халықтың ертеден м=ліметі болғанын, ел ішінде оған «кірнелеу» сияқты 
емдік ырымдарды жасағанын баяғыдан білеміз. Ауырып қалған баланы тұзбен, аршамен кірнелеп, 
баланың бүкіл денесін сылап, «шық, кірне, шық, сені н=ресте балам көтере алмайды, шық, кірне, шық, 
түнде жортқан түлкіге бар, абалап үрген итке бар, көкте ұшқан құсқа бар, шық, кірне, шық» деген сияқты 
ырым сөздер айтқан. Сөйтіп бөлмеге арша немесе адыраспан түтінімен иіс шығарып аластаған. Сол 
арқылы микробтарды өлтіріп, жас баланың денесін қой майымен бірнеше рет сылап, бұзылған 
биоэнергияны қалпына келтірген. Сонда ғана ауырған жас н=ресте бас көтеріп, сырқатынан тез айығып 
кеткен. 
Мұның н=ресте балаға үлкен (биоэнергиясы күшті) адамның көңіл қойып, назар салып 

қарағандығынан болатын жағдай екенін халықтық медицина жақсы түсіндіреді. 
Өйткені, биоэнергиясы =лсіз жас н=рестені үлкен адамның «назарынан» шыққан бұзылған биоток 

=лсіретіп тастаған. Оны ел ішінде «назарланды», «көз тиді», «назарланып ауырып қалды» деп жатады. 
Сондықтан халық «жасы үлкен адам жас балаға көп назар салып қарамайды, көзі тиеді» деп оны 
қорғаштаған, бала денсаулығын ойлап алдын ала қам жеген. 
Тамақ-асқа байланысты айтылған ырым немесе тыйым сөздердің м=н-мағынасы да жоғарыдағы 

сөздерден кем емес. Халқымыз нанға, дастарханға ерекше м=н беріп, жоғары бағалаған. Ел ішінде бір 
ұрттам су да, бір сындырым нан да адамның негізгі ырыздығы ретінде есептелген. Үйге келген адамға 
«құтты үйден құр шықпайды» делініп, нан ауыз тигізген. Үй жанынан өтіп бара жатқан жолаушы адамды 
да «Қырықтың бірі – қыдыр» немесе «Ырысты үйдің жанынан құр ауыз өтпейді» деп ырымдап д=м 
татқызған. Үйіне жақын көрші болып көшіп келгендерге «ерулік» беріп, сый көрсеткен. 
Ал алдына келген асты күттіріп, басқа шаруамен айналысқандарды ел жақтырмаған. «Алдыңа келген 

ырысқыны күттірмейді» деп қатаң ескерткен. Сонымен қатар, қонаққа шақырған адамы уақытында 
келмей қалса, оған арнап алып қалған тамақты сол кісінің өзіне беруге =рекет жасаған, сол үшін «біреуге 
қойған несібе-ырысқыны басқаға бермейді» деп үйреткен. Дастарханды теріс қаратып салуды да дұрыс 
көрмеген. Онда дастархан үстіндегі ырыздық аударылып қалады деп есептелінген. Дастарханды аяқпен 
басу =депсіздік, сорақылық болып танылған. 
Ұлы дала елінің халқы – қазақтар таныс адам ба, =лде бейтаныс адам ба оған қарамай, қонақжайлық 

танытып, д=м берген. Тамақтан соң үйдің ең кішісіне үй иесі бата тілеген. Ақсақал адам оған алақан 
жайып бата берген. Халқымыз ешқашан бос дастарханға бата тілеген емес. Сол үшін «құрғақ қасыққа 
бата жүрмейді», «құр дастарханға бата жүрмейді» деп нақыл еткен.Үйдегі отбасы мүшелері түгел 
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дастархан басына отырған. Олар қаншама қарны ашып тұрса да, ақсақалдан алдын тамаққа қол созуды 
=депсіздік санаған. Сондықтан да оны халқымыз, «тамаққа алдын қол салғаннан қарын тоймайды» деген 
м=телмен түйіндеген. 
Нан халқымызда ерекше бағаланып тамақ-ас ретінде бар ырыстың бастауы деп есептеледі. Бұл күн 

сайын жас жеткіншектерге халықтық ереже түрінде айтылып, «нанды теппейді, нанды аттап өтпейді, 
нанды бір қолмен жұлып жемейді, тамақ жеуден алдын наннан ауыз тиеді, нанды теріс аударып 
тастамайды, кір-лас қолмен нанды ұстамайды» деп ескертіледі. «Нанның ұсағын аяқ астына тастама, 
нанды тең бөліп сындырса, ырысқы үйге тең болады, нанды лақтырмайды» деп ұлағат айтқан. 
Төрт түлік малдың ішінде жылқыны қазақ халқы айрықша бағалаған. Оны «Ат – ердің қанаты», «Ат 

сыйлаған жаяу қалмас», «Жылқы – мінсең көлік, жесең тамақ, ішсең сусын» деген секілді бірқатар 
айшықты мақал-м=телдермен =спеттеген. Жақсы ат жігіттің жан серігі болған, онымен қалаған жеріне 
жеткен, қашса құтылған, қуса жеткен. Ол иесін жолда қалдырмаған. Сондықтан қазақ халқының жылқыға 
деген сүйіспеншілігі өзгеше болып, ол туралы көптеген өнегелі нақыл сөздер, ұлағатты =ңгімелер 
қалдырған. Айталық, «Мінген атыңды басқа ұрма, жолыңнан адасасың», деп халық жылқыны күте білуге, 
м=пелеп міне білуге үндеген. Бұл сөздің төркінінде атты күте білу м=дениеті мен ырым-салттар 
жатқандығын аңғаруға болады. 
Балаларға ерге теріс мінуге тыйым салған. Өйткені, онда ердің қасы түзу, тура жолға бағытталып 

тұрғанын, ал егер ерге теріс қарап отырса, баланың жолы теріс боларын алдын ала ескертіп тұрғанын 
байқауға болады. Ол түгілі мінген аттың жалына аяқты салу да кесірліктің белгісі, жылқының қасиетті 
жалын былғау, оны теуіп-тепсіну деген ұғымды меңзеген. Қысқасы, ат құлағында ойнап өскен қазақ 
баласы үшін жылқының орны орасан зор. 
Үй тіршілігіне, отбасы тұрмысына байланысты да айтылған ырым сөздер өте көп кездеседі. Бұл сөздер 

жастарды күнделікті өмір сүру м=дениетіне шақырған халықтық қағидаттар секілді екені сөзсіз. Өйткені, 
олар ұл балалардың да, қыз балалардың да жастайынан күнделікті жадында болатын, міндетті түрде 
орындайтын халықтық педагогикалық құндылықтар қатары қабылданған. Мұнда халықтық тыйым сөздер 
де, оны орындауға үндеген т=ртіптік қисындар да, үгіт-насихат түріндегі өнегелі сөздер де молынан 
табылады. 
Халқымыз ырысты ынтымақ пен достық-бауырластықты, кез келген адамға ақ ниетпен қарым-қатынас 

жасауды, ізгілікті =рқашан жоғары қойған. Қонақжайлық, үйіне келген адамды таныс-таныс емес болсын 
ашық, ақжарқын қабақпен қарсы алған. Толеранттылықпен м=міле жасап, кез келген қиын шиеленістің 
алдын алған, ондай қиын жағдайда «Сабыр түбі – сары алтын» деп оны ынтымақпен реттеуді, бейбіт 
келісіммен шешуді мұраға қалдырған. 
Бұл секілді қарым-қатынастың ереже-т=ртіптері де ұлттық педагогикалық салт-д=стүрге айналған, 

қағаз жүзінде жазылмаса да халықтың күнделікті тұрмыс-тіршілігінде елдің даналық ойлары түрінде 
қатаң сақталған. М=селен: «Сыпырғышпен адамға тап бермейді»; «Балта, пышақ ж=не мылтықтың серті 
бар, олармен бөтен адамға қаратып, ойнап оқталмайды»; «Үйге қонақ кіріп келе жатқанда үй 
сыпырмайды» деген секілді өсиет сөздер өмір т=жірибесінен туындаған тарихи м=ні бар шешімдер. 
Жоғарыда аталған тақырыптардың =рқайсысында осындай философиялық ой қорытулар, қаншама 

ғасырлық өмірлік сынақтардан жинақталған түйіндеулер жасалғанын сеземіз, олардың адам өмірі үшін 
маңызы орасан екенін байқаймыз. Айталық, «Таң азанда жас бала жыламайды» деп жас н=рестелерді 
тыйса, «Кеш батқанда ауру адамның көңілін сұрамайды», деп түс ауған соң ауру адамның халін білуге 
баруды лайық көрмеген. Түсті де таңертеңмен жорытқан, қараңғыда түс айтпайды да, жорытпайды да деп 
есептеген. Өйткені, кешінде, қараңғы не күн батып бара жатқанда – «түнде шайтан жайлап жүргенде», 
ондай жақсы ниет істерге тосқауыл болады деп ырымдаған. Кешке (бейуақытта немесе күн батып бара 
жатқанда) жатпайды деп балаларды жатқызбаған. Ал енді атар таңды (ертеңгілікті) өте жақсы үміт-
тілектермен байланыстырған да «таңғы асты тастама», «күн шыққанша ұйықтама, ырысқы-несібеңнен 
құр қаласың» деп ескертпе нақыл айтқан. Адам денсаулығына байланысты «сау жаныңды ауру деме» 
(ауырып қаласың), «екі аяғыңды жөні жоқ тұсама» (тұсалып қаласың), «қолыңды жөнсіз байлама» 
(байланып қаласың) деп ырымдаған. Егер жас бала «бір жерім ауырып жатыр» десе, «бала деген 
ауырмайды» деп алдын ала олардың денсаулығын психологиялық тұрғыда қорғауға, дем беруге =рекет 
еткен. 
Бұл айтылған м=селелерден шығатын қорытынды – біз халықтық даналықтарымызды үйде де, 

балабақша мен мектепте де, қайда жүрсек те үнемі жастарға айта жүріп, олардың м=нісін түсіндіріп 
отырсақ, осынау бай рухани құндылықтарымыздың өмірін ұзартып кейінгі ұрпаққа бұдан =рі қарай да 
мұра етіп қалдыра алар едік. Сонда ғана жасы үлкендердің жастар алдындағы үлкендік парызы 
орындалар еді, =рі ұлттық т=рбие тағылымы қалыптасар еді.  
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Резюме  
В данной статье автором рассматривается воспитательное значение казахской народной мудрости – пословиц-

поговорок, афоризмов и других крылатых слов устного народного творчества. Кроме того раскрываются некоторые 
аспекты  их изучения в общеобразовательных школах и в других учебных заведениях. 
Ключевые слова:  фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки, крылатые слова 
 

Summary 
In this article consideved by the author educational value of Kazakh folk wisdom - proverbs, aphorisms and other winged 

words of  national oral creative work. In addition revealed some aspects of studying of their at the compulsovy schools and 
other educational institutions. 

Key words: idioms,  aphorisms, proverbs and sayings, winged words 
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Мақала бастауыш оқу үдерісінде ақпараттық технологияның қолданылу ерекшеліктері м=селесіне арналған. 

«Технология», «ақпараттық технология», «ақпараттандыру» ұғымдарына анықтамалар беріліп, осы м=селені 
қарастырған отандық ж=не шетелдік ғалымдар пікірлері келтірілген. Нақты ақпараттық технологияны жүзеге асыру 
жолдары мен бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында қолданылатын дидактикалық =діс-т=сілдері 
айқындалған. Компьютердегі ұсынылған ақпараттың кең мүмкіндіктері д=лелденген. Ақпарат өндірудің аппараттық 
ж=не бағдарламалық құралдары талданған. 
Бастауыш мектептің оқу үдерісін ұйымдастыру мен мазмұны орта ж=не жоғарғы сыныптардан түбегейлі өзгеше 

болғандықтан, жағымды н=тиже алу үшін оқу үдерісін дұрыс ұйымдастыру т=сілдері аталған.  
Ақпараттық технологияның оқу материалын даярлау ж=не ұсынудағы ең тиімді формалары ретінде 

мультимедиалық презентациялар мен тыңдауға арналған аудиокітаптар берілген. 
Сонымен, бастауыш мектептің оқу үдерісінде ақпараттық технологияны қолдануда жағымды н=тиже алу үшін 

қолдану мұғалімнің жан-жақты білімді болуын, ақпараттық технологияны қолдану тұрғысынан жоғары біліктілігінің 
болуын, оқушылардың жас ж=не жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тапсырмаларын дұрыс таңдай алуы ж=не 
ұйымдастырудың түрлі жолын білетін болуы тиіс. Сонда оқу үдерісі анағұрлым қызықты, заман талабына сай, 
қажетті ақпаратпен дер кезінде қамтамасыз етуші, мол білім беру көзіне айналады деген қорытынды жасалған. 
Кілтті сөз: бастауыш сынып, технология, ақпараттық технология, ақпараттандыру, ақпараттық үдеріс, ақпараттық 

кеңістік, техникалық құралдар, компьютер. 
 
Қазіргі кезде заман талабына сай бастауыш мектептің оқу үдерісінде «ақпараттық технология» ұғымы 

кең қолданысқа ие болуда. Оның м=нін түсіну үшін «технология», «ақпараттық технология», 
«ақпараттандыру» ұғымдарының мағынасын қарастырайық. 
Технология – материалды өңдеу үдерістерінің жиынтығы немесе материалды өңдеу т=сілдері туралы 

білім жиынтығы. Яғни технология дегеніміз – түрлендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін т=сіл. 
«Технология» түсінігі тек материалды өндіріс саласында ғана емес, сонымен қоса адам іс-=рекетінің басқа 
да түрлерінде де, білім беру жүйесінде де пайдаланылады. Оқыту теориясында «технология» ұғымының 
үш жүзге жуық анықтамасы бар. 

«Ақпараттық технология» терминін В.М. Глушков енгізіп, оны ақпаратты өндеумен байланысты 
үдерістер деп анықтаса, В.Апатова оны ақпаратты өндеу үдерісі арқылы жүзеге асатын құралдар мен 
=дістер жиынтығы ретінде қарастырып, нақтылай түседі [1]. 
Ақпарат технология - компьютерді ж=не телекоммуникациялық жабдықтарды, деректерді сақтау, 

шығару, тасымалдау ж=не өзгертуге арналған технология [2]. 
Ақпараттық технологияның мақсаты адамның ақпаратты талдауы ж=не соның негізінде қандай да бір 

=рекет орындауы үшін шешім қабылдауына байланысты ақпарат жасауы. Ақпараттық технология – 
объект, үдеріс, құбылыс жағдайының (ақпараттық өнім) жаңа сапасы үшін ақпарат алу мақсатындағы 
м=лімет жинау, өңдеу, сақтау, тарату құралдары мен =дістерінің жиынтығы [50, 132 б.]. Білім беру 
ортасында ақпараттық технология жалпы орта білім беретін мектептерге дербес компьютер жаппай 
енгізілген с=ттен бастап (ХХ ғасырдың 80-жылдарынан) неғұрлым жиі қолданыла басталды.  
Білімді ақпараттандыру – бұл оқытуды ғана ақпараттандыру емес, оқу қызметін, оқу н=тижелерін 

бақылау мен өлшеуді, оқудан тыс қызмет пен т=рбиелеу үдерістерін, ғылыми-зерттеу ж=не ғылыми-
=дістемелік, ұйымдастыру-басқарушылық қызметін ақпараттандыру [3]. 
Білім беруді ақпараттандыру үдерісі, оның негізгі бағыттары мен болашағы, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалануға болашақ мамандарды дайындаудың мақсатын, 
мазмұнын, ұстанымдарын, психологиялық-педагогикалық негіздерін ж=не білім беру сапасын арттыруда 
жүйесін дамытуды отандық ғалымдар Ж.А.Қараев, Г.Қ.Нұрғалиева, Е.Ы.Бидайбеков, Т.О.Балықбаев, 
С.М.Кеңесбаев, М.Қ.Қаламқалиев, К.М. Беркінбаев ж=не т.б. ғалымдар қарастырған.  
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Е.Ы.Бидайбеков «Ақпараттық технология дегеніміз – технологиялық тізбекке біріктірілген, 
ақпараттық ресурстарды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, шығару ж=не тарату 
=рекеттерін қамтамасыз ететін өндірістік ж=не программалық-техникалық құрылғылар мен =дістер 
жиынтығы» деген пікір білдіреді [4]. 
С.М.Кеңесбаев «Білім берудi ақпараттандыру – бiлiм беру саласының теориясы мен практикасына 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты пайдалану ж=не оқыту мен т=рбиелеудiң 
психологиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге асыратындай жағдайда оның мүмкiндiктерiн қолдану 
үрдісі» деген тұжырым жасайды [5]. 
Ақпараттық технология тек оқу үдерісінде компьютерді пайдалану дегенді білдірмегенімен, көбінесе, 

=сіресе қазіргі кезеңде компьютерді тиімді қолданумен тығыз байланыста қарастырылуда.  
Оқу үдерісінде компьютерді пайдалану н=тижесі «компьютерлік технология» терминінің пайда 

болуына =келді. Есептеуіш техниканың белсенді түрде дамуы ж=не жаңа аппараттың, бағдарламалық 
құралдардың пайда болуы компьютерді қолдану аясын кеңейтті. Осыған орай, білімді ақпараттандыруды 
оқушылардың м=ліметтер ж=не білім базасында, электронды мұрағаттарда, аныктамаларда, 
энциклопедияларда белсенді түрде жұмыс істеуі деп анықтауға болады.  
Нақты ақпараттық технологияны жүзеге асыру үшін мыналарды орындау қажет: 
– ақпараттық үдерістің өзін жүзеге асыратын тиісті техникалық құралдардың кешенін; 
– техникалық кешенмен басқару құралдарының жүйесін; 
– техникалық құалдардың барлық іс-=рекеттерінің жүзеге асырылуын байланыстыратын ұйымдастыру 

=рекетін =дістемелік қамтамасыз ету.  
Компьютер оқу үдерісінің барлық кезеңдерінде қолданылуы мүмкін: жаңа материалды түсіндіру 

кезеңінде (кіріспе бөлімінде), бекіту, қайталау барысында. Оқушы үшін ол түрлі қызметтер атқарады: 
мұғалім, жұмыс құралы, оқыту нысаны ретінде немесе ұжым ынтымақтастығын, бос уақытты тиімді 
ұйымдастыру құралы ретінде де қолданылуы мүмкін.  
Мұғалім қызметінде компьютер: 
- оқу ақпарат көзі (мұғалім немесе кітапты жартылай не толықтай алмастыра алады); 
− көрнекі құрал (мультимедиа ж=не коммуникация мүмкіндігі бар сапалы жаңа деңгейдегі көрнекілік); 
− жеке ақпараттық кеңістік;  
− тренажер; 
− диагностика ж=не бақылау құралы бола алады. 
Компьютердегі ұсынылған ақпараттың кең мүмкіндіктері кіріктірілген курстар, ғылым тарихы мен 

=діснамасымен, ұлы адамдардың шығармашылық зертханасымен, ғылым, техника, м=дениет, қоғамдық 
сананың =лемдік деңгейімен таныстыру арқылы білім беру мазмұнын өзгертуге, шексіз байытуға 
мүмкіндік береді [6]. 
Білімді неғұрлым жоғары деңгейде =рі сапалы түрде меңгеру мұғалім мен оқу үдерісінде оқушыларға 

ұсынылатын бейненің үйлесімділігі арқылы қол жеткізілуі тиіс. Компьютердің ақпараттық технологияны 
жүзеге асырудың негізгі құралы ретіндегі =леуеті көру ж=не есту анализаторларын толық қолдануға 
мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде, білімді игеру үдерісінің алғашқы кезеңдерінде - сезіну мен қабылдау-
ға =сер етеді. Сезім мүшелері арқылы қабылданған сигналдар логикалық өңдеуге ұшырап, абстрактілі 
ойлау шеңберіне жеткізіледі. Қорытындысында сезім бейнелері талқылау мен ой қорытындылануы 
арқылы танымның келесі кезеңі – мағынаны тану кезеңінің с=тті жүру үшін негіз қаланады.  
Мағынаны тану кезеңінде ақпараттық технологияның бейнелі құралдарын қолдану ұғымдардың 

қалыптасуы мен игерілуіне, д=лелдер мен талқылау, ой қорытындысының негізделуіне, себеп-салдардлық 
байланыстардың құрылуына ж=не т.б. ықпал етеді. Психологтар мен дидакттар пікірінше, қазіргі 
компьютерлердің аудиовизуалды мүмкіндіктері мағынаны тану негізіндегі ойлау үдерісі үшін қажетті 
жағдайлардың жасалуына ықпал етеді; ашық та айқын тірек сигналдарын құру арқылы оқыту үдерісінің 
қорытындысы ретіндегі есте сақтауға үлкен рөл атқарады; берілген жаңа м=ліметтің логикалық 
байланысын түзуге көмектеседі; алынған білімді қорытындылау мен жүйелеуге ықпал етеді.  
Оқыту үдерісінде ақпараттық технологияны қолданудан туындайтын эмоционалдық =сер 

оқушылардың ұсынылған материал мазмұнына назарын аударуына, қызығушылық тудыруға, қабылдауға 
жағымды эмоционалдық бағыт орнатуға жағдай жасайды. Оқу-т=рбиелеу өзара =рекетінің барлық 
кезеңінде назардың сақталуы педагогиканың өзекті м=селесінің бірі болып табылады. К.Д.Ушинский 
оқушының назары т=рбие мен оқытудың табысты жүруі үшін ықпал ететін өте маңызды фактор екендігін 
айта келіп, назарды сақтаудың құралдарын атап көрсеткен, олар: =серді күшейту, назарды тура талап ету, 
енжарлыққа қарсы шара қолдану, уақытты бос өткізбеу.  
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К.Д. Ушинский атап өткен құралдарының үшеуі ақпараттық технологияға т=н. Бейнелі ж=не 
техникалық мүмкіндіктердің кең қолданылуы өтіліп жатқан оқу материалынан алатын =серді күшейтетіні 
анық [7]. 
Бастауыш мектептің оқу үдерісін ұйымдастыру мен мазмұны орта ж=не жоғарғы сыныптардан 

түбегейлі өзгеше. Егер бір ақпараттық технологияны оқу үдерісінің барлық кезеңінде, тек қана 
информатика сабағы емес, қолданғымыз келсе, сабақты ұйымдастыруға байланысты бірталай қиындыққа 
тап боламыз. Оқушыларды топқа бөліп оқыту орта ж=не жоғарғы сыныптардағы арнайы маман беретін 
техникалық жағынан жабдықталған информатика кабинеттеріне т=н. Ол бастауыш сыныптың қазақ тілі 
не математика сабақтарында қолдануға келмейді.  
Санитарлық-гигиеналық норма жайында да ұмытпау керек: бастауыш сынып оқушысының компьютер 

алдындағы жұмыс ұзақтығы 15 минуттан аспауы қажет. Алайда уақытқа ілесу ж=не басқа да себептерге 
орай мұғалімдер аталған нормаларға назар аудармайды. Бастауыш сынып оқушыларымен компьютермен 
жұмыс аяқталған соң міндетті түрде сергітуші дене шынықтыру минутын өткізу керек [8]. 
Бастауыш сынып оқушыларын оқыту барысында бір сабақ үстінде бірнеше нұсқадағы дидактикалық 

=діс-т=сілді қолдануға: =рекет түрлерін алмастыру, бір объектіден келесі объектіге назарының ауысуы, 
оқу үдерісін ұйымдастырудың түрлі формалары (жеке, топпен, жаппай), оқыту =дістерін алмастыруға 
(түсіндіру-иллюстративті, зерттеушілік) мүмкіндік береді.  
Жаңа ақпараттық технология қолданылатын сабақтарды бастауыш сынып кабинеттерінде жүргізу 

мақсатқа сай дұрыс. Себебі оқушылар өздеріне таныс ортада өздерін жайлы сезінеді, қоршаған орта 
олардың жас ж=не физиологиялық ерекшеліктеріне сай келеді. Компьютер бұл жерде зерттеу объектісі 
ретінде емес, математика, қазақ тілі, дүниетану ж=не басқа да п=ндерді оқытудағы қазіргі заманға сай 
құрал болып қала береді.  
Авторлар ақпарат өндірудің аппараттық ж=не бағдарламалық құралдарын бөліп қарайды. Аппараттық 

құралдарына электронды есептеу машиналары (ЭЕМ), дербес электронды есептеу машиналары (ДЭЕМ), 
ақпарат енгізу-шығару құралдары, жеке ж=не =лемдік деңгейдегі байланыс құралдары, ақпараттық кең 
көлемін архивтік сақтау құралдары ж=не қазіргі ЭЕМ басқа да құрал-жабдықтары енеді. Ақпараттық 
технологияның бағдарламалық құралдарына белгілі бір компьютер типі үшін жеке немесе өзара 
байланысты бағдарламалық өнім: жасанды инттелект жүйесі, машиналық графика жүйесі, м=тіндік 
процессорлар (редактор), электронды таблицалар, м=ліметтер базасын басқару жүйесі, операциялық 
жүйелер, бағдарламалау тілі, қолданбалы бағдарламалар пакеттері т.б. [9]. 
Нақты ақпараттық технологияның бағдарламалық құралы құрамы компьютер архитектурасына байла-

нысты ж=не бағдарламалық қамтамасыздандыру ортасына сай өзгеріске енеді. Қазіргі уақытта неғұрлым 
қолжетімді =рі оқу үдерісінде қолданылуы ыңғайлысы Microsoft® корпорациясының өнімі болып 
табылады.  
Ақпараттық технологияны сауатты қолдану педагогикалық үдерістің кез келген кезеңінде жағымды 

эффект қалдырады деген қорытынды жасауға болады:  
• оқу ақпаратын ұсыну кезеңінде; 
• интербелсенді өзара =рекет үдерісінде оқу материалын игеруде; 
• алынған білімді (білік, дағды) қайталау ж=не бекіту кезеңінде; 
• оқу жетістігін аралық, қоытыныды бақылау мен өзін-өзі бақылау кезеңінде. 
Алайда оқытудағы ақпараттық технология оқушының дисплей алдында отыру ұзақтығына 

байланысты бірқатар жағымсыз эффект қалдыруы да мүмкін екендігін естен шығармаған жөн. Бастауыш 
сынып оқушыларын оқытуда қолданылатын компьютер гигиеналық ж=не оқу талаптарына сай болуы 
керек , яғни санитарлық норма талаптарына сай балалар денсаулығы үшін қауіпсіздігі жөнінде 
санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар компьютер ғана қолданысқа алынуы қажет. 
Компьютерлер бар кабинет жасанды ж=не табиғи жарықтандырылған, солтүстік ж=не солтүстік-шығысқа 
бағдарланған, басқарылатын құралдармен жабдықталған болуы шарт. 
Жағымды н=тиже алу үшін оқу үдерісін дұрыс ұйымдастыра білу қажет: 
1. Сабақты бастауыш сынып мұғалімі жүргізуі тиіс, себебі ол бастауыш мектеп п=ндерін оқытуда 

оқушылардың жас ж=не жеке ерекшеліктерін есепке ала оқыту =дістемесін меңгерген. 
2. Компьютерлік тапсырмалар оқу п=ні мазмұнына, оны оқыту =дістемесіне, дамытушы, белсендіруші 

ойлау =рекеттеріне сай болуы қажет.  
3. Оқушылар компьютерді онымен тапсырмалар орындай алатындай деңгейде меңгерген болуы тиіс. 
4. Оқушылар бастауыш мектепке арналып бекітілген гигиеналық нормаларға с=йкес арнайы 

кабинеттерде жұмыс жасауы тиіс [10]. 
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Нақты оқу п=нінде компьютермен жұмыс жасау ж=не дидактикалық тапсырмалар орындау үшін 
«қандай тақырып таңдаған дұрыс», «қандай бағдарламаны қолдану тиімді», «балаларда қандай біліктілік 
болуы қажет», «компьютерлік тапсырмаларды қалай ұйымдастыру қажет» деген м=селелерді анықтап алу 
қажет. 
Ақпараттық технология қолданылатын оқу материалын даярлау ж=не ұсынудың ең тиімді формалары 

- мультимедиалық презентациялар мен тыңдауға арналған аудиокітаптар.  
Сонымен, бастауыш мектептің оқу үдерісінде ақпараттық технологияны қолдануда жағымды н=тиже 

алу үшін қолдану мұғалімнің жан-жақты білімді болуын, ақпараттық технологияны қолдану тұрғысынан 
жоғары біліктілігінің болуын, оқушылардың жас ж=не жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу 
тапсырмаларын дұрыс таңдай алуы ж=не ұйымдастырудың түрлі жолын білетін болуы тиіс. Сонда оқу 
үдерісі анағұрлым қызықты, заман талабына сай, қажетті ақпаратпен дер кезінде қамтамасыз етуші, мол 
білім беру көзіне айналады.  
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Summary 
The article is sanctified to the problem of features of the use informative to technology in the educational process of the 

elementary training. In the article given determinations to such concepts, as " technology", "information technologies", 
"informatization", opinions of home and foreign scientists that engaged in this question are presented. The concrete methods 
of realization are specified informative technologies and didactic methods of educating in initial classes. Wide possibility of 
information is well-proven, that will be presented in a computer. Analysed vehicle and programed facilities in the production 
of information. 

In connection with the feature of organization of educational process at initial school in the article the methods of 
organization of educational process are presented for the receipt of positive result. 

As the most effective forms informative to technology for preparation and presentation of educational material authors 
distinguish мультимединые presentations and audiobooks for listening. 

Authors take away a conclusion about that for the receipt of positive results at the use informative to technology in the 
elementary training a teacher must be all-round, to have high ability in the use informative to technology, taking into account 
the age-related and physiological feature of student it is correct to choose educational task and to know different methods to 
organize them. Only then an educational process will be interesting, to conform to the requirements of time, to provide 
information in time and will become the source of wide education 
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Мақалада мектепке дейінгі солақай балалардың даму ерекшелігі талданып, оның мектепке дейінгі педагогикада 

зерттелу жағдайы, оң қол ж=не сол қолмен жұмыс істеудің өзгешеліктері айтылады.  
Түйін сөздер: солақай, мектеп жасына дейінгі бала,психикалық даму, жетекші қол 
 
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы жалпыға міндетті білім беру стандартында, білім беру 
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мазмұнына қойылатын талаптарында «Баланың өмірін қорғауды ж=не денсаулығын нығайтуды, толық-
қанды физикалық дамуын, Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт д=стүрлері негізінде 
салауатты өмір салтының құндылықтарын қалыптастыру» деп атап кеткен болатын[2]. Балаларды оқыту 
бағдарламасын меңгерудегі қиындықтардың себептері- балаларды мектепке дайындау.Ата- аналарды 
баланы мектепке дайындауда қызығушылықтардың болмауын, есте сақтау қабілеті нашар болуы, дербес-
сіздік, жасқаншақ немесе қорқақтық м=селелерінің кездесетіндігі толғандыруда. Соның ішінде Республи-
ка көлемі бойынша статистикалық м=ліметтерге қарағанда мектепке жасына дейінгі балалардың 7-10%-ке 
дейін солақай болуы, олармен қалай педагогикалық процесті ұйымдастыру қажет деген сұрақ туғызады. 
Жалпы ж=не мектепке дейінгі педагогика ғылымында солақай балалардың онтогенетикалық дамуы, 

оның негізінде оқытудың =дістері мен құралдарын дайындау, мұндай балаларды мектепке дайындаудағы 
педагогикалық қолдау туралы бүгінге дейінгі зерттеулер болмаған. 
Дегенмен кейбір зерттелердегі ғалымдардыңМ.М. Безруких, А.П. Чуприковтыңпікірінше, солақай 

баланы қайталап үйрету оның ерке, ашуланшақ болуына =келіп соғады ж=не мазасыз ұйықтайды, т=беті 
төмендейді[2]. Кейінірек жиі бас аурулары, үздіксіз сылбырлық сияқты ед=уір маңызды бұзылулар 
туындайды. Соңында невротикалық =серлер, жүйке тартылуы, энурез, кекештену белгілері байқала 
бастайды. Медициналық статистикаға с=йкес, кекештенетін =рбір үшінші бала – ол =бден оқытылған 
солақай бала. Мұндай күй психологиялық, педагогикалық түзетуге берілмейді ж=не ұзақ бойы емделуді 
қажет етеді. Солақайларды қайта үйрету – яғни олардың психикасындағы ерекше қасиеттерді 
«сындыруды» білдіреді. Бұл баланың психикалық амандығы мен денсаулығына кері =сер етуі мүмкін. 
Солақайлықтың м=селесін шешу жүйке жүйесінде дербес ерекшелігі бар балалардағы бұл құбылыс-

тың психолого-физиологиялық алғы шарттарын есепке алу негізінде ғана мүмкін болады.Қайталап үйре-
ту мен оның жағымсыз салдарынан айрылу үшін жетекші қолды тура ж=не өз уақытында анықтау қажет. 
Осыған байланысты ғылыми-=дістемелік =дебиеттердегі солақайлықты анықтау т=сілдерін қарастырайық. 
Алғаш рет қолдың артықшылығының пайда болуы: 7-9 айлық балаларда оң ж=не сол жақ бұлшық 

еттердің тонусы =р түрлі болады (Д.В. Бишоп, 1990).Айырмашылығы жақтар аралығында, алдымен =лсізі 
үлкейеді ж=не 3 жаста анық бола бастайды, сосын тұрақтанады. Егер де жетекші қол таңдауы 3 жасқа 
дейін анықталса, оны пайдалану қарқындылығы 3 жастан 9 жасқа дейін өседі[3]. 
Бұл үдеріс барысында екі қолдың қатысуын да талап ететін =р түрлі =рекеттердің үйлесуі 

қалыптасады.Егер де баланың қозғалыс белсенділігін бақылайтын болсақ, онда бір қолмен орындалатын 
=рекеттердің қарапайым (жазу ж=не сурет салудан басқа) екендігіне көз жеткізуге болады ж=не ең 
бастысы ол сол бір қозғалысты қайталай беруден (тісті тазалау, пышақсыз қасықпен емесе шанышқымен 
тамақ жеу, шашты тарау тұрады.)Күнделікті қозғалыс белсенділігінің ед=уір көп бөлігі екі қолдың да 
қатысуын қажет етеді, бірақ та =рбір қол өзінің арнайы қызметін атқарады. Бауларын шешіп, б=теңкелерін 
байлап, кубиктерді ж=не кострукторларды жинап жатқан балаларды бақылау барысында жетекші бір 
қолдың белсенді қозғалыс жасап, ал басқасының сол затты ұстап тұратынын байқауға болады. 
qсіресе жетекші қолды мектепке барар алдында анықтап қою өте маңызды, ал егер қандай да бір 

күдіктер туындаса онда мұны ертерек 4-5 жастан бастан жасау керек.Д=л осы жаста бала қарындашты 
дұрыс ұстауды, жазуды үйренеді ж=не ол осы күрделі =рекеттерді жетекші қолмен орындауы керек, ал 
қайталап оқыту баланың бойының өсуіне ж=не дамуына кері =серін тигізеді, мектепке бейімделу үдерісін 
қиындатады, денсаулығының к=дімгідей бұзылуына =келіп соғады. 
Үйде ж=не мектеп жағдайында қолдану кезінде қолдың жетекшілігін анықтаудың бірнеше т=сілдері 

бар. Ең көп тарағаны сол ж=не оң қолдарды тұрмыста, оқуда ж=не ойындарда қолдану туралы сұрақтарды 
қамтитын сауалнамалардың көмегімен алынған оның сандық бағасының =дісі. qдетте сауалнамаларда 
ортаның =серінен қалыптасатын адамның қозғалыс дағдылары туралы сұрайды. 
Жетекшілікті анықтауға арналған сауалнамалар стандартты сұрақтардан тұрады: қай қолмен адам 

жеңіл ж=не =демірек жазады, қай қолмен допты лақтырады, шырпыны жағады,пышақпен, қайшымен 
кеседі, күрекпен жерді қазады, инеге жіпті сабақтайды,шегені қағады, қақпақты бұрап шешеді, тіс 
щёткасын, сыпырғыны, тарақты ұстайды ж=не т.б.  
Бірақта кез-келген сауалнама-бұл өзін-өзі бағалау, ал арнайы зерттеулер д=лелдемелері бойынша бұл 

бағалау жетекшілікті объективті бағалауға мүмкіндік бермейді. Сауалнамалардың тапшылығының өзі 
олардың құрылымының жауаптарды автоматтандыруға ж=не қайталауға ықпал етуі мен қайталауға =келіп 
соғуы болып табылады (В.П. Леутин, В.В. Николаева).Бұл тапшылықтар Я. Ф. Кровица и К.А. Зенераның 
сауалнамаларында кедеспейді. Бұл сауалнама жетекші ж=не жетекші емес қолдардың =рекеттері 
кезектелетін сұрақтардың жүйелілігімен жасалған.Екі қолдың бір уақыттағы қызметіне байқау жасау өте 
қызық ж=не ақпаратты алуға мүмкінідік береді. Мысалы, сурет салу (шеңбер, квадрат, үшбұрыш). 
Жетекші қолмен орындалған қозғалыстар баяу болуы бірақ тура болуы мүмкін. 
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Жетекші қолмен салынған пішіндердің сызықтары анығырақ, түзу, тремор «қолдың дірілі» аз 
көрсетілген, бұрыштары түзелмеген, біріктіру нүктелері бір-бірімен қосылмайды.Кейбір зерттеушілербұл 
тапсырманыкөзді жұмып тұрып орындауды ұсынады. Сонда ғана жетекші емес қолмен салынған суретте 
пішін формасы мен пропорциясының бұзылғанын таза айқындауға мүмкіндік болады. 
Жетекші қолдың күші мен қозғалысын жетекші емес қолға қарағанда көбірек екендігін ескере отырып 

оң ж=не сол қолдың жылдамдығын анықтауға тапсырмалардың бірнеше түрін қолдануға болады. 
Жылдамдықты тексеру үшін сұқ саусақтың 10 секундтағы тоқылдау саны, қаламмен парақ бетін 10 
секундта тоқылдатқанда парақ бетіне түскен (қол тиген кезде) нүктелер саны анықталады. 
Қолдардың функционалдық асимметриялары =ркелкі: күші, д=лдігі, қозғалыс жылдамдығы, 

төзімділігі, үйлестірілген =рекеттерді ұқыпты орындау мүмкіншілігі жағынан қолдар тең емес (В.Ю. 
Вильдавский, М.Г.Князева).Оңқайларда сол қол статикалық күш салуға ед=уір төзімді болады (Б.Г. 
Ананьев, E.H. Лунева). Балалардың жетекші қолын анықтауды =р түрлі =рекеттердің орындалуын бағалау 
кезінде жүргізген тиімдірек[4]. 
Неміс зерттеушісі Ф. Кречмердің пікірі бойынша, жетекші қолды анықтау үшін баланың келесі 

=рекеттерді қалай орындайтынын көруге болады: гүлдерді суарады, топырақты күрекшемен 
араластырады, тістерін тазалайды, шарикті таяқшамен итереді, сөреден кітаптарды алады, сыдырма 
ілгекті ашады, шырпыны жағады, ваннадан пробканы алып тастайды ж=не т.б. 
Артығырақ деп санаған қол оң ж=не сол қолмен өрнек ж=не шеңберді салу кезінде анықталуы мүмкін. 

Егер де бала барлық тапсырманы орындауда сол қолды қаласа ж=не сонымен бірге қозғалыстары жеңіл 
ж=не түзу орындалып жатса онда ол солақай болғаны.Алайда Ф.Кречмер сипаттаған тапсырмаларды 
қолдану бірінші қарағандағыдай оңай емес сияқты. Жетекші қолды анықтау кезінде б=рі маңызды: 
қолданыла алатын зат қайда жатыр, бала қайда, нұсқау қалай беріледі[5]. Ұсынысты пайдалана отырып, 
балалар тапсырманың мақсатын өздері табуы үшін жарыс үдерісінде қолдың жетекшілігіне зерттеулер 
жүргізу оңай емес. Балаларға мынадай тапсырмалар ұсынылады: топтағы тақтаны сүрту, пішінді, өрнекті 
қайшылармен қырқу, еденнен бір затты (доп) көтеру, фишкаларды қорапқа салу. 
Балаларға бақылау жүргізген кезде графикалық тапсырмалар мен тұрмыстық іс-=рекеттерді орындауға 

айрықша м=н беріледі. Француз зерттеушісі М.Озьястың пікірі бойынша жетекші қолды анықтау қандай 
да бір м=селені тудырса онда, 20 тапсырмадан тұратын толық бақылау жүргізілуі керек, олай болмаған 
жағдайда қысқартылған нұсқасын қолдануға болады.Оның тапсырмаларының толық тізімі:  

1. Бөтелкелердің қақпақтарын бұрау. 
2. Шырпыны жағу. 
3. Қағазды қайшымен кесу. 
4. Салу, тізу (өзекше немесе инені түйменің кішкентай тесігіне, моншақтарға, геометриялық 

пішіндерге салу ) 
5. Аяқ киімді щеткамен тазалау. 
6. Жіпті шарғыға орау. 
7. Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құю. 
8. Инемен, түйрегішпен кішкентай нүктеге д=л түсу. 
9. Сомынды бұрап шешу. (қолмен, кілтпен) 
10. Ұсақ деталдарды жіңішке цилиндрге тізу. (түйме, моншақтар). 
11.Карточкаларды (карта) орналастыру (тарату). 
12.Тесіктер тесу (5-6 соғу). 
13. Өшіргішпен алдын-ала салынған крестиктерді өшіру. 
14. Жіпті инеге кіргізу. 
15. Өзін тазалау, өзінің үстінен шаң мен қиқымдарды қағу. 
16. Тамызғышпен бөтелкенің тар тесігіне тамызу.  
17. Стаканнан қасықпен ұсақ моншақты шығару. 
18. Қоңырауды сылдырлату, қоңыраудың жібін тарту. 
19. Сөмкенің сыдырма ілгегін жабу, ашу. 
20. Стаканды алып бірнеше жұтым су ішу. 
Жазуға қол таңдалған кезде М. Озъяс келесі тапсырмаларға назар аударуға кеңес береді:сіріңкелерді 

жағу,моншақтарды тізу, суды басқа ыдысқа қайта құю, тесіктер тесу, карточкаларды орналастыру, суретті 
өшіргішпен өшіру, қағу, тамызғышпен тамызу,стаканнан моншақтарды алу,қоңырауды сылдырлату 
(барлығы 10 тапсырма) [6].Тесттердің қысқартылған қатарында графикалық тапсырмалар жоқ, бұл 
негізінен д=лдікті,ептілікті, қозғалыстың д=л үйлесуін талап етеді.Ж=не ең бастысы – барлық =рекеттер 
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үйреншікті емес, бапсыз емес ж=не автордың ойы бойынша, бір қолдың басқа қолдан артықшылық 
сипатын д=л табуға мүмкіндік береді.  
Бұл =дістеменің ойын тапсырмалары мектепке дейінгі ж=не бастауыш мектеп жасындағы балаларға 

т=н өңдеу =дісіне негізделіп таңдалған. 
Тапсырмалардың бөлігі – жиі пайдаланатын тұрмыстық тапсырмалар,олардың көбісін балалар екі 

қолымен де орындай алады. Бұл жетекші қолды анықтауға қиындық туғызады, сондықтан кейбір тапсыр-
малар екі нұсқамен беріледі. Мұндай т=сіл жетекші қолды д=лірек анықтауға мүмкіндік береді.Т=жірибе 
жүзінде балалардың жетекші қолын анықтауға мүмкіндік туғызатын ең тиімді тапсырмалар таңдалды. 
Баланың алдына бір парақ қағаз ж=не қарындаш (фломастер) қойыңыз, оған өзінің қалаған суретін 

салуды ұсыныңыз.Баланы асықтырмаңыз. Ол суретті аяқтап болғаннан кейін д=л осы суретті басқа 
қолмен салуды сұраңыз. Баланы «Оң (сол) қолмен д=л осындай суретті салып шығу қиын екендігін біле-
мін. Бірақ сен тырысып көр.» деген сияқты сөздермен жігерлендіріп отыру қажет.Бұл тапсырмада сурет-
тердің орындалу сапасын салыстыру қажет. Баланың қалам немесе қарындашты дұрыс ұстағанын, тап-
сырманы орындау кезінде қатты күш салмағанын, дұрыс отырғандығын қадағалап отыру қажет.Бұл бар-
лық келтірілген тапсырмаларда ед=уір белсенді =рекетті орындаған қолды жетекші деп есептеуге болады. 

«Кішкене қорапты ашу», мысалы, сіріңке қорабын. qрекеттерді қайталау тесттегі бағалаудың 
кездейсоқтығын жою үшін балаға бірнеше қораптар ұсынылады.  
Тапсырма. «Қораптардың біреуінен сіріңкені (пішінді) тап». Қорапты ашқан ж=не жапқан қол жетекші 

болып саналады. Бұл тапсырмаға есеп таяқшалары бар қораптарды пайдалануға болады. 
«Таяқшалармен (сіріңке) құдық құрастыр». Алдымен таяқшалармен (сіріңке) төртбұрыш 

құрастырылады, содан кейін екінші ж=не үшінші қатарлар қосылады. 
«Доппен ойын». Бір қолмен лақтырып ж=не қармауға болатын кішкентай доп (теннис добы) керек.Доп 

тура баланың алдына столға қойылады ж=не ересек адам оған сол допты лақтыруын сұрайды. 
Тапсырманы бірнеше рет қайталауға болады. Допты нысанаға лақтыру керек, мысалы к=рзеңкеге, 
шелекке, шеңберге. Суретті контур бойынша қайшымен кесіп шығу. Кез-келген ашық хатты (гүлді, 
қоянды, өрнекті ж=не т.б. айналдырып кесу) пайдалануға болады. 
Баланың қайшыны ұстап тұрған қолы ж=не ашық хатты ұстап тұрған қолы белсендірек болатын 

фактіні ескере кеткен жөн.Қайшылар қозғалмауы мүмкін, ал кесу үдерісін жеңілдету үшін бала ашық 
хатты аударады. Егер де қайшының көлемі мен формасы баланың қолына с=йкес келмесе, қате қорытын-
ды жасаудан сақтану керек. Бұл тапсырманы лотоның (картаның) карточкаларын жаюмен алмастыруға 
болады. Бала барлық карточкаларды (10-15 дана) бір қолына алып, ал екінші қолымен (ереже бойынша 
бұл жетекші қол) карточкаларды жаяды, яғни бұл кезде балаларға арналған лотоның карточкаларын 
пайдалануға болады.Карточкаларды бумасымен баланың алдына тура солдың ортасына қою керек ж=не 
содан соң тапсырманы қайта тұжырымдау керек: «Барлық карточкаларды бір қолыңа ал, екінші 
қолыңмен оларды алдыңа жайып сал». Балаға қызық болу үшін, одан карточкада не салынғаны туралы 
айтуын өтіну керек.  
Бисерді немесе түймелерді инеге немесе шнурға түзу баланың жетекші қолын анықтаудағы 

пайдаланылатын тапсырмалардың бірі болып табылады.Айналмалы қозғалыстарды орындау. Балаға 
қақпақпен бұралып жабылған бірнеше құтылар, банкілер (2-3 дана) ұсынылады. Баланың құты немесе 
банка қақпағын ұстап, өзі бұрай алатындығы ескеру қажет.  
Түйіндерді шешу (қалыңдығы орташа бауларды алып түйіндерді тығыз байламау керек). Түйінді 

шешкен қол жетекші (екіншісі түйінді ұстап тұрады) болып саналады.Бұл тапсырмадажетекші қолды 
анықтау қиын болады, өйткені түйіндерді шешу – к=дімгідей күрделі үдеріс, бала да =деттегідей екі қолын 
да пайдаланады. Бұл тапсырманың басқа нұсқасын қағаз қыстырғыштармен алқа жасауды пайдалануға 
болады. qдеттегідей бала бір қолына қағаз қыстырғышты ұстайды да, екінші қолымен қыстырғыштарды 
бір-біріне қосуға тырысады. 
Кубиктермен үй, қоршау ж=не т.б. салу. Кубиктерді жиі –жиі алып, дұрыстап, жинап жатқан қол 

жетекші болып саналады.Кубиктерді жинау кезінде екі қол да жұмыс істейді. Сонымен қатар, бұл бала 
үшін =рекеттің =деттегідей түрі, сондықтан балаға белгілі тапсырмаларымен конструктор ж=не мозайканы 
ұсынып, тапсырманы қайталату керек 
Тапсырмаларды орындау н=тижелерін ойда сақтап отырмау үшін оларды төмендегідей кестеге 

орналастыру өте тиімді: 
 
 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(48), 2015 г. 

229 

 
Егер де тапсырмаларды орындау кезінде бала сол қолмен белсендірек жұмыс істесе «Сол қол» 

бағанына (+) белгісі қойылады, оң қолды қаласа «Оң қол» бағанына қойылады. Егер де ол оң ж=не сол 
қолдарын бірдей пайдаланса онда (+) белгісі «Екі қол» бағанына қойылады. 
Кестеге сонымен қатар отбасылық солақайлық туралы деректер де енгізіледі. Егер де отбасында 

солақай туысқандар – ата-аналары, ағалары, інілері, =пкелері, сіңлілері,=желері, аталары болса онда «Сол 
қол» бағанына (+) белгісін, егер де жоқ болса «Оң қол» бағанына(+) белгісін қою керек. 
Егер де н=тижелерді есептегенде «Сол қол» бағанында 7-ден көп қосу белгісі жиналса, онда бала 

солақай болғаны. Егер де «Сол қол» бағанында 2-9 тапсырмаларға қосу белгілері жиналса, ал бірінші – 
сурет салуға –«Оң қол» бағанында қосу белгісі қойылады, яғни, шындығында тұрмыстық =рекеттерді 
бала сол қолмен , ал графикалық =рекеттерді оң қолмен жеңіл орындайды дегенді білдіреді. Бұл жағдайда, 
жазуға қолды таңдай отырып, графикалық тапсырмаларды орындаудағы оң қолдың артықшылығын 
ескере кеткен жөн.Баланың оң қолмен де сол қолмен де жазуды бастауы, кейде сол қолмен сурет салады 
да, оң қолмен жазу жазады немесе қаламды бір қолдан екінші қолға ауыстырып отырады. Бұл оң қол мен 
сол қолды кезек-кезек қолдану баланың жазу дағдысының қалыптасу үдерісін қатты қиындатады.  
Педагогтар «Бала қандай қаламды жиі пайдаланса сол қаламмен жаза берсін деген позицияны жиі 

ұстанады. Бірақ мұндай көзқарас жазудағы жетекші қолды таңдау келгенде жарамай қалады. «Графика-
лық функционалды артықшылық» (яғни, графикалық солақайлар да, графикалық оңқайлар да болуы 
мүмкін) ж=не тұрмыстық =рекетте оң қолдың да, сол қолдың да пайдалану артықшылығын сипаттайтын 
(яғни, тұрмыстық солақайлар да, тұрмыстық оңқайлар да болуы мүмкін) «тұрмыстық функционалдық 
артықшылық» деген арнайы терминдер бар. 
Ғалымдардың зерттеулері д=лелдегендей, жағдайдың 90%-ында «графикалық солақайлар» «тұрмыс-

тық солақайлар» екен.Оңқайларда да осындай қатынас. Бірақ та тұрмыстық ж=не графикалық =рекетте де 
балалар амбидекстрлар бар.Мұның б=рі белсенді оқуға дейін жетекші қолды анықтау қажеттілігінің 
қандай маңызды екенін түсіндіреді.Жетекші қолды анықтаудың =р-түрлі т=сілдерін қолдану т=жірибеміз 
объективті н=тиже қабылдауды қамтамасыз ететін жағдайларды анықтауға мүмкіндік берді: 

- диагностиканы (идентификация) жүргізу дербестігі 
- тапсырмалардың жетімдігі; 
-тапсырмаларды орындауға қажетті п=ндердің орналасуы, баланың алдына, столдың д=л ортасына, 

оның оң ж=не сол қолының бірдей қашықтығында. 
- диагностиканың ойын формасы. 
Ғылыми ж=не =дістемелік =дебиет жетекші қолды анықтауға арналған =р түрлі авторлардың ұсынған 

көптеген =дістерінен тұрады.  
Сонымен, біз өзіміздің зерттеу жұмысымыздың н=тижесінде мектеп жасына дейінгі балалардың бір 

қолдың екінші қолға деген басымдығының д=л бейнесін алуға мүмкіндік беретін, екі қолдың бірдей 
=рекетіне арналған сынақ-жаттығулар ж=не =р түрлі =діс-т=сілдер арқылы сұрыпталған ойын 
тапсырмаларынан тұратын =дістемелр кешенді қолдануға боалатынын тұжырымдадық.  
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Резюме 

В статье анализируются особенности развития детей-левшей дошкольного возроста и их состояние исследования 
в дошкольной педагогике, различия в умении работать правой и левой рукой.  

Summary 
This article considers the analysis of development of left-handers in preschool age and its investigation in pedagogy. The 

article discusses the peculiarities of working with right and left hand. Keywords- left-hander, child of preschool age, psychic 
development, leading hand. 

Тапсырма Сол қол Оң қол Екі қол 
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Мақалада к=сіптік білім беру жүйесіндегі студенттерді өз еліміздің азаматы =рі патриоты етіп т=рбиелеу, 
колледждерде оқитын жастардағы патриоттық сезімді т=рбиелеу, =леуметтік белсенді студенттерді - Қазақстан 
азаматтарын қалыптастыру сұрақтары қарастырылады. 
Халықаралық терроризмнің, алдамшы діни экстремизмдердің өсіп келе жатқан қатерлері жағдайларында 

жастарды отансүйгіштікке т=рбиелеу Қазақстанның тек ұлттық мүддесімен ғана анықталуы керек ж=не олардың ішкі 
ж=не сыртқы қауіптерден қорғаныстарын қамтамасыз етуге белсенді қатысуларына ықпал ету керек. 
Мақалада орта к=сіптік білім беру жүйесінде оқытылатын жас ұрпақтың патриоттық т=рбиесінің мақсаттары мен 

м=селелері айырықша айтылады. 
Отансүйгіштікке т=рбие т=жірибесінің теоретикалық ж=не =дістемелік негіздерін жасаудың қазіргі таңғы күйін 

сараптау осы саладағы салмақты бірқатар м=селелерді анықтауға мүмкіндік береді. Оларды үш топқа жіктеуге 
болады: бірінші топ – қазақстандық отансүйгіштіктің қазіргі таңғы теориясының концептуальды негіздерін 
жасаудың жеткіліксіздігімен байланысты м=селелер; екінші топ - отансүйгіштікке т=рбиенің мемлекеттік жүйесінің 
жұмыс істеу т=жірибесімен байланысты м=селелер; үшінші топ – бастауыш ж=не орта к=сіби білім саласында 
т=рбиелік жұмыс жүйесінің кемшіліктері салдарынан болған м=селелер. 
Бұлақты сөздер: отансүйгіштік, отансүйгіштікке т=рбиелеу, отансүйгіштікке т=рбиелеудің =дістері ж=не 

формалары 
 
Отансүйгіштікке т=рбие беру Қазақстан Республикасы азаматтарының жас буынына т=рбие берудің 

маңызды бағыты ретінде мемлекет белгілеген. Отансүйгіштікке т=рбие беру отаншыл, Отанға адал, мем-
лекеттің дамуымен байланысты міндеттерді жүзеге асырылатын тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 
Қазіргі таңғы жағдайларда жастарды отансүйгіштікке т=рбиелеудің тиімді жүйесін жасау осы саладағы 

педагогикалық т=жірибенің =діл сараптамасынсыз мүмкін емес. 
Халықаралық терроризмнің, алдамшы діни экстремизмдердің өсіп келе жатқан қатерлері 

жағдайларында жастарды отансүйгіштікке т=рбиелеу Қазақстанның тек ұлттық мүддесімен ғана 
анықталуы керек ж=не олардың ішкі ж=не сыртқы қауіптерден қорғаныстарын қамтамасыз етуге белсенді 
қатысуларына ықпал ету керек.  
Отансүйгіштік т=рбиенің мақсаты ол міндетті түрде жастардың арасында жоғары =леуметтік 

белсенділікті, азаматтық жауапкершілікті, жоғары руханилықты дамыту, т=уелсіз Қазақстанның мүддесі 
үшін өндіру процестеріне қабілетті позитивті құндылық бағыттарына ие азаматтардың қалыптасуы. 
Т=рбиелеу жұмысы н=тижесінде қойылған мақсатқа төмендегі тапсырмаларды шешу арқылы қол 

жеткізу керек: 
− қазақстандық қоғамда жастар танымы мен сезімдерінде =леуметтік маңызды отансүйгіштікке 

құндылықтарды, көзқарастарды ж=не ұстанымдарды бекіту, Қазақстанның м=дени ж=не тарихи өткенін, 
қазақ халқы мен елдегі диаспоралардың д=стүрлері мен ғұрыптарын құрметтеу; 

− ғылыми-білімдік, =леуметтік-м=дени, құқықтық ж=не басқа да бірқатар м=селелерді шешуде 
жастардың белсенді араласу мүмкіндіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету ж=не жасау; 

− жастарды Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдары мен т=ртіптерін сыйлауға 
т=рбиелеу; 

− қазақстандық жастарға мемлекеттік р=міздерді – Елтаңбаны, Туды, Қазақстан Республикасының 
qнұранын ж=не елдің аса құрметті жерлерін құрметтеу мен мақтаныш сезімін ұялату; 

− жастарды көп ұлтты ж=не көп конфессиялық Қазақстанның д=стүрлері мен ғұрыптарын құрметтеуге 
т=рбиелеу; 

− Қазақстанның ұлттық тарихын бұрмалауға, ж=бірлеуге бағытталған жаппай батыс м=дениетінің 
үлгілеріне, экстремисстік идеяларға белсенді қарсы =рекет ету; 

−  н=сілдік, ұлттық, діни шыдамдылықты қалыптастыру, 140-тан астам ұлттар мен халық өкілдерінің 
арасындағы достық пен туысқандықты күшейту. 
Жастарды отансүйгіштікке т=рбиелеу жоспарлы, жүйелі, тұрақты ж=не мақсатты бағытталған болуы 

керек. Сондықтан да білім мекемелерінің =рекеттері мен жұмыстары да осындай болуы қажет.  
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Колледждердің т=рбиелеу жүйесі жеке ұжымдармен қатар жеке оқушылармен т=рбие жұмыстарын 
жүргізуде патриоттылық бағыттардағы іс-шараларды ұйымдастырудан тұрады. 
Отансүйгіштікке т=рбие жүйесінде маңызды құраушысы болып жаппай бұқаралық ақпарат 

құралдарының, ғылыми ж=не шығармашылық бірлестіктерінің, ардагерлердің, жастардың ж=не басқа да 
қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктердің өкілдерінің, елдің негізгі діни конфессияларының: ханифиттік 
масхабтың сүннетік бағыттағы ислам мен православиелік христиан өкілдерінің белсенді қатысуымен 
ұжымның тұрақты түрде ұйымдастырып, жүргізетін жаппай отансүйгіштікке жұмысы айтылады. 
Сөзсіз, отансүйгіштікке т=рбие жүйесі Қазақстанның ұлдары мен қыздарының белсенді өмір 

ұстанымдарын қалыптастыруды қамтамасыз етуге, жалпы мемлекеттік м=селелерді шешуге 
дайындықтарына =қпал етуге, мемлекеттік ойлау мен т=сілдің қалыптасу жағдайларын жасауға, елдің 
жалпы ұлттық мүддесіне сай =рекет ету дағдылары мен біліктіліктерін жасауға тартылған. 
Елдегі отансүйгіштікке т=рбие (көбінесе =скери отансүйгіштікке) м=селесіне басты назар аударылға-

нын айта кету керек. Жарықбаев Қ., Қалиев С СайдахметоваЛ. Иманбаева С., Ресейде - Богданова О.С., 
Черепкова СВ., Бублик Л., Арзамаскин Ю., Гурин В.Е., Ежов С.А., Зубайраев А.Л. [54-58] ж=не басқа да 
танымал ғалымдардың еңбектерінде патриоттылыққа т=рбиелеу мен Отанды қорғауға дайындық сұрақта-
ры кең таралды. Т=рбиелеу м=селесін жиынтық түрде қарастыру отансүйгіштікке қасиеттерінің қалыпта-
суының =р түрлі қырлары Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, К.К. Платонов, 
Ю.К. Бабанский секілді педагогтар мен психологтардың жұмыстарында өз бейнесін тапты.  
Осы аталған авторлардың еңбектерінің =дістемелік, теоретикалық ж=не =дістік маңыздары зор. Бірақ 

олардың тым идеологияландырылғанын, біздің мемлекетіміздің қазіргі таңғы даму этапының 
шынайылығын ескермегендігін мойындамауға болмайды. Осыған байланысты бізге Қазақстанның 
т=уелсіз мемлекет д=режесін алғаннан кейінгі жасалған жұмыстарды сараптау маңыздырақ болып отыр. 
Отансүйгіштікке т=рбие т=жірибесінің теоретикалық ж=не =дістемелік негіздерін жасаудың қазіргі 

таңғы күйін сараптау осы саладағы салмақты бірқатар м=селелерді анықтауға мүмкіндік береді. Оларды 
үш топқа жіктеуге болады: 
Бірінші топ – қазақстандық отансүйгіштіктің қазіргі таңғы теориясының концептуальды негіздерін 

жасаудың жеткіліксіздігімен байланысты м=селелер; екінші топ - отансүйгіштікке т=рбиенің мемлекеттік 
жүйесінің жұмыс істеу т=жірибесімен байланысты м=селелер; үшінші топ – бастауыш ж=не орта к=сіби 
білім саласында т=рбиелік жұмыс жүйесінің кемшіліктері салдарынан болған м=селелер. 
Бірінші топтағы м=селелердің арасында дүниетанымдық, =дістемелік сипаттағы м=селелерге ерекше 

назар аудару керек ж=не оқушыларды отансүйгіштікке т=рбиелеуде мақсаттарды, міндеттерді, 
ұстанымдар мен бағыттарды анықтауға =сер етеді. Олардың ішінде негізгілері болып мыналар табылады: 

− біріншіден қазіргі таңғы қазақстандық отансүйгіштікте тарихтың =р түрлі этаптарында үстем болған 
д=стүрлердің, идеялардың ж=не патриоттылық құндылықтарының үйлесімді бірігу м=селелері.  

− екіншіден, онтологиялық өте күрделі, қарама қайшы, =леуметтік м=дениет құбылыстар ретіндегі 
отансүйгіштік м=ліметтер м=селелері.  
Қазіргі таңғы нормативтік, ғылыми ж=не танымал =дебиеттердегі барлық патриоттылық дефиницияла-

ры осы талапқа сай еместігін мойындау керек. Сондықтан да алдымен "отансүйгіштік" түсінігінің өзін 
түсініп алу керек. Оны көпшілігі отансүйгіштіктің болмысы мен мазмұнын құбылыс ретінде ойламай 
қолданады; 

− үшіншіден, отансүйгіштіктің мұндай үлгісін таңдау м=селесі т=рбиелік жұмыстың теориясы мен 
т=жірибесінде алдыңғы жүз жылдықтардағыдай отансүйгіштіктің діни, ұлттық, саяси немесе 
идеологиялық шектеу нұсқаларын емес, ХХІ ғасырдың қазақстандық патриотын т=рбиелеуге ықпал етеді. 
Екінші топ м=селелері қазіргі таңғы патриот азаматтың жалпы мемлекеттік, м=дениеттік ж=не біліми 

сұрақтарды қалыптастыру шешімінің қажеттілігімен байланысты. Бұл топтың м=селелерінің ішіндегі 
негізгілері деп мыналарды атауға болады: 

− біріншіден, мемлекет билігі органдарының =рекеттерінің, ғылым ж=не білім мекемелерінің, қоғам-
дық ж=не діни ұйымдардың патриоттылық т=рбиелеу м=селелерінің шешімдері бойынша 
келіспеушіліктері; 

− екіншіден, отансүйгіштік т=рбиелеуді оқу материалдық қамтамасыздандырудың ескіруі, осы 
саладағы жаңа білім жіне т=рбиелік технологиялардағы ұсыныстардың жоқтығы; 

− отансүйгіштікке т=рбиелеудің үшінші топ м=селелері білім саласындағы т=рбиелік жұмыс 
сапасымен, Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудағы жетістіктерімен ж=не с=тсіздіктерімен 
тікелей байланысты. Білім беру жүйесінде т=рбие берудің 2013-2015 жылдарға арналған кешенді 
бағдарламасында анағұрлым маңыздылары мыналар: 
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− біріншіден, білім мекемелеріндегі мемлекеттік отансүйгіштікке т=рбие жүйесі мен т=рбиелеу 
жұмыстары т=жірибесінің өзара бейімделу м=селелері. Қазіргі кезде білім мекемелерінде отансүйгіштікке 
т=рбие басқа да т=рбиелеу түрлерімен іргелес. Бірақ та ол оқу =рекеттері мен т=рбиелік түрлерге үйлесімді 
ене алуы керек. Оқушылардың бойында патриоттылық бағыттағы болса да жеке жүйелермен ықпал ете 
отырып патриот азаматты қалыптастыру мүмкін болмай отыр, себебі жас адамның бүтін тұлғалық дамуы 
жөнінде сөз қозғалып отыр; 

− екіншіден, бірегей "т=рбиелеу өрісін" жасау. Ең алдымен т=рбиелік жұмыс субъектілерінің жиынты-
ғы жөнінде сөз қозғалып отыр. Оқу мекемелеріне т=рбиелеу бойынша ат салысатын басшылықты, 
педагогтарды, активтерді жатқызуға болады. Бірақ та м=селе тереңдігі, т=рбиелеу жұмыстарының т=жіри-
бесі көрсетіп отырғандай осы тізімдер толық емес. Оны оған мемлекеттік институттарды, жергілікті 
басқару органдарын, БАҚ (СМИ), қоғамдық бірлестіктерді, оқушылардың жанұяларын кірістіре отырып 
кеңейткен мақсатты дұрыс болады. Қазіргі таңғы т=жірибеде бірегей "т=рбиелеу өрісінің" жоқтығы білім 
мекемелеріндегі т=рбиелеу жүйелеріне т=н бірқатар кері =серлі қырлар мен құбылыстарды тудырады. 
Т=рбиеленуші нысан ретінде алынатын т=рбиенің нысандылық бағыттылығы; отансүйгіштікке т=рбие 
мазмұнының анық еместігі, теоретикалық, бастапқы негіздердің жоқтығы, қоғамдағы өзгерістер, жастар-
дың ерекшеліктері мен қызығушылықтары; т=рбиелеудің оқытудан алған үзіндісі, оларға параллель 
процесстер ретінде қарау, т=рбиелеуге екінші д=режелі қызмет ретінде қарау; авторитарлық өзара =рекет-
тестік пен бірлестік, т=рбиелеу стилі; бірегей ұйым мен мақсатты бағыттылықтың жоқтығы, координа-
цияның, өзара байланыстың ж=не т=рбиелеу жүйесінің негізгі звеноларының арасындағы жалғастырушы-
лықтың бұзылуы; жаппай бұқаралық ақпарат құралдарының жастарға кері сипаттағы =серлері; ғылыми 
негіздеменің жеткіліксіз деңгейі, осы саладағы зерттеулердің т=жірибелік бағыттылықтарының =лсіздігі; 

− үшіншіден, отансүйгіштікке т=рбиені ұйымдастырып, жүзеге асыратын педагогикалық кадрларды 
дайындау м=селелері. qліппелік ақиқат – лайықты патриот азаматты тек азамат-патриот, яғни қоғам мен 
мемлекетте құрметке ие адам ғана т=рбиелей алады. Білім мекемелерін кадрмен, =сіресе жас мамандармен 
толықтыру күрделі м=селе. Педагогтардың лайықты өмір деңгейін қамтамасыз ету тапсырмасын да тыс 
қалдыруға болмайды. Болашақ ж=не осы қазіргі педагогтарда таңдаған мамандығы үшін мақтанышы мен 
сүйіспеншілігін қалыптастыру керек. Сонымен қатар оларды оқушыларды патриоттылық рухында оқыту 
мен т=рбиелеу =дістемесі мен т=жірибесіне үйрету де маңызды; 

− төртіншіден, оқушыларды отансүйгіштікке т=рбиелеу тиімділігін көтеру м=селесі. Тиімділік екі 
негізгі факторға байланысты екені құпия емес: обективті ж=не субъективті жағдайлар күйі мен олардың 
т=рбиелеу =рекетіндегі процесте ескерілуінен; іштей үйлесімділікте, отансүйгіштікке т=рбие жүйесінде 
негізгі компоненттердің ұйымдастырылғандығынан (субъектілер, объектілер, олардың өзара байланысы, 
түрлері, =дістері, т=сілдері ж=не т.б.).  
Т=рбиелеу жұмыстарының т=жірибесі сандық көрсеткіштерінің маңыздылығына қарамастан 

оқушыларды патриоттылыққа т=рбиелеу тиімділігін анықтауда сапалы критерийлер шешуші роль 
атқарады. Жастардың мемлекеттік саясатты Қазақстанның қайта туу саясаты, тарихи дамудың қысылтаяң 
уақытын жеңуі ретінде түсінуі мен маұлдауы ерекше маңызды. Мемлекет жастарға қалыпты адами 
тіршілік жағдайларына ертеңге, бұлыңғыр болашақта емес, д=л осы қазір кепіл беруі керек.  

1 Иманбаева С.Т. Оқушыларға ұлттық жауынгерлік дOстүр арқылы ерліке баулудың негіздері.- А-ты, 2001.  
2 Богданова О.С., Черепкова СВ. Нравственное воспитание старшеклассников. М., 1988.  
3 Бублик Л., Арзамаскин Ю. На идеях патриотизма: основные положения исторического опыта воспитания 

воина на различных этапах военного строительства Казахстана//Ориентир. 1994, № 2.  
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы воспитательной работы в системе среднего профессионального образования, 

в частности, воспитания патриотизма у молодежи, обучаемой в колледже, формирования социально-активных 
студентов – граждан Казахстана. 
В условиях нарастающей угрозы международного терроризма, псевдорелигиозного экстремизма патриотическое 

воспитание молодых людей должно определяться исключительно национальными интересами Казахстана и 
способствовать их активному участию в обеспечении ее безопасности от внешних и внутренних угроз, вызовов и 
посягательств.  
В статье выделяются цели и задачи патриотического воспитания молодежи, обучающейся в системе среднего 

профессионального образования. 
Анализ современного состояния разработанности теоретических и методических основ, практики патриотическо-

го воспитания позволяет выявить ряд серьезных проблем в данной сфере. иx можно классифицировать по трем 
группам: первая группа - проблемы, связанные с недостаточной разработкой концептуальных основ современной 
теории казахстанского патриотизма; вторая группа — проблемы, обусловленные практикой функционирования 
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государственной системы патриотического воспитания; третья группа - проблемы, являющиеся следствием 
несовершенства системы воспитательной работы в сфере начального и среднего профессионального образования.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, методы и формы патриотического воспитания 
 

Summary 
The problems of educational work in the system of vocational secondary training, in particular, bringing up of the college 

students to be the patriots of their country and forming of socially active students, the citizens of Kazakhstan are considered in 
the article. The meaning of patriotism and its structure is analyzed in details. 

Based on the analyses of the patriotic literature and on practical experience, the criteria of patriotic courteousness if 
students are defined in the article. 

The criteria and levels of patriotic good breeding of the college students are described in it. Bringing up of a person – the 
patriot in period of students’ life is carried out throughout the whole educational process ( in the frameworks of disciplines 
study) and out of class activity. 

The article offers different forms and methods aimed at forming of patriotism; i.e. competitions out of class measurements, 
projects to the Fatherland Defender’s Day, scientific research works and presentations. 

Creative projects are especially distinguished among all forms of educational work.  
The development of educational skills of students, their skills in orienting in informational area and the development of 

critical thinking are on the base of projects method. 
Keywords: patriotism, patriotic education, methods and forms of patriotic education 
 

УДК 371.2 
 
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

Д.Достузаде – к.п.н., ведущий научный сотрудник Института проблем образования 
Республики Азербайджан 

 
Во всестороннем развитии младших школьников с нарушениями слуха игра занимает важное место. Игра 

является важным средством в формировании личности, в направлении его интересов и т.д. Во время игры 
корректируется характер, проявляются интересы, потребности и желания ребенка. 
Игра также важна для здоровья и физического развития детей в процессе игры ребенок выполняет различные 

движения, что повышает деятельность организма. Помимо всего, в процессе игры ребенок думает, рассуждает, что 
делает его речь неизбежным средством связи и общения. 
Ключевые слова: игра, речь, общение, познание, физическое развитие, умственное развитие 
 
Игры играют важную роль во всестороннем развитии младших школьников с проблемами слуха. Игра 

является важным средством в формировании личности ребенка, развитии у него мотивации, изучении 
окружающей действительности, узнавании всего нового. 
Дети с проблемами слуха не являются пассивными наблюдателями окружающего. Они всеми силами 

стараются участвовать в происходящем и получают эту возможность через игру. В игре воспитывается 
характер ребенка, проявляются его желания и возможности. Поэтому так велика тяга детей к игре.  
Играм придается важное значение в физическом развитии ребенка и защите его здоровья. Различные 

игры, особенно двигательные, способствуют улучшению и повышению физических и жизненных 
характеристик организма. 
Играм отводится важная роль в воспитании и обучении детей с проблемами слуха. В игре развиваются 

коммуникативные возможности, он думает, размышляет, рассуждает и волей – неволей старается 
применять и развивать при этом свой имеющийся речевой потенциал.  
С целью развития речи у детей младшего школьного возраста широко используют дидактические 

игры, основанные на развитии у детей способностей различать предметы по их качествам и особенно-
стям. Такие игры формируют у детей грамматически правильную речь и обогащают словарный запас.  
В процессе сюжетно – ролевых игр дети находятся в общении друг с другом, используя при этом 

достигнутый ими речевой запас и восполняя его новыми словами и выражениями.  
Следует отметить, что часто младшие школьники забывают названия и предназначение предметов. 

Поэтому учитель - воспитатель должен почаще напоминать детям правила игры и руководить их игрой. 
Игра является в своем роде отражением действительности, отражением жизни. Еще М.Горький отмечал, 
что игра это путь познания и изменения жизни. В процессе игры ребенок быстро развивается как 
физически, так и психически.  
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Педагогика советует строить обучение младших школьников на основе дидактических игр, однако 
весь процесс основывать на игре нельзя. 
Чтобы выполнить функции, отведенные ребенку с проблемами слуха в данной игре, он должен об-

щаться с другими детьми, выполнять правила игры и т.д. Например, ребенок в роли покупателя знает, что 
нельзя уходить, не заплатив; ребенок в роли врача или медсестры должен знать, что перед обследованием 
или уколом необходимо мыть руки. В таких сюжетно – ролевых играх дети с проблемами слуха воспро-
изводят сценки из повседневной жизни и таким образом познают реалии окружающей действительности.  
Сюжетно-ролевые игры должны различаться не только по сюжету, но и по содержанию. В то же время 

одинаковые по сюжету игры для разных возрастных групп должны различаться по содержанию.  
Постепенное усложнение сюжетно – ролевых игр позволяет детям с нарушением слуха все лучше 

узнавать окружающую действительность. 
В процессе игры у детей с нарушением слуха развиваются и совершенствуются различные формы 

общения: движения и жесты их становятся более гармоничными, они становятся инициативными и 
общительными.  
Необходимо отметить, что в процессе совместной игры дети с нарушениями слуха, стараясь скоорди-

нировать свои движения с движениями других детей, становятся участниками коммуникативного процес-
са. Можно с уверенностью сказать, что в процессе игры ускоряется развитие имеющихся психических и 
индивидуальных качеств ребенка и создается база для их дальнейшего усовершенствования. Игры также 
способствуют развитию волевых качеств у ребенка, а в целом его эмоционально – волевой сферы. 
Сюжетно – ролевые игры способствуют также развитию воображения ребенка. В связи с развитием в 

более старшем возрасте ассоциативного мышления отпадает необходимость в наглядности.  
Как уже отмечалось, дидактические игры занимают важное место в обучении детей с нарушениями 

слуха. С помощью этих игр можно развивать знания детей и формировать у них необходимые навыки, а 
также расширять их представления о качествах и особенностях предметов, расширять их кругозор. 
Игры помогают не только расширять знания об окружающей действительности, но и развивают такие 

психические функции, как внимание, память, наблюдательность.  
Детские игры различаются по содержанию и сложности. Дети наиболее часто играют в двигательные, 

настольные, дидактические и конструирующие игры. 
1. Конструирующие игры. Эти игры создают широкие возможности для развития у детей 

воображения. Дети сами с помощью специальных наборов конструируют различные модели машин, 
домиков и т.д. Эти игры способствуют развитию у школьников технического мышления и речи, 
необходимой для общения при совместной работе. 

2. Творческие игры наиболее любимые детьми игры. Все представления о действительности, 
полученные детьми в жизни, они воплощают в этих играх. Так как эти игры чаще бывают сюжетно – 
ролевыми, то в них происходит развитие речи, коммуникативных навыков и наблюдательности детей. 
При этом они могут использовать как жестовую, так и дактильную речь. 

3. Дидактические игры.  
С помощью этих игр расширяются знания и формируются навыки и умения у детей. С помощью таких 

игр (напр., «Кто в тереме живет?», «Угадай – ка!» и т.п.) у детей расширяется кругозор, углубляются 
знания о предметах, развивается речь.  
Дидактические игры с разрезными картинками, географическим лото, кубиками и т.д. играют важную 

роль в развитии детей с нарушениями слуха. Правильное использование таких игр дает положительные 
результаты. 

4. Двигательные игры.  
Двигательным играм принадлежит важная роль в развитии организма ребенка, оказывая в то же время 

положительное влияние на его здоровье. Для младших школьников это такие игры, как «Гуси – лебеди», 
«Смелые ребята», «Пятнашки» и т.п.  
Двигательные игры наряду с влиянием на физическое развитие, также оказывают большое влияние на 

развитие у детей с нарушениями слуха умственных и моральных качеств. Обсуждение и анализ вместе с 
воспитателем результатов игры способствует формированию у детей собственного мнения и взгляда на 
происходящее.  

5. Настольные игры.  
Настольные игры (шахматы, шашки, домино, лото и др.) наиболее востребованные из игр. Они 

способствуют развитию у детей мышления, вдумчивости, творческого воображения и правильного 
оценивания ситуации.  
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Во время игр от воспитателя требуется быть внимательным к происходящему. Организация игры 
требует от воспитателя знаний индивидуальных и возрастных особенностей детей, знания их 
поведенческих особенностей.  
Учитель - воспитатель должен таким образом организовать игры, чтобы они проходили не вяло и 

скучно, а весело, со здоровым азартом; помогать советом в различных ситуациях и т.д. Младшие 
школьники с нарушениями слуха в таких играх бывают очень коммуникативны, общаются со 
сверстниками и получают от игры большой положительный заряд энергии. Это оказывает положительное 
влияние на развитие нервной, дыхательной, сердечно – сосудистой и других систем организма.  
Участие в игре воспитателя, его советы и одинаково ровное отношение к играющим способствует 

также выработке у детей уважительного отношения к учителю, а в его лице и ко всем взрослым.  
Большое значение имеет также правильный выбор игры учителем – воспитателем. Выбрав определен-

ную игру, он должен заранее ознакомить детей с ее правилами, конечной целью и путями и способами ее 
достижения. Главная цель игр младших школьников с нарушением слуха это развитие у них разговорной 
речи. 
Заключение. Развитие речи у младших школьников с нарушением слуха происходит в процессе 

воспитания, обучения и игр. 
Практическое значение статьи. Выдвинутые в статье предложения об использовании дидактических 

игр в воспитании и обучении детей помогут в развитии речи младших школьников и дошкольников с 
нарушением слуха в школах и дошкольных учреждениях.  

 
1 Гадиров А. Развитие познавательных процессов у детей. – Баку. - 1970  
2 Байрамов А. Развитие мышления у детей. – Баку. - 1969 
3 Джафарли Н. Развитие речи дошкольников в процессе игры. – Баку. - 1964 
4 Гасымов С. Воспитательно – образовательный процесс в школах для глухих. – Баку. -1981 
5 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. 7 том. – Москва: АПИ. - 1949  

Түйін 
Есту қабілеті нашар төменгі сынып оқушыларының жан-жақты дамуында ойын маңызды орын алады. Ойын 

тұлғаны қалыптастырудағы бала мүддесіне бағытталған маңызды құрал болып табылады. Ойын үстінде баланың 
мінезі қалыптасады, қызығушылығы, қажеттілігі, қалауы оянады.  
Ойын баланың денсауллығы мен физиологиялық өсуі үшін де өте маңызды. Ойын үдерісінде балалар түрлі 

қозғалыстар жасайды, бұл қозғалыстар организмнің қызметін жақсартады. Ойын үстінде бала қарым-қатынас құралы 
болып табылатын сөз арқылы ойынды талқылайды, ойланады.  
Тірек сөздер: ойын, сөз, қарым-қатынас, таным, физикалық өсу, ақыл-ой ының өсуі 
 

Summary 
The comprehensive development of younger schoolboys with a hearing impairment game plays an important role. Playing 

an important tool in the development of the individual, in the direction of interest, etc. adjusted during the game character, 
manifest interests, needs and desires of the child. 

The game is also important for health and physical development of children during the game, the child performs various 
movements, which increases the activity of the body. In addition, during the game the child thinks, he argues that it makes it 
unavoidable means of communication and communion. 

Keywords: game, speech, communication, knowledge, physical development, mental development 
 

qОК 373.642  
 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ КИІМДЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРҒА 
ЭСТЕТИКАЛЫҚ Т.РБИЕ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ 

 
С.М. Крыкбаева – ө.ғ.к., ҚР МOдениет саласының үздігі, қаум. проф.м.а., ҚазМемҚызПУ, Алматы қ., 

Р.А. Дарменова – п.ғ.к., проф.м.а. ҚазМемҚызПУ, Алматы қ. 
 
Қазақтың ұлттық киімдері - ұлттық т=рбие берудің басты құралдарының бірі. Ұлтымыздың м=дениетін 

сақтап, оны келер ұрпаққа жаңа көзқараспен жетілдіріп жеткізуде білім беру ошағы да басты құрал болып 
саналады. Қазіргі таңда білім берудің негізгі мақсаты білімін, біліктілігін, дағдысын қалыптастыруға қол 
жеткізу ғана емес, ұлттық т=рбие негізінде ертеңгі қоғамның белсенді азаматы бүгінгі жастарымыздың 
тұлғасын қалыптастыру.  
Қазақтың ұлттық киімдері де өзінің сипатымен, с=німен, осындай сан ғасырлық тарихтың иісін сақта-

ған, бедерін жеткізген көне тарихи мұра. Қазақтың ұлттық киімдеріне қарап, қазақ елінің қандай халық 
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болғанын айтқызбай тануға болады. Қазақ ұлттық киім өнері қазақ қолөнерінің түріне ж=не эстетикалық 
т=рбие саласына жатады. Қазақ халқының көрнекті ғалымы q.Марғұлан қазақ костюмін жинап, зерттеуге 
үлкен үлес қосқан. Оның қазақ халқының ежелгі костюм үлгілерін жинап, оларды жүйелеп, көркемдік 
ерекшеліктерін танып білу үшін көпшілік қауымға ұсынған альбомы бар. Бұл еңбек д=стүрлі қазақ 
костюмдерінің түрлерін, формаларын, түстері мен композициялық шешімдерін, көркем безендіруі мен 
қолданылған материалдар арсеналын танып білуге толық мүмкіндік береді. Академик q.Марғұланның 
еңбектерінде [1] қазақ даласында ісімерлер мен қатар киімді тігуді жоғары д=режеде меңгерген тігінші-
лердің болғанын д=лелдейді. Олардың қатарында балалардың киімдерінен бастап, салтанат киімдеріне 
дейін пішіп, тігіп халыққа қызмет еткен бірқатар шеберлердің есімдері атап көрсетілген. Бай қазақтар тек 
қана тапсырыс берушілер болған, орындалған жұмыстың ақысын олар шеберге малмен немесе мал өнім-
дерінің азық түлігімен төлеген. Ең бағылы да қымбат киімдер хандар, сұлтандар ж=не бектерге арнап ті-
гілген. Қазақ халқының ұлттық киімдерінің көркемдігі денеге қонымдылығымен, өлшемдерінің дене мү-
шелеріне с=йкестігімен, түр-түсінің тұтыну мазмұнымен, сұраныспен байланыстылығымен сипатталады. 
Қазақтың д=стүрлі киімдерін зерттеп, олардың көркемдік ерекшеліктерін, өзі жасаған эскиздерінде шебер 
көрсете білген ерекше тұлға, қазақтың тұңғыш рет =йелдер арасынан шыққан суретші А.Ғалымбаева-  
ның есімімен байланысты. Ол өзі жасаған д=стүрлі қазақ ұлтының киімдерінің эскиздер жинағын альбом 
етіп шығарған. Көпшілік қауымға арналған бұл эскиздер жинағы, қазақ халқының ұлттық киімдер үлгісін 
жан жақты көрсете алатын мүмкіндігі бар жұмыс н=тижесі. Бұл еңбек қазақ халқының д=стүрлі ұлттық 
киімдерінің дамуына үлкен ықпал етіп, танымдық міндетті қазірге дейін атқарып, келе жатқан өміршең 
еңбек. Қазақ костюм тарихының дамуына үлес қосқандардың қатарынан м=дениеттанушылар мен 
өнертанушылар ерекше орын алады. Сол тақырыпта жазылған еңбектер, Ө.Ж=нібеков [2], Х.Арғынбаев 
[3], С. Қасиманов [4], А.Құралұлы [5], q.Табылдиев [6], Р.Төлеубекова [7], С.Ұзақбаева [8], С.Қалиев [9], 
М.Смаилова [9], Аюбаев Қ. [9], Н.qміреев [9], С.Асанова [10], С.Крыкбаева [11] т.б.  
qр қилы тарихи кезеңдердегі киім арқылы қыз балаларды т=рбиелеу ерекшеліктері ж=не тарихтағы 

қайраткер қыздардың т=рбиелік көзқарастары мен ұтымды ой-пікірлері сүйене жазылған еңбектердің де 
маңызы зор. 
Қазақ тағылымының ұстанған негізгі бағыты ата-бабаларымыздың үлгі-өнегесі, ақыл-кеңесі, дүниеге 

деген шынайы көзқарасы, бостандыққа, ерлікке, т=уелсіздік - дербестікке ұмтылысы. Алдан күткен 
арманы, ойға алған негізгі мақсаты. Т=рбие дегеніміздің өзі ұрпақ болашағы үшін күрес. Жастар 
т=рбиесіне ата-бабаларымыз көптеген ырым, тыйым, амал т=сілдерді киімдермен байланыстырған. Киімді 
оң қолдан бастап киіп, сол қолдан бастап шешу, оң қолдан бастап кию жақсы ырым болып саналады. Бұл 
қағида баланың қимылын епті болғанын жақсылыққа бағыттағанын тілеген болар. Қазақта оң деген сөзі 
жақсылық нышанын білдірген. Кері, теріс, жаман деген сөздер антоним ретінде қолданыс табады.  
Бас киімді тебуге, лақтыруға теріс киюге болмайды, жақсылықтың б=рі адамның маңдайына 

жазылады, сондықтан бас киімнің орны ерекше. Бас киімді =рқашан таза, ұқыпты ұстап, босаға емес, 
төрге ілген. Бөтен адамға бас киім бермейді ж=не айырбастамайды. Адам басы кемиді деп санаған. Мұнда 
қазақ халқы бас киімді ерекше қастерлегені көрінеді. Бөрік адамға көрік деп бас киімнің адамның ажарын 
ашып, көрік беретінін білдіреді.  
Бас киімді сыйға тарту өте үлкен құрмет саналған. Бұл т=лім адамның ой қабілетін басының сау 

амандығымен байланысты болғанын көне заманнан қазақ халқы білгенін айғақтайды. Денсаулыққа қазақ 
халқы өте үлкен зер салған. 
Бірінші байлық денсаулық. Дені саудың тOні сау деп рухани ж=не материалдық байланыстың негізін 

т=ннің саулығына байланысты қарастырады. Баланы туғанынан бастап тұзды сумен шомылдырып, 
маймен сылап, жеңі ұзын, ұшы бітеу көйлек кигізіп қоятын. Ондай көйлектен бала қолын аузына салып 
сормайтын. Бұл баланың денсаулығына жасалған =рекеттер. Балаға ат қойғанда ата-анасы, атасы, =жесі 
жас н=рестенің өнегелігі үлкендерге ұқсасын деп дарынды, өнерлі, ақылды ақсақалдарға аузына түкіртіп, 
азан шақыртып атын қойғызып, қарияның шапанының етегіне орап, батасын алады. Бұл ырым ата-
анасының баладан күтер үміті зор екенін көрсетеді.  
Сұлуынан жылуы деп киімге деген қоятын бірінші талап дененің саулығына қызмет ету болған. Қазақ 

тазалыққа өте үлкен зер салып талап қоятынын басқа да киімге деген тыйымнан көрінеді. Кір киім киюге 
болмайды. Киімді =рқашан таза ж=не ұқыпты ұстаған жөн. Таза тиянақты киінгенді қалайтынын қазақтың 
мақал-м=телдерінде көрініс тапқан:  
Етігі жаман төрге шыға алмас,  
Жеңі жаман ас іше алмас. 
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Дос аяғыңа қарайды,  
Дұшпан басыңа қарайды [12] 
деген м=тел адамның бас киімі адамның беделін, байлығын білдіретінін айғақтайды. Киім эстетикасы 

қазіргі заман талабына сай болуды қажет етіп отырады. Қоғамның дамуына байланысты киімнің с=ні де 
өзгеріп отырған. Адамның =р уақытта с=нге с=йкес киіне білуі оның эстетикалық талғамына байланысты. 
Тозбаған киімді тастауға болмайды. Қазақ халқында тозбаған киімді тастау жаман ырым. Егер оны адам 
кигісі келмесе, біреуге сыйлау керек. Мұнда халықтың ұқыптылығы үнемділігі, киім ісмерінің еңбегін 
бағалағаны білінеді. 
Қазақы киімнің ерекшелігі, оның жеңін бір қарыс ұзын етіп тіккен, ал қысқы киімдерінің етегі кең 

болып келген. Көшпенді ғұмыр кешкен ата-бабаларымыз төрт түлік мал өсірген халық үшін =рі баспана, 
=рі төсек болды. Ұзын жең ат үстіндегі адамның толып жатқан қажеттіліктеріне қызмет атқарған. Өте 
ұзын немесе қысқа киім кию адам жұмыс істеген кезде қолайсыздық тудырған. Бұл халық тіршілігін 
терең түсінген халық даналығынан туған, өмір т=жірибесінің-н=тижесі. Жарасымды киіну ол ең алдымен 
адамның үстіне киген киімінің бойына, түсіне, жас ерекшелігіне, пішіміне үйлесімді болуы керек. 
Адамның киіміне қарап, қарсы ал, 
Ақылына қарап, шығарып сал. 
  
Өзі сыпайының тоны да сыпайы - деп 
адамның киіміне қарап оның талғампаздығын, қызметін, ой парасатын ж=не ұқыптылығын байқауға 

болады. 
Адам көркі шүберек,  
Ағаш көркі жапырақ - деп  
ағашқа көрікті жапырақ, ал адамға =демі, с=нді, жарасымды киінгенді қалайтынын көрсетеді. qсіресе, 

қыз баланы өте =сем, ажарлы киіндіруге тырысатын.  
Қыз өссе елдің көркі, 
деп ата-бабамыз бойжеткен қыздарға қынама камзол, дүрия бешпет, к=мшат бөрік, қос етек көйлек, 

биік өкшелі кебіс, сырға, білезік, жүзік, шолпы, шашбау секілді с=нді заттарды тағу арқылы =семдікке 
деген сезімдерін оятып, қызығушылықтарын жетілдіруді көздейтін. 
Қазақ мақал-м=телдерінде киімнің =семдігі, көркемдігі былай сипат табады: 
Алтын кемер белге сNн, 
Ақылды жігіт елге сNн. 
 
Алтын балдақ қол сNні,  
Rшекей кесте тон сNні.  
Асыл шапанды асылмен астарла. 
 
Кісі киімді көркемдесе,  
Киім кісіні көркемдейді. 
Келер ұрпақтың ақылды, арлы, жігерлі болғанын тілеген ата-бабаларымыз киім қасиеттерімен 

салыстырып айтқан: 
Жақсы қыз жағадағы құндыз, 
Жақсы жігіт көктегі жұлдыз 
 
Алтын кемер белге сNн, 
Ақылды жігіт елге тNн. 
 
Тегі жаман тойда тонымды бер дер,  
 
Жетіскен жеті шапан киеді.  
Қошқар болар қозының 
Маңдай жағы дөң келер. 
 
Адам болар баланың 
Етек жеңі кең келер. 
 
Жаз киерін, қыс киіп, 
Жарлы қайдан байысын. 
Тоғыз қабат торқадан,  
Тоқтышақтың терісі артық [13] 
Киім кию м=дениеті арқылы эстетикалық талғамды дамытып, ол жастардың т=рбиесіне зор ықпал 

еткен. qр адамның отбасылық жағдайы киімінен көрінетін, отбасы болу үшін киім арқылы міндет, парыз-
дарды да арқалауы керектігін көрсететін. Қыз бала басына орамал салуға тыйым салынатын. Тек үйлен-
геннен соң орамал салатын. Өнерпаздар, сал-серілер, ақындар да =рдайым ерекше с=нді киініп жүрген.  
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Үйлену салтында күйеу мен қалыңдықтың ерекше =сем киіндіретінінен жаңа отбасы құрған жастарға 
халқымыз өте үлкен үміт артқанын көрсетеді. Киім адамның жас ерекшелігіне, киілу мерзіміне, жеріне 
байланысты кию қажет болған. 
Киім жасау т=сілдерін үйрету үшін баламен бірге анасы еңбек етіп, өзінің өнегесін көрсетеді. 

Үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы, - деп ата-анасы балаға =ртүрлі жұмыстарды тапсыратын.  
Киім тігу өнері өнершілердің еңбегін талап етеді. Дұрыс күтімі болған малдың еті де, жүні де сапалы 

болады.  
Малды дұрыс күте білудің өзі бір- өнер. Малдың жүнін сұрыптау, жүннен жіп иіру, жіптен мата тоқу, 

малдың терісін илеу, оны сұрыптау, маталарға бояу жасау, маталарды бояу, адамның тұрпатын, беделін, 
жағдайын талдап, киімнің үлгісінің үйлесімділіктерін келістіру, матадан киім үлгілерін пішу, пішу 
=дістерін табу, пішілген киімді дұрыс тігу, тігілген затты =шекейлеу бұл тек бір киім тігу мақсаты үшін 
жасалатын =рекеттер. Мұның б=рі жеке өнер, яғни киім қаншама өнерді үйренуге ықпал жасап, қазақ 
халқының тұрмыстық м=дениетінің негізін құрайды.  
Аталған өнерлердің көбін жалғыз адам ғана істемейтін. Мысалы, жүн бояу, мата жасау, ою-өрнек салу 

үшін арнайы елден қас шеберлер шақырылатын ерекше д=стүр де қалыптасып отырған.  
qр ұлт өзіне т=н ұлттық ғимараттарымен, ұлттық киімімен ерекшеленіп танылған. Т=уелсіз мемлекет 

болған Қазақстан өзінің ұлттық тарихын жалғастыруда көп өнерлі, талапты білімді адамдарды қажет 
етеді. Мемлекеттің ұлттық символикаларын жасау жолдарында ұлттық киімге де сұрау көп.  
Ұлттың армиясы, ұлттың соты, =уе темір жол қызметкерлері, академиктер, олимпиада жеңімпаздары 

т.с.с. ерекшелендіруді қажет ететін ұлттық к=сіп қызметкерлері қалай киінуі керек деген сауалдар =ліде 
туындап жатыр. Сонымен қатар ұлттық с=н ғимараттары қандай киім үлгілерін жасап, халықаралық 
подиумдарында өздерін ұлт ретінде танылта алады деген сұрақтардың жауабыда жастар т=рбиесіне 
тигізетін ықпалы мол. Бұл м=селелерді дұрыс шешу үшін халықтың киім кию м=дениетіндегі құнды 
мұраларын жандандыру бүгінгі күннің маңызды м=селесінің бірі. 
Ұлттық киім ата-бабамыздың көзі, бізге олардан жеткен материалдық м=дениеттің көрсеткіші. Қазақ 

халқының ұлттық киімі басқа ұлттардан өзгеше, өзіндік қасиетке толы.  
«qр халықтың тарихы бірегей, бұл сандаған ұрпақтың баға жетпес т=жірибесі. Ол азаппен келген 

т=жірибе. Содан да көшпенділердің рухани өмірін оның өз тарихынсыз елестету мүмкін емес. Өткенді 
түсіну арқылы адамның бүгінгі көзқарасы тұлғаның зерделі ж=не м=дени дамуын бағалаудың анық д=л 
өлшемдерінің бірі. Оны тану арқылы туған жерімізді оның ұлы шежіресін құрметтеп, сүйе түсеміз.  
Осы тұрғыдан атап кетсек, мемлекетіміздің ұлттық киімінің жаңа көріністерін жасау жолында Фатима 

Таразидың с=н салоны көп жұмыс істеген. Олардың жасаған үлгілерін біз халық соты өкілдерінің, халық 
жауынгерлердің, ғарышкерлердің үстінен көре аламыз. Мұндай т=жірибе =лі де көп жұмыс жасап, 
зерттеулер жүргізуді қажет етеді.  
Қазақ ұлттық киімінде сарқылмайтын сан қилы ой, қиял, үлгі бар. Оның б=рі қазақ ата-бабаларының өз 

ұрпақтарына қалдырған рухани қазынасы. Сол қазынаны дұрыс пайдалану, сабақтастыру, өркендету 
қазіргі м=дениеттің ж=не халықтық т=рбиенің нысаны. М=дениетті киіну білімділіктің белгісі. Киіміне 
қарап кісіні, елімізді танытуға болады.  
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Резюме 
В этой статье рассматривается педагогическое направление эстетического воспитания учащихся на основе 

казахской национальной одежды.  
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Изучение народной одежды в процессе преподавания декоративно-прикладного искусства является 
необходимостью сегодняшнего дня. Декоративно-прикладное искусство уходит корнями в глубь веков и является 
фундаментом современной культуры, следовательно, дальнейшее духовное, нравственное совершенствование 
общества невозможно без усвоения жизнелюбия и оптимизма народного искусства, народной культуры. Оно 
способствует решению труднейших задач в области эстетического воспитания молодежи, развития духовных 
потребностей, становления художественного вкуса, роста творческих способностей.  
Ключевые слова: национальное образование, национальная одежда, головной убор, лицо человека, народное 

искусство, эстетическое воспитание, художественный вкус, твочество  
Summary 

In article the pedagogical direction of esthetic education of youth on the basis of the Kazakh national clothes is considered.  
Studying of national clothes in the course of teaching of arts and crafts is need of today. Arts and crafts originate in depth 

of centuries and are the base of modern culture, therefore, further spiritual, moral improvement of society is impossible 
without assimilation of cheerfulness and optimism of folk art, national culture. It promotes the solution of the most difficult 
tasks in the field of esthetic education of youth, development of spiritual needs, formation of art taste, growth of creative 
abilities. 

Keywords: national education, national dress, hat, man's face, folk art, aesthetic education, artistic taste and creativity 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Г.Г. Жусупбекова – докторант Phd, 1 курс, КазНПУ им. Абая 
 

Система образования Республики Казахстан ориентирована на обеспечение высокого качества 
обучения и воспитания подрастающего поколения, подготовку человеческих ресурсов в 
быстроменяющихся экономических и технократических условиях.  
В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы: разрабатываются и внедряются 

новые образовательные концепции, совершенствуются и внедряются нормативно-правовые основы, 
внедряются новые педагогические технологии обучения. Мы наблюдаем активный процесс гуманизации 
и демократизации образования, что проявляется в признании новой позиции ученика в образовательном 
процессе и новой системы взаимодействия субъектов педагогического процесса. Становится актуальным 
сделать содержание образования средством личностного развития ученика через организацию личностно-
ориентированного подхода, разработку и внедрение новых педагогических технологий обучения.  
В качестве одного из основополагающих принципов личностного развития в психолого-

педагогической науке выдвигается принцип саморазвития, детерминирующий способность индивида 
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к 
высшей форме жизнедеятельности - творческой самореализации (К.А.Абульханова-Славская, 
А.Г.Асмолов, В.В.Давыдов, Л.М.Митина, В.А.Петровский и др.). 
Проблему развития способностей, психики, самостоятельности и личности в целом затрагивали в 

своих работах казахские ученые-просветители (Ш.Уалиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев), а также 
передовые казахские общественные деятели и ученые ХХ века (Ж.Аймаутов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, 
М.Жумабаев).  
В отечественной педагогической науке имеется широкий спектр исследований, посвященных 

технологизации образования. В Казахстане технологическому подходу в обучении посвящены работы 
Г.К.Нуртаевой, К.К.Кабдыкаирова, Ж.А. Караева, Г.Т. Хайруллина, Т.Т.Галиева, С.К.Исламгуловой, 
также идеи технологизации образования выдвигали российские педагоги-новаторы В.Ф.Шаталов, 
Б.П.Никитин, И.П.Волков, С.Н.Лысенкова и др.  
Под эгидой ЮНЕСКО рядом ученых были разработаны теоретические аспекты педагогических 

технологий. Введение педагогических технологий в теорию и практику обучения связано с трудами Б 
Блума, Д.Брунера, Дж.Кэрола, С.Сполдинга, Д.Хамблина и др. 
Использование педагогических технологий способствует насыщению образовательной сферы 

эффективными идеями. Анализ психолого-педагогической литературы показывает следующие различные 
толкования понятия «педагогическая технология»: 

• Технология — это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 
(толковый словарь); 
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• Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; 
она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев); 

• Педагогическая технология — это содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П.Беспалько); 

• Педагогическая технология — это описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П.Волков); 

• Технология — это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 
состояния (В.М.Шепель); 

• Технология обучения — это составная процессуальная часть дидактической системы (М.Чошанов); 
• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов); 

• Педагогическая технология — это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО); 

• Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей (М.В.Кларин); 

• Педагогическая технология — это алгоритм (последовательность) действий ученика и учителя, 
обеспечивающий достижение намеченного образовательного результата; 

• Педагогическая технология – это последовательная взаимосвязанная система действий педагога, 
направленная на решение педагогических задач; планомерное и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного педагогического процесса; строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий (В.А.Сластенин) [1, с.14]. 
Таким образом, на основе анализа приведенных определений можно сделать следующий вывод: 

педагогическая технология – это совокупность методов, техника реализации, процесс достижения 
результатов обучения рациональными путями, психолого-педагогические условия для субъектов 
образовательного процесса с учетом индивидуально-личностных качеств. 
Педагогическая технология предполагает изменение стиля обучения, где выдвигаются на первый план 

активные формы обучения, которые являются сподвижниками не только сотрудничества, но и 
сотворчества. Она способствует одновременно развитию учебно-познавательной деятельности и 
организации устойчивой мотивации учащегося в процессе творческого познания. В современной 
педагогической практике нашла применение коммуникативная технология Пассова, названная 
технологией коммуникативного обучения, основанная на общении обучаемых между собой и с 
педагогами, позволяющая достичь указанных результатов [2]. Коммуникативная технология 
предполагает погружение учащегося в языковой процесс, в естественную языковую среду для овладения 
языком и формирования коммуникативных навыков. 
Следует отметить, что в Государственном общеобязательном стандарте начального образования 

(ГОСО) определены образовательные области, объединяющие несколько родственных учебных предме-
тов: «Язык и литература», «Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и общество», 
«Технология и искусство», «Физическая культура», а также сформулированы требования к ожидаемым 
результатам обучения, которые спроектированы с учетом специфики каждой образовательной области, 
Содержание образовательной области «Язык и литература» реализуется в учебных предметах: 
1) «Обучение грамоте», «Литературное чтение», «Казахский язык» в классах с казахским языком 

обучения, «Русский язык» в классах с русским языком обучения, «Казахский язык» в классах с неказах-
ским языком обучения, «Русский язык» в классах с нерусским языком обучения, «Английский язык»; 

2) в организациях образования с языком обучения этносов, компактно проживающих на территории 
Казахстана, в образовательную область «Язык и литература» дополнительно входят «Родной язык и 
литература» данного этноса. Учебные предметы «Родной язык» для организаций образования с 
уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения включаются в инвариантный компонент типового 
учебного плана [3, с. 4]. 
Преподавание учебных предметов из цикла «Язык и литература» предполагает использование комму-

никативных технологий обучения, которые направлены на максимальное погружение ученика в языковой 
процесс. Основная цель – научить правильно думать, конструировать речь на нескольких языках. 
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В процессе преподавания необходимо ориентироваться на межличностное взаимодействие в учебно-
воспитательном процессе, гуманизацию педагогического воздействия. 
В основу коммуникативной технологии обучения входит:  
- практическая направленность обучения языку в школе;  
- коммуникативно-речевая основа процесса обучения языку;  
- комплексная организация языкового материала;  
- дифференцированный подход в обучении;  
- всемерная интенсификация учебного процесса. 
Коммуникативный метод обучения говорению включает пять принципов: 
- принцип речемыслительной активности;  
- принцип индивидуализации при ведущей роли его личного аспекта;  
- принцип функциональности;  
- принцип ситуативности;  
- принцип «новизны». 
Сущность обучения на основе применения коммуникативных образовательных технологий 

заключается в создании условий для формирования активной познавательной деятельности учащихся. 
Ведущей является идея формирования умения младшего школьника включаться в учебную деятельность 
в качестве субъекта, способности работать в сотрудничестве, проявлять коммуникативные способности. 
В современной образовательной системе начального звена коммуникативные технологии 

используются как средство формирования коммуникативных навыков школьников и как средство 
активизации познавательной деятельности учащихся.  
Образование младшего школьника и его речевое развитие всё более обоснованно сливаются в единый 

учебно-познавательный процесс. Одним из аспектов указанной взаимосвязи является внимательное 
отношение в школьном обучении к функциям языка как средству общения, познания окружающего мира, 
а также саморазвития ученика как личности со своими интересами, потребностями и способностями их 
осуществить. 
По мнению Л.В. Щерба, важнейшим средством общения является речь, представляющая собой реали-

зацию языка в актах коммуникации. На основе общефилософского подхода язык представляют как 
средство познания окружающего мира. Язык является общественно-историческим продуктом, в котором 
находят отражение история народа, его культура, система социальных отношений, традиции. Язык 
существует, живет и развивается в общественном сознании, в сознании народа, говорящего на нем. 
Общение опосредовано языком, выступающим средством и средой культурной коммуникации. При этом 
транскультурное общение осуществляется посредством языка, в котором находит отражение культура 
народа, носителя языка [4]. Развитие личности осуществляется в контексте диалога человека с миром 
культуры. 
Язык, по Г. В. Колшанскому [5, с.8], понимается как глобальное явление, охватывающее все виды 

коммуникации в обществе. Минимальной же единицей, интегрирующей языковые элементы для 
процесса коммуникации, является такое речевое действие, в котором осуществляется общение. Тогда 
владение языком — это, прежде всего, способность участвовать в реальном общении, а знание отдельных 
элементов языка имеет вспомогательное значение.  
Согласно Ховатту (Howatt) [6], язык усваивается через коммуникацию, поэтому вопрос стоит не 

только об активации существующих знаний языка, но пассивных, т.е. о стимулировании развития 
языковой системы как таковой. Другими словами, первый вариант можно кратко охарактеризовать как 
«учиться, чтобы употреблять», то последний — «употреблять, чтобы учиться». 
Коммуникативный опыт – один из важнейших факторов, определяющих представления ребенка о 

своих способностях и связанных с ними возможностях. Поэтому естественно предположить, что общение 
влияет на смелость детей при поисках новой информации, на их настойчивость при решении задач, 
поставленных в порядке инициативного целеполагания. 
Специфический характер влияния общения проявляется благодаря возможности ребенка прямо наб-

людать в ходе совместной деятельности образцы действий других детей и взрослых и усваивать их путем 
подражания. Значение общения в групповой, парной работе не сливается со значением коммуникативных 
элементов сотрудничества — особое внимание к партнеру определяется именно тем, что он выступает 
для ребенка не только как субъект общения, но и как субъект познавательной деятельности тоже.  
Особенностью коммуникативных технологий является построение обучения на основе активного 

взаимодействия всех участников учебного процесса с привлечением всевозможных средств (источников) 
информации.  
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Система работы по использованию коммуникативных образовательных технологий предоставляет 
учителю следующие возможности: 

- вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс, причем не пассивного 
овладения знаниями, а активной познавательной деятельности, применение приобретенных знаний на 
практике и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены; 

- совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда требуется 
проявлять соответствующие коммуникативные умения; 

- свободного доступа к необходимой информации с целью формирования собственного независимого, 
но аргументированного мнения по той или иной проблеме; 

- постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, нравственных сил для определения 
возникающих проблем действительности и умения их решать совместными усилиями, выполняя подчас 
разные социальные роли. 
Таким образом, применение коммуникативных технологий в обучении является средством 

формирования коммуникативных и языковых навыков младших школьников, обеспечивающим личное 
саморазвитие, самостоятельность в приобретении знаний, умение управлять информацией и развитие 
критического мышления, что соответствует требованиям ГОСО. 
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Түйін 
Мақала қазіргі білім берудің өзекті м=селесіне арналған. Оқыту жүйесіне жаңа білім беру бағдарламаларының 

белсенді енгізілуі мен оны табысты меңгеру тұлғаға бағдарланған оқытуды ұйымдастыру, оқытудың жаңа 
педагогикалық технологияларын жасау ж=не енгізу арқылы оқушылардың шығармашылық ж=не интеллектуалдық 
=леуетін барынша дамытуды талап етеді. 
Мақаланың теориялық м=нділігі - «педагогикалық технология», «коммуникативтік технология», «тіл» ж=не 

«коммуникативтік т=жірибе» ұғымдарының мағынасын ашу. 
Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру үшін жағдай жасауға бағытталған коммуникативтік білім 

беру технологиялары негізінде оқыту ұғымының м=ні анықталған. 
 

Summary 
The article is devoted to an actual problem of modern education as a active introduction the system of learning new 

educational programs and the students’ successful assimilation requires the maximum development of creative and intellectual 
potential, through the organization of a student-centered approach, the development and introduction of new educational 
technology learning. 

The theoretical significance of the article is uncover the essence of the concepts of "educational technology", 
"communicative technology", "language" and "communicative experience." 

The essence of education through the using the educational technologies of communication, which is creating conditions 
for the formation of an active cognitive students activity. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 
ОТБАСЫНЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ ЖАЙЛЫ ПЕДАГОГ-ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

 
М.А. Мавленова – магистрант, 

М.Жаздықбаева – п.ғ.к., доцент А.Ясауи атындағы ХҚТУ 
  

Ата-анадан өсіп ұрпақ таралған, 
Жақсы, жаман болса бала – солардан. 

Ж.Баласағұни  
Тұрақты дамитын ж=не б=секелесуге қабілетті мемлекет құра отырып, Қазақстан Республикасында 

балалар өмірінің сапасын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар үнемі жүріп жатыр. Балалыққа қатысты 
саясаттың тиімділігін арттыру мақсатымен соңғы жылдары Қазақстан Республикасы балалар құқығын 
қорғайтын халықаралық ұйымдармен қызметтестік т=ртіпте жұмыс атқаруда. 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабында “Неке мен отбасы, ана мен Oке жOне бала 

мемлекеттiң қорғауында, балаларына қамқорлық жасау жOне оларды тOрбиелеу – ата-ананың табиғи 
құқығы Oрi парызы, кOмелетке толған еңбекке қабiлеттi балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына 
қамқорлық жасауға мiндеттi” , - деп көрсетiлген.   
Елiмiздiң қайта толықтырылып 2002 жылдың 1 шiлдесiнде берiлген “Неке ж=не отбасы туралы” 

Заңында “Отбасы - некеден, туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тOрбиеге алудың өзге 
де нысандарынан туындайтын мүлiктiк жOне мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге 
байланысты жOне отбасы қатынастарын нығайту мен дамытуға жOрдемдесуге тиiстi адамдар 
тобы”, - деп анықтама берiледi.  
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың “... халық Аллаһына, ТOңiрiне сенiп, ертеңгi күнiн, ар жақтағы 

ана дүниеге баратын күнiн ойлап, дүниедегi мынау бүгiнгi күннiң күйбеңiмен жүре бермей, Пайғамбары-
мыз Мұхамедтiң (с.ғ.с.) хадистерiне сOйкес өмiр сүрсе деймiн” деген сөзiн басшылыққа ала отырып, 
мұсылман балаларына қасиеттi хадистерiмiзде де отбасылық өмiр мен өмiрге бала =келiп дұрыс т=рбие 
беру м=селесi жақсы айтылғанын еске алғанымыз жөн. Ислам дiнi кез келген ата-анаға мынадай үш 
мiндет жүктейдi: Бiрiншiсi, балаға көркем ат қою; Екiншiсi, дiннiң Oдептi тOрбиесiн сiңiру; Үшiншiсi, 
тOрбиелi отбасымен құда болып, баланы айттырып үйлендiру. Ер кiсi – жанұяның тOрбиешiсi. Сондық-
тан – ол отбасы тOрбиесi үшiн жауапкер. fкенiң бұл өмiрде баласына сыйлайтын сыйлықтарының 
iшiнде ең қымбаты жOне баға жетпес асылы – көркем Oдептi тOрбие (Пайғамбарымыз Мұхамедтiң 
(с.ғ.с.) хадистерiнен).    
Отбасы – неке негізінде немесе қан жағынан туыстас шағын топ, олар өзара көмек көрсету, жауапкер-

шілік алу ж=не тұрмыстық жалпылылықта байланысады (Эйдемиллер, Э.Г.Юстицкий В.В., 1990).  
Отбасы балаға ықпал етеді, оны қоғамдық өмірге жетелейді. «Отбасының т=рбие институтты ретінде 

маңызы онда бала өз өмірінің маңызды бөліктерін өткізеді ж=не де тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ету 
ұзақтығы жағынан басқа т=рбие институттарына бой бермейді» деп көрсетті Шужебева А.И өз зерттеу 
жұмысында.            
Қазіргі таңда отбасы қызметінің ортақ топтамасы немесе жіктемесі жетік түрде толық жасалмаған. 

Мысалға, Г.М.Свердлов ж=не В.Л.Ресенцев (1958) отбасының маңызды қызметтеріне ұрпақ жалғастыру, 
т=рбиелеу, шаруашылық ж=не өзара көмек көрсету қызметтерін айтады.   
Қазіргі заман отбасындағы қарым-қатынасты т=лім-т=рбиелік ықпалы тұрғысынан қарастырсақ, онда 

бұл отбасының іргесін нығайтатын тұрақты, күнделікті өмірдегі өзара түсіністік, келісім, достық 
сипатындағы байланыстар деуге болады. Бұның ерекшелігі достық, жолдастық, сүйіспеншілік сезімдеріне 
негізделуінде. Сөйтіп, бүгінгі отбасындағы қарым-қатынас сипатын – біреудің ерекше орынға ие болуы, 
билік ж=не психологилық жақындыққа негізделген деп айқындауға болады.     

70-шы жылдары басты назар отбасындағы қарым-қатынас пен оның тұлға қалыптасу процесінде 
алатын орны туралы Б.П.Парыгин, А.Г.Харчев. Ол =йел адамның к=сіби іс-=рекетімен отбасы 
жағдайындағы міндеттерін үйлестіре білу сипаты ж=не де отбасы өміріне қалай ықпал етеді» деген 
тақырыптарда С.Голод, З.Янкова т.б. зерттеді.       

70-шы жылдардың аяғына қарай отбасы мен неке психологиясында неке жұптарындағы =леуметтік-
перцептивті үрдістерді зерттеп, анықтаған Ю.Е.Алешина, «қалалық отбасыларда некелік рольдерді бөліп 
беруді», З.И.Янкова ж=не т.б. қарастырды. Отбасы ішіндегі қарым-қатынастың даму заңдылықтарын 
саналы түрде түсіну талпыныстары жасалды,зерттегендер мысалға А.А.Бодалев, Н.Н.Обозов ж=не т.б. 
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Баланың отбасынан қашықтап, оның ықпалынан сырт қалуының психикасына =серін Т.В.Лодкина, 
А.И.Захаров, В.С.Мухина, Е.О. Смирновалар атап көосеткен. А.Н.Леонтьев, С.А.Козлова, балаға отбасы 
жылулығының =серін атап өткен. Жақын адамдардың =серін баланың алдымен сезініп, түйсінуі ж=не сөз 
түрінде бейнелеуінің маңызын А.В.Запорожец, А.Д.Кошелева ж=не т.б. белгіленген. Отбасы т=рбиесінің 
терең эмоциялы сипатын, қаны бір адамдар арасындағы сүйіспеншілік қарым-қатынасын ата-ана мен 
баланы жақындатуының маңызын Ю.П.Азарова, И.В.Гребенников, Т.А.Маркова, А.Г.Харчев т.б. 
белгіленген. Қазіргі заман отбасыларының дефектілерін «неблагополучные» дейді. Екінші некенің бала 
т=рбиесіне, дамуына теріс =серін Е.П.Арнаутова, А.И.Захарова, Е.И.Кульчицкая т.б. Жалғыз бала т=рбиесі 
туралы А.П.Усова, егіздер т=рбиесін Р. Скиннер, К. Витек т.б. зерттеген.    
Отбасы т=рбиесіне қатысты т=лім-т=рбиелік идеялар қазақтың халық педагогикасында Қорқыт ата 

кітабында, qбу Насыр =л-Фараби еңбектерінде, Жүсіп Баласағұни, Сайф Сараи шығармаларында, хандық 
д=уірдегі ақын-жыраулар мұраларында, Ы. Алтынсарин еңбектерінде, Абай Құнанбаев, А.Байтұрсынов, 
Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев мұраларынан да елеулі орын алғанымен =лі толық зерттеле қойған жоқ. 
Кейінгі кездерде отбасы т=рбиесіне қатысты Х. Арғынбаев, Г. Уманов, К. Оразбекова, Ж. Қоянбаев, 
З.qбілова т.б. еңбектері бар.          
Ата-ана — алғашқы т=рбиеші балаға ең үлкен =сер етушілер. Ж.Ж.Руссо: “Балаға соңғы т=рбиешінің 

=серінен гөрі алдыңғысынікі көбірек”, - деп тұжырымдаған. 
Бүгінгі таңда отбасылық дағдарыстардың шиеленісуі, оның ішінде =ке мен баланың, анасы мен 

қызының тіл табыса алмау м=селелері, н=тижелерінде қақтығыстардың, үйден кету жағдайлардың 
мысалдарына жиі кезігіп жүрміз. Оның зардаптары, жалпы жас қоғамымыз үшін, айқын көрінуде. Оған 
себеп, отбасылық жылулыққа, татулыққа деген саналы көзқарастың жетіспеушілігі, м=дениеттің 
төмендігі. Мұның өзі уақыт талабына сай ізгіліктік негізінде отбасылық жағымды қарым-қатынасты 
қалыптастыру қажеттілігі мен психология практикасында бұл м=селенің жеткілікті зерттелмеуі арасында 
қарама-қайшылықты тудырады.    
Қазіргі зерттеулерде отбасына байланысты оның =ртүрлі аспектілерін қамтиды: тұлға дамуының 

негізгі көздері мен механизмдері туралы зерттеген ғалымдар Фельдштейн Д.Л.Кондратьев ж=не т.б. 
тұлғалық жаңа құрылымдардың ерекшеліктері туралы шетелдік ғалымдардан Кон И.С. Дубровина Р. 
зерттеді, ал жас ерекшелік дағдарысының құрылымын зерттегендер Гаврилова Г.П., Драгунова Т.В. ж=не 
т.б, ал танымдық эмоциялық – еріктік ж=не мінез-құлықтың ерекшеліктерін Кучинский, жеке тұлғаның 
өзіндік сананың құрылымы мен қызметі туралы Баруалкина В.В. тұлғаның анамальды даму механизмдері 
туралы Дозорцева Е.Г сияқты ғалымдар зерттеді. 
Отбасы туралы басқа көзқарас А.И.Захаровтың пікірлерінде жазылған. «qлеуметтік психологияда 

«Бастапқы топ» деген түсінік бар. Бұл топтағы байланыстар топ ісіне оның мүшелерінің тікелей 
келісімдеріне, эмоционалдық =серлерінен құрылады, оның қатысушыларының жоғары д=режедегі 
бірігуін қамтамасыз етеді. Мұндай бастапқы топ — отбасы болып табылады, ол жаңа мүшелердің 
сырттай «т=сілдерінің» арасында емес, балалардың дүниеге келуі арасында көбейіп, өсетін жалғыз топ». 
Отбасы қатынасының категорияларына құрылған отбасы анықтамаларының ішінде А.Г. Харчев 

берген анықтама ерекшеленеді: «Отбасы – бұл кішкентай топ ретінде ата-аналар мен балалар арасындағы 
өзара қарым-қатынастың нақты тарихи жүйесі, оның мүшелері некелік немесе туысқандық қатынаспен, 
тұрмысының ортақтығымен ж=не өзара моральдық жауапкершілікпен байланысқан ж=не халықтың 
рухани туындыларымен қоғам сұранысына негізделген =леуметтік қажеттілік».  
А.И. Антонов отбасын «адамдардың біріккен жалпы отбасылық ортақ =рекетіне негізделіп, ата-ана-

туысқандық желілермен байланысқан ж=не балалардың өсіп-жетілуі мен отбасы мүшелерінің өмір сүруін 
қолдау» деп түсіндіреді.Отбасылық қатынас жеке тұлға мен қоғамның өзара байланысында 
қарастырылады. Бұл бағыттың негізін салушылар мен жақтаушыларына У. Джемс, Ч. Кули, У. Томос, Ф. 
Знанецкий, Ж. Пиаже, З. Фрейд ж=не т.б. жатады. 
Бала т=рбиелеу ешқандай дайындықты керек етпейтін қарапайым =рекет секілді болып көрінеді. 

Көпшілік қауымның осындай көзқараста екені оларға қойылған сұрақтар мен өткізілген сауалнамалар, 
=ңгімелерден белгілі болды. Мұндай көзқарасты кезінде К.Д.Ушинский «педагогикадағы надандық» деп 
санаған. Жалпы мектеп жасына дейінгі бала т=рбиесі, жан-жақты зерттеліп келгенімен, ата-аналарды 
отбасында бала т=рбиесін ұйымдастыруға даярлау, не болмаса педагогика, психология саласынан 
қарапайым болса да білім беріп, сауатын ашу м=селесі Отанымызда =лі күнге зерттеуге алынбаған. 
Отбасының басты кейіпкерлері – ата-ана. Демек, ондағы =р түрлі қарым-қатынас процестерді 

басқарып реттейтін де солар. Осыған орай, Г.И.Вахмянин отбасы т=рбиесінде кетірілген қателіктерді 
жалпы ақтауға болмайтынын д=лелдей отырып, соның ішінде ата-аналар біліп тұрып, саналы түрде жай 
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емес сатып алатын бір үлкен п=лекет – ішкіліктің қай түрін де, қашан, қайда, қалай ішсе де айыптайды. 
Отбасы, онда туып өскен бала тағдыры, алдымен =кенің қолында екенін Н.М.Карамзиннің «Без хороших 
отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионы» деп д=ріптейді. Бала 
кезінде маскүнем отбасында өскендіктен т=рбие дұрыс болмай, қабілеттері даму таппай, мінез-құлқы, 
психикасы бұзылған, бұйығы, ынжық, тартыншақ т.б. болып қалған адамдардың өмірі де толыққанды 
сипатта өтпейтіні белгілі.        
Жалпы адам табиғаттың ең бағалы туындысы болса білімді, т=рбиелі адам қоғамның ең қымбат 

байлығы. Ғұлама-ғалым qл-Фараби т=рбиелі адам – қоғамының байлығы деген. 
Отбасы т=рбиесіндегі ата-ананың орны туралы Абай Құнанбаев, адамның адамдық қасиеттерге ие 

болмағы, =уелі, ақыл ғылыммен болса, ол қызығу, денсаулыққа байланысты, қалғаны «жақсы ата, жақсы 
ана» үлгі, өнегесі деген. Бұдан ұғатынымыз баланың бойында адамдық жақсы қасиеттердің болуы ата-
ананың ықпалына =бден т=уелді екені. Сонда осы ықпал дегеніміз не? Ықпал - бір адамның екінші бір 
адамға, не бір заттың екінші бір затқа ететін =сері. Ықпал сөзінің м=нісі осы бір адамның екінші бір 
адамға =серінен соңғы оның салдары болса, тағы бір м=ні ол себеп те бола алады. Осыған орай, қазақ 
тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігінде ықпал етті – =серін тигізді, себепкер болды деген түсініктемелер 
мен қатар «айтқанын істетті, ыңғайына көнді,...» қозғау салдың деген түсініктемелер берілген. 
Демек ықпал, тек =сер ету үрдісі ғана емес, сонымен бірге, оның салдары кейде себепте бола алады. 

Осы сөздердің м=нісін талдай келе ықпал ету арқылы, бір заттың не адамның екіншісіне ықпалы тиген не 
=сері тигенде адам немесе зат жаңа сапаға ие болуы, езгеруі заңды құбылыс. Мұндай өзгерістер кебінесе 
сол заттың не адамның жаңа сапаға ауысып, жаңа сипатқа ие болуымен белгіленеді, содан көрінеді. 
Балалардың кетірген қателіктері ата-ананың т=рбиеде жіберген кемшілігі, егер бала көңілдегідей 

болмай шықса, бұған =ке мен шеше өздері кін=лі екенін саналы мойындамайынша отбасы т=рбиесі, 
демек, ата-ананың ықпалы межелі н=тиже бермейді. Педагог-журналист В.Е. Храпов «Т=рбиешіні кім 
т=рбиелейді» деген еңбегінде өз баласына ақыл-кеңес бере келіп, «сен жіберген қателіктерге алдымен мен 
кін=лімін, ал менің қателіктеріме менің =ке-шешем ж=не басқа ересектер кін=лі» - дейді де, осы кеткен 
кемшіліктерді болашақ ұрпаққа өткізбей жолын кесу – менің міндетім» - деп, педагог ретінде алдына 
үлкен де күрделі мақсат қояды. Ол, отбасы т=рбиесінде болатын кейбір қасаңдықтар ересектердің нашар 
үлгі-өнегесінен, д=лірек айтсақ, т=рбиенің дұрыс болмауынан деп қорытады.  
Сонымен, отбасы белгілі д=стүрлердің, жағымды өнегелердің, мұралардың сақтаушысы. Онда бала 

алғаш рет өмір жолымен танысады, моральдық нормаларын игереді. Сондықтан отбасылық өмір - жеке 
адамның азамат болып өсуінің негізі. Отбасы ғасырлар бойы адам баласы т=рбиесінің құралы болып 
келеді. Баланы дұрыс т=рбиелеу үшін отбасы қоғаммен тығыз байланыста болуы керек. Осы тұста елбасы 
Н.q.Назарбаев «Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен басталады» деген баяндамасында: «Отбасының 
беріктігі, жұбайлардың бір-бірінің, ең бастысы балаларының алдындағы жауапкершілігіне де көп н=рсе 
байланысты. Ата-аналар балаларына, ал балалары қартайған ата-аналарына қамқор болуға тиіс», - деген 
болатын. Сондықтан отбасы - оқыту мен т=рбие жұмысындағы балабақшаның одақтасы. Ол бала т=рбиесі 
жөнінде балабақшамен тығыз байланысты болуды өте жақсы түсінеді. Бала т=рбиесінің отбасында, 
балабақшада н=тижелі болуы ынтымаңтастыққа негізделеді 
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Резюме 
В статье раскрывается понятие «семейный уклад», представлена внутренняя система уклада жизни семьи и 

исследовании. Сделан обзор трактовки данного понятия различными учеными. Семья принадлежит к важнейшим 
общественным ценностям. Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении 
многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных систем. Каждый член общества, помимо 
социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента 
рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. 
На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье. Для взрослого 

человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малымколлективом, предъявляющим 
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ему разнообразные и достаточно сложные требования. Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются 
условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.   
Содержание понятия «семья» трансформируется вслед за социокультурным изменением общества. Под семьёй 

также может пониматься родительская пара или один родитель как минимум с одним ребёнком, а также легализо-
ванные в ряде стран однополые союзы. Бурный процесс перемен, который происходит в межнациональных отноше-
ниях во всем мире, ставит на повестку дня необходимость тщательного исследования теоретических основ и практи-
ческого опыта национального воспитания. Целевым ценностным основанием семейного воспитания является ориен-
тация его содержания на оптимальное сочетание общечеловеческих, национальных и индивидуально-личностных 
ценностей, понимаемых как образцы достойной жизни человека и общества и превращаемых в личностные смыслы 
воспитуемых.Проведенные анализы показали, что проблемы семейного воспитания и его ценностных ориентаций не 
нашли систематизированного и всестороннего освещения. Остается вне исследовательского поля взаимодействие 
дошкольного коллектива и современной семьи, роль и место родителей в этом сложном многогранном процессе, 
недостаточно изученными являются различные аспекты всестороннего развития ребенка в домашних условиях. 
Современная педагогическая мысль долгое время обходила стороной проблему национального воспитания детей в 
семье. Между тем, в обществе, в семьях, в близком семейном окружении национальное воспитание реально 
существует и постоянно реализуется в различных формах. 
Рост национального самосознания, выражающийся в массовой активности национальных движений, способству-

ет пробуждению различных взглядов на природу межнациональных отношений, на их место в ряду других 
общественных явлений, на тенденции и факторы их развития, на способы и пути решения национальных и межна-
циональных проблем.   
Ключевые слова: семья, воспитание, исследование, дети, теория, проблема, общение 
  

Summary 
The article reveals the concept «family way of life», the internal system of way of life of a family is presented. The review 

of the given concept interpretation is made by various authors. It Is Made review of the interpretation given notions different 
scientist. The Family belongs to to the most most important public value. According to some scientific theory, exactly form to 
families could on length of the many ages to define the general direction to evolutions systems. Each member society, aside 
from social status, ethnic accesories, property and material position, since moment of the birth and before the end of the lifes 
possesses such feature, as household-marriage condition. 

His functions and status are consecutively changed. On stages of the life cycle of the person in family. For adult person 
family is a source of the satisfaction of the row of his need and, presenting him varied and it is enough complex requirements. 
For child family - an ambience, in which form the condition his(its) physical, psychic, emotional and intellectual 
development.  

The Contents of the notion "family" is transformed subsequent to change society. Сan be understood parental pair or one 
parent as minimum with one child, as well as legalized in row of the countries unisexual alliances. The Tempestuous process 
of the change, which occurs in relations all over the world, puts on agenda need careful study theoretical основ and practical 
experience of the national education. The Target by base of the household education is an orientation of his contents on 
optimum combination, national and individually-larval valuables, understood as sample to worthy life of the person and 
society and transformed in larval senses.The Called on analysises have shown that problems of the household education and 
his orientation have not found systematized and all-round illumination. Remains outside of exploratory field interaction 
preschool group and modern family, role and place of the parents in this complex polyhedral process, it is not enough studied 
are a different aspects of the all-round development child in home condition. The Modern pedagogical thought for a long time 
avoided the side a problem national education детей in family. Meantime, in society, in family, in close household 
encirclement national education real exists and is constantly realized in different forms.  

The Growing of the national consciousness, expressing in mass activity of the national motion, promotes awakening 
different look at nature relations, on their place abreast other public phenomenas, on trends and factors of their development, 
on ways and way of the decision national of the problems.   

Keywords: family, education, study, children, theory, problem, contact 
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ОҚУ П.НДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ – ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ 
ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТЫ 

 
Б.Т. Ортаев, А.А. Куралбаева, Ш.Исахова – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университететін, Түркістан қаласы 
 
Білім сапасын арттыру м=селесі нормативті құжаттар мен Елбасының Жолдауларында көрініс тауып 

отырады. Солардың бірі, Президентіміздің мемлекетіміздің болашақта дамуына арналған «Қазақстан – 
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан Халқына Жолдауында [1, 2-3 б.] «Барлық 
дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын 
жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи 
бағдарламалар мен оқыту =дістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы 
білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп 
түлектері қазақ, орыс ж=не ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту н=тижесі оқушылардың 
сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» - деп 
Қазақстанның =лемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың 
ұзақмерзімді басымдықтарының бірінде атап көрсетті. 
Біздің ойымызша, білім сапасын арттыруға с=йкес бастауыш сынып п=ндерін интеграциялау екі 

аспектіде қарастырылады: біріншісі, мазмұндық; екіншісі, процессуалдық аспекті. 
Мазмұндық аспектіде интеграциялау үдерісінің (п=наралық байланыстың) оқыту мазмұнын түзетін 

құжаттарда тіркелуін қарастырады. Ал, процессуалдық аспектіде, интеграциялауды (п=наралық байла-
нысты) оқыту/оқу үдерісінде жүзеге асырудың =діс-т=сілдері, ұйымдастыру формалары сипатталады. 
П=ндерді интеграциялау педагогикалық үдерісте, оның ішінде оқыту үдерісінде жүзеге асырылады ж=не 
аталған үдерістің сапасына тікелей байланысты. Оқыту үдерісінің м=нін түсінуде, оқушылардың білім 
сапасының жоғарылығын қамтамасыз ететін оқыту үдерісінің моделін іздестіруде біз үшін Н.Д.Хмельдің, 
Т.И.Щукинаның еңбектерінің өте үлкен маңызы бар. Н.Д. Хмель «педагогикалық үдеріс» деп «педагог-
оқушы» жүйесінің жағдайларының алмасуы ретінде қарастырады. Ол: «педагогтар мен оқушылардың 
өзара =рекеттесуі бар жерде, педагогикалық үдеріс те бар» - деп тұжырымдайды [2, 35-36 б.]. Н.Д.Хмель 
«Педагогикалық үдеріс» ұғымының мазмұнын «педагогтың белсенді қатысуымен ж=не басшылығымен 
өтетін оқушылардың м=дениет байлығын меңгеруге ж=не оларды еңбек пен қоғамдық өмірге даярлауға 
бағытталған бірлескен іс-=рекеті» ретінде анықтайды [2, 35-36 б.]. Ол педагогикалық үдерісті мұғалім іс-
=рекетінің объектісі ретінде санай отырып, бұл үдерісті іс-=рекеттердің алмасуы есебінен жүретін, қызмет 
ететін үдеріс екендігін атап көрсетеді. 
Педагогикалық үдеріс с=йкес педагогикалық жүйеде жүзеге асырылады.  
Педагогикалық жүйе – оқушы дамуының алға қойған мақсаттарына жетуге мүмкіндік беретін 

(қабілетті ететін) барлық факторлардың тұтас бірлігі. 
Педагогикалық үдерісте жүретін, орын алатын өзгерістер педагогикалық жүйе элементтері арқылы 

жүзеге асырылады ж=не оларды жобалау арқылы қамтамасыз етуге болады. 
И.П.Подласый педагогикалық жүйе құраушыларының төмендегідей элементтерін атап көрсетеді: 

оқыту мақсаты, оқыту мазмұны, =дістері, оқытудың формалары, құралдары, педагогикалық 
технологиялар, басқару, оқушылар, мұғалім, н=тиже [3]. 
К.К.Платоновтың, А.А.Кыверялгтың зерттеулеріне с=йкес білім сапасы оқушының жеке тұлғалық төрт 

қасиетіне байланысты деп айтуға болады, олар: 
1) бағыттылығы (сенімі, дүниетанымы, идеалы, қызығушылығы); 
2) т=жірибесі (адамның даярлығы, оның білімі, дағдысы, іскерлігі мен =деті); 
3) психикалық үдерістері (қабылдауы, ойлауы, түйсінуі, зейіні, есі, ерік-жігері, сезімі, эмоциясы);  
4) темпераменті (адамның жоғары жүйке қызметінің типологиялық негіздері, жасы, жеке тұлғаның 

жыныстық қасиеттері мен потологиялық өзгерістері). 
Бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын п=наралық байланыстар бойынша қамтамасыз етуді: 

ақпаратты амал жасау, себеп-салдарлық байланысты орнату, қолдануды жүзеге асыру тұрғысынан 
қарастырған Д.Кішібаеваның зерттеуін атап өтуге болады. Ізденуші білімнің сапалық қасиеттерін 
төмендегіше көрсетеді [4, 28 б.]: 
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Ақпаратты амал жасау (кіріктіру): объектідегі (заттағы) негізгіні бөліп көрсету (түсін, пішінін, көлемін, 
арналуын, т.б.); басқа объектімен (затпен), объектіні (затты) жасау технологиясымен (үдерісті) с=йкес қою 
негізінде салыстыру (ерекшелікті көрсету, айырмашылықты табу, т.б.); объектіні (затты) дайындау бо-
йынша оқу материалдарын (материалы, қолданылатын еңбек құралдары, орындайтын үдерісі, сызба жұ-
мыстары т.б. бойынша) жүйелеу; объектіні (затты) сыртқы (конструкциясы) пішіні, көлемі тұрғысынан 
өзгерту; объектіні (затты) жетілдіру тұрғысынан (түсіне с=йкес элементтер (=шекей т.б.) қосу) толықтыру, 
конструкциясын жетілдіру, оқу материалдарын толықтыру; объектіні (затты) дайындау бойынша оқу 
материалдарын (сызбасын сызу, материалтану, еңбек құралдары, еңбек үдерістері т.б. бойынша) ж=не іс-
=рекеттерді (орындалатын үдерістерді: еңбек т=сілдерін, =рекеттерді, қозғалыстарды) ойша ж=не практи-
када біріктіру; объектіні (затты) дайындау үдерісіне қатысты жіберілген қатені табу, түзету бойынша ой 
ж=не дене =рекеттерін орындау қажет. Себеп-салдарлық байланыс бойынша: объектіні (затты) дайындау-
дағы немесе үдерісті жүзеге асыру себебін анықтау; үдерісті орындаудағы жіберілген қателіктерден 
немесе үдерісті орындаудан, қауіпсіздік шараларын сақтамаудан шығатын салдарды анықтау; объекті (зат) 
үшін тиімді түстің, пішіннің таңдалуын, арналуын т.б. д=лелдеу; үдерістің дұрыс орындалмауын немесе 
түстің, пішіннің зат үшін дұрыс таңдалмауын терістеп сипаттау; объекті үшін түстің, пішіннің немесе 
орындалуы керек үдерістердегі т.б. байланыстарды анықтау; объектінің (заттың) атқаратын функциясын 
анықтау; заттың өзінің элементтері арасындағы байланыстарын анықтау; бар объектінің құрылымына ен-
ген жаңа элементтерді анықтау сияқты оқу-интеллектуалдық іскерліктерінің орындалуы қажет етілді. 
Практикалық іс-=рекеттерді жоспарлау ж=не орындау бойынша: объектіні (затты) =зірлеу бойынша жос-
пар құрастыру; практикалық іс-=рекетте өзіне, бұйымды даярлау үдерісі кезінде объектінің (заттың) өл-
шемін бақылауды, өлшеуді ж=не т=жірибені жасауды жоспарлау ж=не оларды практикада жүзеге асыру; 
болашақ =зірленетін объектіні болжау; практикалық іс-=рекетті орындаудың жоспарын талдау =рекеттерін 
орындау талап етілді. Оқушылардың білім сапасын арттыру бойынша оқыту үдерісінің моделін 
С.Абдукадирова өзінің зерттеу жұмысында құрастырған. Ізденуші =зірлеген модель бойынша 
төмендегідей тұжырым жасауға болады: 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті орындаушылық, атқарушылық сипатта болуы: оның ойлау 
қызметі енжар-репродуктивті сипат алады, осыған с=йкес оқушы мұғалімнің ұсынған ақпаратын қабыл-
дауға, мағынасына жетіп түсінуге, пайымдауға, түсінуге, есте сақтауға қабілеттілік көрсетеді; бұл білім 
дұрыстық, толықтық, терендік, жүйелілік, саналылық талаптарына жауап береді. 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті белсенді-атқарушылық сипатта болуы: оның ойлау қызметі 
белсенді-репродуктивтік сипат алады. Білімді практикада үлгі бойынша қолдануға жаттыға отырып, 
оқушы білімді осы деңгейде ж=не осы үлгіге ұқсас, оңай танылатын деңгейлерде меңгереді; бұл жағдайда 
білім толықтық, дұрыстық, тереңдік, жүйелілік, саналылық, нақтылық, беріктік, ықшамдылық 
қасиеттерге ие болады. 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті белсенді-шығармашылық-өзіндік =рекет сипатында болуы: 
оның =рекетшілдік бағыт ұстанғандығын көрсетеді, оның ойлау қызметіне өнімділік ж=не шығармашы-
лық сипат т=н келеді; бұл оқушының білімді таныс емес жағдайларға қолдануын қамтамасыз етеді; 
осының н=тижесінде оқушының білімі сапалық қасиеттердің бүкіл жүйесіне ие болады. 
Білім сапасын арттыру педагогиканың, оның ішінде дидактиканың айналысатын м=селесі екендігі 

белгілі. Бастауыш сынып пOндерін интеграциялау оқушылардың білім сапасын арттырудың дидактика-
лық шарттары арқылы жүзеге асырылады деп білеміз жOне интеграцияның атқаратын функцияларына 
сOйкес оларды нақтылау қажеттігі туындайды. П=ндер интеграциясы негізінде бастауыш сынып 
оқушыларының білім сапасын арттырудың дидактикалық шарттарын анықтау үшін алдымен оқытудың 
дидактикалық шарттарының мазмұндық сипатын анықтау қажеттігі туындайды. Осыған с=йкес, «дидак-
тикалық шарттар», «білім сапасын арттырудың дидактикалық шарттары» ұғымдарының м=нін ашуды 
жөн санадық. 
Педагогика ғылымында шарттар объективті ж=не субъективті деп ажыратылады. Объективті шарттар 

мұғалімге байланысты емес, оған мемлекеттік оқу-=дістемелік құжаттар, оқушылардың жас ж=не жеке 
дара ерекшеліктері, мектептің жұмысы ж=не оны қоршаған ортаның нақты жағдайы қатысты болып 
табылады. Субъективті шарттарға мұғалімнің жеке тұлғалық қасиеттері мен шеберлігі, оқыту мен 
т=рбиелеу жөніндегі заңдар мен білімдер, оларды практикада қолдану іскерлігі, оқу ж=не т=рбие үдерісіне 
жағымды жағдайды мұғалімнің жасау ж=не т=рбиеленушілермен дұрыс қатынасты орнатуы жатады. 
Кейбір кезде белгілі іс-=рекет түріне қабілетті субъективті жағдай шешуші м=нге ие болады [5]. 
Педагогикалық зерттеулерді талдау «дидактикалық шарт» ұғымын пайдалануда, оқытудағы жаңа - 

оның жекелеген бөліктеріндегі немесе бүтіндей мектептегі оқыту, білім беруді жетілдірудегі келесі қадам 
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ретіндегі практикаға ендірілген, педагогикалық эксперимент т=ртібінде дайындалған жаңа оқыту, 
дайындау (=рекет ету) жүйесін сипаттауды талап ететіндігін көрсетеді. 
Интеграциялаудың оқыту үдерісінде анықталған функцияларын (Oдістемелік, білім беру, 

дамытушылық, конструктивті) білім берудегі интеграцияның Oдістемелік жұмыс бағдары болып 
табылатынын назарға ала отырып, «біз оқу пOндерін интеграциялау – оқушылардың білім сапасын 
арттырудың дидактикалық шарты» - деп білеміз. 

«Дидактикалық шарттар» ұғымын ашу үшін б=рінен бұрын оны «дидактикалық негіздер» ұғымынан 
шектеу қажет. «Дидактикалық негіз» деп кез келген дидактикалық жүйеге қатысты оқытуды жүзеге 
асырудың жалпы сипаттамаларын мақсатты түсіну қажет. Бұрынғы болған немесе қазіргі уақытта бар кез 
келген оқыту жүйесі бірқатар міндетті құраушылармен сипатталады ж=не ерекшеленеді. Олардың 
сапалық, мазмұндық сипаттамасы =р түрлі оқыту жүйесінде =р түрлі болады. Оқыту жүйелері дидактика-
лық шарттармен ажыратылады. Дидактикалық шарттардағы өзгешеліктер оқыту жүйесіндегі 
өзгешеліктерді анықтайды. 
Сонымен, дидактикалық шарттарды сипаттау, оның даындамасын =зірлеуге, жетілдіруге, 

жетілдірілген оқыту жүйесін құрастыруға ұмтылғанда ғана м=ні болады. Егер де алға ондай міндет 
қойылмаса, онда дидактикалық шарттар кең көлемде түсінікті бола бермейді. 
Педагогикалық үдеріс үшін оқыту жүйелері құраушыларын анықтау туралы =р түрлі пікірлер бар. 

А.М.Пышкало оқыту жүйелерінің бес құраушысын атап көрсетеді, олар: 
- оқытудың нақты мақсаттары; 
- оқыту мазмұны; 
- оқытуды ұйымдастыру формалары; 
- оқу/оқыту =дістері; 
- оқыту құралдары [6]. 
М.В.Зверева «О понятии «дидактические условия»» деген мақаласында оқыту жүйелерінің мазмұндық 

сипаты тұрғысынан олардың төмендегідей құраушыларын атап көрсетеді [7]:  
- оқыту міндеттері (олар оқыту алдына қалай тұжырымды етіп қойылады);  
- оқыту мазмұны мен =дістерін іріктеу принциптері (яғни, дидактикалық принциптер, олардың м=ні, 

бағыттылығы); 
- оқытудың принциптері (олар қаншалықты оқушылардың =р түрлі іс-=рекетін қамтамасыз етеді); 
- оқыту =дістері (олар мектеп бағдарламасын игерту мен оқушылардың жалпы дамуын қаншалықты 

қамтамасыз етеді); 
- оқытуды ұйымдастыру формалары (олар қаншалықты нұсқалы, қозғалмалы); 
- мұғалімнің оқытудың н=тижелелерін бөліп алудағы т=сілдері (қаншалықты бұл толық н=тижелілік 

есепке алынады); 
- мұғалім мен оқушылардың арасындағы өзара қатынастың сипаты (қаншалықты эмоционалды 

с=ттілігін, оқыту үдерісіне қатысушылардың эмоционалды жабдықталғандығын қамтамасыз етеді); 
- оқытудың құралдары, оқулықтар. 
М.Звереваның оқыту жүйелерінің мазмұндық сипатынан: 1 - оқытудың н=тижелерін; 2 - танымдық 

ж=не шығармашылық іс-=рекетті дамытудың құралдары мен жолдарын (іс-=рекет бағыттарын) 
дидактикалық шарттар қатарына қосу керек деп білеміз. 
Б.Т. Ортаев өзінің зерттеуінде дидактикалық шарттар деп, «...оқыту жүйелерін құраушылардың 

мазмұндық сипаттамаларын конструкциялауды ж=не н=тижеге жетуді түсінеді» [5, 27 б.]. Біздің ойымыз-
ша, «дидактикалық шарттар деп, мақсатқа сOйкес нOтижеге жетудегі оқыту жүйесі құраушыларын 
жобалаумен жүзеге асыруды конструкциялауды жOне оны қамтамасыз етудің базасын» түсінеміз. 
Оқу пOндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруды 

қамтамасыз етудегі дидактикалық шарттардың оқыту жүйесіндегі мазмұндық сипатын төмендегідей 
деп білеміз. Олар: 

1. Мақсаты, оқытудың міндеттерінің қойылуы (оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып 
оқушыларының білім сапасын арттыру). 

2. Оқыту мазмұнында п=наралық байланысты жүзеге асыратын оқу материалдарының болуы. 
3. Оқытуда п=наралық принциптердің басшылыққа алынуы. 
4. Оқыту/оқу =дістерінің п=ндер интеграциясын қамтамасыз етумен білім сапасын арттыруда жүзеге 

асырылуы. 
5. Білім сапасын арттыруда оқытуды ұйымдастыру формаларының, интеграциялық сабақтардың орын 

алуы. 
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6. Оқушылардың танымдық ж=не шығармашылық іс-=рекеттерін дамытудың құралдары мен іс-=рекет 
бағыттары бойынша жаңалықты оқу материалдарының болуы, оқушының білім меңгеру бойынша 
белсенділігі. 

7. Оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру 
бойынша мұғалім дайындығы.  

8. Білім сапасын арттыруға бағытталған оқыту технологиясы, оның техникалық жарақталуы. 
9. Оқыту н=тижелерінде оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім 

сапасының арттырылуы. 
Оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруды 

жүзеге асырудағы педагогикалық шарттардың негізгілері төмендегідей белгіленеді: 
- қазіргі оқу материалдарын белсенділікпен, саналылықпен зерделеу; 
- =р түрлі оқу материалдары негізінде жатқан жалпы принциптерді, байланыстарды, үдерістерді 

салыстыру, с=йкес қою жолымен табуға үйрету; 
- оқушылардың оқу п=ндері сабақтарында игерген теориялық білімдерін оқу, еңбек, өндірістік 

үдерістерді зерделеу мен игертуде негіздеу. 
Сонымен, д=стүрлі оқыту жүйелеріне қарағанда жаңа, жетілдірілген оқыту жүйесіне қызмет ететін 

шарттар жиынтығы дидактикалық шарттар болып табылады.  
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Резюме 
В этой статье расматривается дидактические условии повышения качества знания учащихся начальных классов 

на основе интеграции учебных предметов. Также определены дидактические условия повышения качества знания 
учащихся начальных классов путем интеграции учебных предметов. Актуальность выбранной темы данной статьи 
связана с делением особого внимания повышение качество знаний в начальных классах в последнее время.  
В статье освещаются вопросы понятие повышение качество знание, дидактические условия. Интегрирование 

учебных предметов начальных классов на повышение качества знания учащихся осуществляется на основе создания 
дидактических условий, являющихся составной частью педагогической системы в целом. 
Ключевые слова: повышение качество знание, дидактические условия, интеграция учебных предметов 
 

Summary 
This article deals with the didactical requirement for improving the quality of knowledge of pupils of primary classes 

based on the integration of educational subjects. Also in this article defined didactical requirement of improvement of quality 
of knowledge of pupils of primary classes through the integration of educational subjects. The actual of the chosen theme of 
this article connected with the division of special attention to improving the quality of learning in primary school recently.  

The article highlights the issues the concept of improving the quality of knowledge, didactical requirement. Integrating 
educational subjects in primary classes on improving the quality of pupil’s knowledge is based on the creation of didactical 
requirement, which is part of the pedagogical system as a whole. 

Key words: improving the quality of knowledge, didactical requirement, and integration of educational subjects 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ СӨЗДІҢ ДЫБЫСТЫҚ М.ДЕНИЕТІНЕ 
Т.РБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ 

 
А.Н. Галиева – ф.ғ.к., доцент, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 
Мақалада мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарындағы баланың байланыстырып сөйлеу 

тілін дамытуда дыбыстарды дұрыс артикуляциялаудағы =діс-т=сілдерді іріктеу, оны т=жірибеде пайдалану жолдары 
қарастырмақ. Сөздік қоры бай =рі тілі дұрыс шыққан бала өз ойын дұрыс білдіре алады, қоршаған ортаны тануы, өз 
қатарластары мен үлкендермен қарым-қатынас жасауы жеңіл болып, психикалық дамуы белсенді жүреді. Сөйлеу 
тілінің негізі – дыбыстарды дұрыс айту. Балалардың дұрыс дыбыстауын қалыптастыру өте күрделі үрдіс, өйткені 
бала сөйлеу мүшелерін дұрыс басқаруға, өзіне қаратыла айтылған сөзді қабылдауға, өзін қоршаған адамдардың ж=не 
өзінің сөйлеу тілін бақылауды меңгереді. Бірақ көп балада бұл үрдіс кешірек қалыптасады. Сөз дыбыстарын дұрыс 
айту кемшіліктері өз өзінен жойылмайды. Бірақ дұрыс жүргізілген оқыту =дістерінде бала тіліндегі кемшіліктер 
түзеледі. Барлық мектепке дейінгі кезең - бұл сөйлеу тілінің қарқынды дамуы, соның ішінде дыбыстардың дұрыс 
айтылуын меңгеру болып табылады. Көптеген балалар мектепке сөйлеу тілінің кемістігімен барады. Бұл кезде бала 
тілі тазалығы м=селесі өткір қойылады. Мектепте сөйлеу тілінің кемістігі үлгермеушілікке =келеді, жазба тіліндегі 
қателіктерге бой алдырады. Төменгі сынып оқушылары көбіне қалай айтылса, солай жазады. Бала тілінің дұрыс 
дыбысталуы мен орфографиялық сауаттылық арасында тығыз байланыс бар. Тілінде кемшіліктері бар балалар өз 
кемістігін аса ауыр қабылдайды, кейде ұялып, тұйықталуы да мүмкін. 
Кілт сөздер. Сөйлеу тілі, дыбыс, дыбыстық м=дениет, артикуляциялық жаттығулар  
Сөйлеу тілі – баланың толық ж=не жан-жақты дамуының басты шарты. Сөздік қоры бай =рі тілі дұрыс 

шыққан бала өз ойын дұрыс білдіре алады, қоршаған ортаны тануы, өз қатарластары мен үлкендермен 
қарым-қатынас жасауы жеңіл болып, психикалық дамуы белсенді жүреді. Сөйлеу тілінің негізі – 
дыбыстарды дұрыс айту. Балалардың дұрыс дыбыстауын қалыптастыру өте күрделі үрдіс, өйткені бала 
сөйлеу мүшелерін дұрыс басқаруға, өзіне қаратыла айтылған сөзді қабылдауға, өзін қоршаған 
адамдардың ж=не өзінің сөйлеу тілін бақылауды меңгереді. Бірақ көп балада бұл үрдіс кешірек 
қалыптасады. Сөз дыбыстарын дұрыс айту кемшіліктері өз өзінен жойылмайды. Бірақ дұрыс жүргізілген 
оқыту =дістерінде бала тіліндегі кемшіліктер түзеледі. Барлық мектепке дейінгі кезең - бұл сөйлеу тілінің 
қарқынды дамуы, соның ішінде дыбыстардың дұрыс айтылуын меңгеру болып табылады.  
Көптеген балалар мектепке сөйлеу тілінің кемістігімен барады. Бұл кезде бала тілі тазалығы м=селесі 

өткір қойылады. Мектепте сөйлеу тілінің кемістігі үлгермеушілікке =келеді, жазба тіліндегі қателіктерге 
бой алдырады. Төменгі сынып оқушылары көбіне қалай айтылса, солай жазады. Бала тілінің дұрыс 
дыбысталуы мен орфографиялық сауаттылық арасында тығыз байланыс бар. Тілінде кемшіліктері бар 
балалар өз кемістігін аса ауыр қабылдайды, кейде ұялып, тұйықталуы да мүмкін.  
Алдымен бала тілдің дыбыстық құрамын меңгеруі керек. Бала үлкендерге еліктеп, сөздің екпінін, 

интонациясын, сөздің айтылуын меңгереді. Бала сөйлеу м=нерін де =бден меңгеруі керек. Сөйлеу 
кезіндегі дауысының жағымды болуы, тыңдаушыға қарап сөйлеу, сөйлеу кезінде өзін дұрыс ұстау 
дағдысын да қалыптастыру қажет. 
Тіл дамыту, сөз қорын молайту сабақтарында баланы сөз ішіндегі дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету 

ісіне баса назар аудару керек. Балалардың көбінің сөз ішінде кездесетін р, л, с, ш, ж, з, б, п, ф дыбыстарын 
айтуға қиналатыны байқалады. Кейде бала аталған дыбыстарды жеке–жеке дұрыс айтады да, сөз ішінде 
дұрыс айта алмайды. 
Балалардың дыбыс қолдануында мынадай кемшіліктер кездеседі: сөз ішінде дыбысты дұрыс айтпау, 

сөзде дыбыс қалдырып айту; сөз ішінде дыбыс алмастыру (қуыршақ–құршақ, қолғап–қолбақ, орамал-
омалар –омайлар). 
Сөздің дыбыстық м=дениетін т=рбиелеу ісі - байланыстырып сөйлеуді дамытумен тығыз байланысты. 

Себебі сөздің дыбысталу м=дениетін меңгерту жеке сөйлемдерді аңғаруға, сөйлемнің басталу, аяқталу 
кезін сезініп, үн, ырғақ, дауыс қарқынын ажырата білуге негіз болады. Балалардың жас кезеңдеріне 
т=уелді морфологиялық ж=не физиологиялық ерекшеліктерді білу, оны т=рбие жұмыстарына тиімді 
пайдалану — =рбір педагогтің міндеті. qсіресе, жас мамандардың педагогтік шеберлігінің дұрыс 
қалыптасуында баланың жас ерекшеліктеріне т=н қабылдау ж=не ойлау процестері, оның жеке басының 
даму заңдылықтары жөнінде білуі шарт.  
Мақалада мектепке дейінгі ұйымдар мен мектепалды даярлық сыныптарындағы баланың 

байланыстырып сөйлеу тілін дамытуда дыбыстарды дұрыс артикуляциялаудағы =діс-т=сілдерді іріктеу, 
оны т=жірибеде пайдалану жолдары қарастырмақ. 
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qр тілдің өзінің дыбыстық құрамы, олардың орфоэпиясы, интонациясы, екпіні бар. Бала оны меңгеруі 
керек. Сөйлеудің м=нерлілігі де белгілі қызмет атқарады. Сондықтан мұғалім-т=рбиеші оларды балада 
дұрыс қалыптастыруда н=тижелі =діс-т=сілдерді қолдануға тиісті. 
qдіс-т=сілдердің көптігі, оларды ары қарай жетілдіру м=селесі, мұғалім-педагог алдында қай сабақта 

қандай =дісті пайдалану тиімді деген қиын сұрақ туындатады. 
Мектеп жасына дейінгі балаларын тілдің дыбыстық м=дениетін т=рбиелеу жұмысының мазмұнына 

айту, есту, сөйлеу қарқыны, оның интонациялық м=нерлілігіне байланысты ойындар мен жаттығулардан 
тұрады. Мұнда берілетін материалдың біртіндеп күрделенетінін, оның қайталанатынын ескеру маңызды. 
Дыбыстардың дифференциациясы мен бекітуінін жүйелілігі сөйлеудің дамуы үрдісінде пайда болған 
қиындықтарға байланысты беріледі. Тіл дыбыстарының айтылуы сөйлеу мүшелері арқылы жүзеге 
асырылады. Бала тілін, байланыстырып сөйлеуін дамыту күрделі дидактикалық жүйе болғандықтан, оның 
құрылымдық-мазмұндық жүйесін қалыптастыруда білім мазмұнын, =діс- т=сілдерін, құралдарын, 
баланың сөйлеу деңгейін анықтаудың маңызы зор. 
Анықтау кезеңінің басты мақсаты – балалардың (4-5 жас) дыбыстарды дұрыс артикуляциялау 

деңгейін, педагог-т=рбиешілер қолданып жүрген =діс-т=сілдер жүйесін ж=не олардың тиімділігін анықтау. 
Мына төмендегі м=селелер бойынша т=жірибелік жұмыстың бағыттары ұйымдастырылды: 

1. Балабақшада дұрыс артикуляциялап сөйлеуге, жекелеген дыбыстардың артикуляциясын үйретудің 
басты міндеті не деп ойлайсыз? 

2. Сөздің дыбысталу м=дениетін үйретуде қандай =дістемелік қиыншылықтарға кездесіп жүрсіз? 
3. Балабақшада балалрдың тыныс алуын дұрыс жолға қою, дыбыстардың артикуляциясын үйретуде 

қандай =діс-т=сілдерін қолданасыз? Қандай жұмыс түрлеріне көп көңіл бөлесіз? 
Баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді =дістерді іріктеу мақсатында Талдықорған 

қаласының № 42 балабақшада эксперимент жұмысы жүргізілді. Т=жірибемізде Федоренко Л.П. [1], 
Кондратенко И.Ю. [2], Ланцов А.А. [3], Лопатина Л.В. [4], Парамонова Л.Г. [5], Власова Т.М. [6], т.с.с. 
ғылыми-педагогикалық еңбектер басшылыққа алынып отырды. 
Дауысты ж=не артикуляциясы бойынша жеңіл дауыссыз дыбыстарды анық айту балада артикуляция-

сы қиындау болатын дыбыстарды айта алуына =келеді. Ал балалардың сөйлеуі анық ж=не түсінікті болу 
үшін олар ауыздарын үлкенірек қып ашу керек – бұл [а] дауысты дыбысының артикуляциясы арқасында 
ж=не еріндерін қатты айқастыру керек – бұл [м], [п], [б] сияқты дыбыстардың анық айтылуы.Тілдің 
дыбыстық м=дениетін дамыту ж=не т=рбиелеу – бұл тек қана дыбыстарды дұрыс айтқызу ғана емес. 
Дыбыстарды дұрыс айтқызуда фонематикалық естуды, яғни дыбыстарды айыру, сөйлеу кезіндегі тыныс 
алу, сөйлеу қарқыны, дауыстың биіктігі мен қаттылығы, дикцияны айыра алу қабілеттілігі жетіле түседі. 
Бұл м=селелерді тиімді шешу үшін бала жақсы айта алатын дыбыстарды қолдандық. 
Туған тілдің дыбыстарының анық артикуляциясын қалыптастыру үшін дауысты дыбыстарды дұрыс 

айту ж=не оларды дифференциациялау қажет. Бұл сонымен қатар балаларды үлкендердің сөйлеуін 
тыңдап, есту арқылы жеке дыбыстар мен сөз тіркестерін айыруға үйретеді. Логопедтердің жұмыстарында 
көрсетілген [м], [б], [щ], [т], [д], [щ], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – дауыссыз дыбыстарды айту артику-
ляциялық аппарат мүшелерін қатаң дыбыстарды айтуға дайындайды. Қолданылатын ойындар мен жатты-
ғулар балалардың «па-па», «ба-ба», «то-то», «до-до» сияқты буын бірліктерінде пайда болу орнына қарай 
бір-біріне жақын дыбыстарды ([п] ж=не [б], [т] ж=не [д], [ф] ж=не [в]) дифференцациялауға дайындайды. 
Артикуляциялық аппарат мүшелерін дамыту мақсатында жануарлар дауыстары, келтіруші сөздер 

кеңінен қолданылды. Мысалы, балаларға сырнай мен қоңырау сияқты музыкалық аспаптар беріледі. 
Сырнай «ду-ду», қоңырау «динь-динь» деп сыбдыр қақса – жуан ж=не жіңішке дыбыстардың айтылуы 
бекітіледі. Ал, «Ненің дыбыстайтынын тап», «Кімнің дауысы екенін тап» деген сияқты ойындар ойын-
шықтармен жүргізіліп отырды. Мұнда «Бақа (қаз, үйрек, =теш) қалай дыбыстайды?» деген тура сұрақ-
тармен қатар «Ку-ка-ре-ку (ква-ква, кря-кря) деп нелер айтады?» деген кері сұрақтар қойылып отырды. 
qр сөз, сөз тіркесінен дыбысты ерекшелеп алу н=тижесінде бала «дыбыс», «сөз» терминдерін игерді, 

түсінді. Сонымен, интонациялық сезімділікті, сөйлеу қарқынын, дикцияны, дауыс қаттылығы 
дамытылды. 
Т=жірибелік жұмыс барлық балалар дерлік өз дауыс аппаратын басқара алмайтындығын, яғни айтқан 

хабарламаның мазмұнына қарай сөйлеудің қарқынын, дауыс қаттылығы мен биіктігін бірден өзгерте 
алмады. Артикуляциялық қиындықтар н=тижесінде мектепке дейінгілер жеке дыбыстарды =лі де дұрыс 
айта алмаса да, олардың көбі құрдастарының сөйлеуіндегі дыбыстық жағының қателіктерін байқайды. 
Бүлдіршіндердің көбі дыбыстық жағынан ұқсас буындарды (би-и ж=не пи-и), сөздерді (ыдыс ж=не ырыс) 
есту арқылы ажырата алады. Олар сөздің дұрыс немесе қате айтылғанын айта алады, бірақ қай дыбыстың 
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дұрыс емес екенін көрсете алмады. Төрт жасар бала арнайы оқытусыз өздіктерінен сөз ішінде белгілі бір 
дыбыстың бар немесе жоқтығын ж=не оны сөз құрамынан жекелеп көрсете алмады. Бұл жас кезеңінде де 
тілдің дыбыстылу м=дениетін дамыту мен т=рбиелеудің негізгі мақсаттарының бірі болып дұрыс 
дыбыстап айтуды қалыптастыру, яғни бірінші кіші топта анықтау мен бекіту жұмыстары жүргізілген 
дыбыстарды дыбыстап айтуға жаттықтырылды. Бірақ бұл жұмыс дыбыстық тіркестер мен жай, жеңіл 
сөздерде емес, көпбуынды сөздер мен сөйлемдерде іске асырылды.  
Дауыс аппаратын дамыту мақсаты – мектепке дейінгі балаларды күнделікті қарым-қатынас ж=не 

сабақтар барысында сұрақтарға нақты жауаптар беріп, қаттылығы =р түрлі дыбыстарды, дыбыс 
тіркестерін, сөздер мен сөйлемдерді айтуға үйрету болып табылады. 
Балалардың дыбыстық сөйлеу тілін дамытудың өзіндік қиындықтары да болды. Балабақшада ж=не 

одан кейінгі бастауыш мектептегі кезеңде баланың оқу =рекетін дұрыс ұйымдастырудың дидактикалық 
талаптарының бірі — баланың оқу-танымдық белсенділігін арттыру. Бала не үшін оқитынын бірте-бірте 
саналы түрде ұғынатын кезеңі де осыдан басталады. Мұндай жастағы баланың жоғарыда айтқандай оқу 
=рекетін қалыптастыруда кездесетін қиындықтардың бірі - зейінінің тұрақсыз болуы. Сондықтан мұғалім-
т=рбиеші оқушының зейінін тұрақтандырып, білім беруді н=тижелік моделіне бағыттау жолында оқу 
үрдісін тиімді ұйымдастыруы қажет. 
Тілдің дыбыстық м=дениеті бойынша сабақтар өзара жалпы мазмұнымен байланысқан бірнеше бөлім-

дерден тұрады. qр бөлім белгілі бір дыбыстар топтарын дұрыс айтуын бекітуге арналды. Негізінде, бұл 
бір-біріне жасалу орнына қарай жақын дыбыстар: еріндік ([м], [б], [п]), тілалды ([т], [д], [н]), еріндік-тіс 
арқылы жасалатын ([в], [ф]) ж=не тағы басқалар. Дұрыс дыбыстауды бекіту жұмысы дыбыстардың 
жасалу орнына байланысты болғандықтан, олар акустика жағынана да бір-біріне жақын болып келеді ([т] 
мен [д], [б] мен[п], [ф] мен [в] ж=не т.с.с). Біз өз т=жірибемізде сабаққа осы дыбыстардың есту бойынша 
дифференцациясына бағытталған (көбінде кіші сөйлеу бірліктері – буындарда) ойындар мен жаттығулар 
енгіздік. Мұндай сабақтардың мақсаты тек белгілі бір дыбыстар тобының дұрыс дыбыстап айтуды бекіту 
ғана емес, сонымен қатар балаларды сол дыбыстарды анық айтуға, яғни т=рбиеленушілердің артикуля-
циялық аппараты мен сөйлеу қабілетін жаттықтыру болып табылды. Бірінші екі сабақта педагог балалар-
ға [а], [и], [у]; [о], [э], [ы] дауыстылар қатарын айыруды сұрайды. Мұндағы мақсат – бүлдіршіндерді 
т=рбиеші сөзін тыңдап, жеке дыбыстар мен дыбыстық тіркестерді есту арқылы айыра алуға үйрету. 
Сабақтың негізгі бөлімінде дыбысты анықтау мен бекіті жұмысы жүргізіледі, ал қорытынды бөліміне 
сөйлеу демі мен дауыстық аппаратты дамытуға бағытталған ойындар мен жаттығуларды енгізу қажет. 
Бала күрделі дыбыстарды «с», «з», «ш», «ж», «л», «р», дыбыстап үйрену үшін оның еріндері ж=не тілі 

күшті иілгіш болып кажетти калыпты ұзак уақыт ұстап тұруы киындықсыз бір қозғалыстан екіншісіне, 
бірнеше рет ауыса алуы керек. Осының барлығына үйренуге артикуляциялык жаттығулар көмектеседі. 
Артикуляциялық жаттығуларды жасау қажеттілігінің бірнеше себептері бар. Олар: 
1. Артикуляциялық жаттығуларды ж=не есту қабілетін дамыту жаттығуларын дер кезінде бастау 

н=тижесінде кейбір балалар маманның көмегінсіз-ақ таза ж=не дұрыс сөйлеуге үйренеді. 
2. Дыбысты айтудың күрделі бұзылулары бар балалар олармен логопед маман сабақты бастаған кезде 

өздерінің сөйлеу тіліндегі ақауларын неғұрлым тезірек алады. Олардың бұлшық еттері дайын болады. 
3. Дыбыстарды дұрыс, бірақ түсініксіз дыбыстайтын балаларға да артикуляциялык гимнастикалар өте 

пайдалы. Дыбыстарды анық айту - жазуға үйретудің бастапқы кезеңінен негізі екенін есте сактау қажет. 
4. Артикуляциялык жаттығуларды орындау балаларға да ересектерге де дұрыс анық ж=не =демі 

сөйлеуге үйренуге мүмкіндік береді. 
Баланы ана тілінде сөйлеуге, айналасын бақылап, тани түсуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың 

негізгі бір түрі – дидактикалық ойындар. Дидактикалық ойындар мектеп жасына дейінгі кезеңде баланың 
тілін дамытуда өте маңызды роль атқарады. Балаға бағдарламалық материалды меңгерту, үйренген білім-
дағдылырын бекіту жұмыстары осы дидактикалық ойындар арқылы іске асады. Онсыз с=билерді қажетті 
білім дағдыларына үйрету, түрлі т=рбие жұмыстарын жүргізу, олардың сөздік қорын молайтып, есту, 
көру, сөйлеу мөлшерін дамытып, жаттықтыру қиындыққа соғатыны сөзсіз. 
Сондықтан балабақшаның т=рбиешілеріне арналған бағдарламалық жоспарды басшылыққа ала 

отырып, балалардың бақылап көргендерін тиянақтап, естерінде берік қалдыру, сөздік қорларын дамыту 
үшін төмендегідей дидактикалық ойындар ұсынылды. Бұл ойындарда балалар үшін қиын дыбыстарды 
дұрыс айтуға жаттықтыру көзделді. 

«Ұшты-ұшты» - ойын-жаттығу. Бұл ойын дыбысты дұрыс айтуға жаттықтыруға арналған. 
Ұшты-ұшты 
Кім ұшты? 
-Қысқыш ұшты ... 
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Қыш ұшты ... 
-Қысқыш ұшпас, 
Қыш та ұшпас, 
Ұшса ұшар. 
Қашан қысқыш, 
Қыс ұшты? 
«Жаңғырық» — ойын-жаттығу. 
Орман барсаң, 
Айғай салсаң, 
 ПOленше!.. 
Өзімізді өзімізге таң қылып, 
Дауысымызды қайталайтын не нOрсе? 
Жаңғырық! Жаңғырық! Жаңғырық! 
Бұл ойын-жаттығулар «ң» дыбысын дұрыс айтуға жаттықтырады. qр бала жеке де, б=рі қосылып та 

тақпақты айтады. Кім дұрыс айтпаса, қайталайды, дұрыс айтқан балаға қошемет көрсетіліп, шапалақ 
соғылады. 
Балалардың көбіне дұрыс айта алмайтыны, тілі келмейтші «р» дыбысы, Осыған байланысты «р» 

дыбысын дұрыс айттыруға бағытталған жаңылтпаш сөздер сондай көп. Мысалы: «Ай, Тайқарбай, 
малыңды жадыраға жай Тайқарбай. Ай Тайқарбай, дегенің қай Тайқарбай» -деген сөздерді жылдам 
айтқызғанда, бала жаңылып «р» дың орнына «и» дыбысын қолданып, «Тайқайбай» деп те жібереді. Бұл 
сонымен қатар сөздерді бұрмалап айтпау үшін де ойын айқын да д=л сөйлеуге жаттықтырады. 
Жоғарыда келтірілген бір сөйлемде «р» дыбысы бес жерде қайталанып айтылады. Сол сияқты «Қырық 

құрықтық, сырық қырықтық» дегенде де бір сөйлемнің =р сөзінде «р» дыбысы айтылып, соның дұрыс 
сөйленуін талап еткен. «Р» дыбысын дұрыс айтуға үйретумен қатар мұнда сырт тұлғасы ж=не айтылуы 
жағынан да, мағналық ұйқасы жағынан да бір біріне жақын тұрған «қырық, қырықтық, сырық» деген 
сөздерді бір бірімен шатастырып, олардың орын алмастырып алмау үшін де, дұрыс сөйлеуге үйрету 
мақсатын көздеп, сөздерді =дейі осылай етіп құраған ж=не осы сөздердің бір бірінен мағына айырмашы-
лығын танытуға үйрету бар. Бұл жағы балалардың сөз байлығын, сөздік құрамды байытуға үйретеді. 

- «Торта қойдым, 
Орта қойдым,  
Орта қойдым,  
Жорта қойдым,- 
деген осы сияқты «р» дыбысын дұрыс айтқызуға бола арналып айтылған сөздер екені белгілі. 

Осыларды дұрыс айта алмаған «р» дыбысына тілі келмеген балаларға өз достары күліп, оның кейде 
намысына тиіп, қалай да дұрыс оөйлеуге, =р сөзді айқын, д=л айтуға м=жбүр етеді. Намысына тырысқан 
бала достарының т=лкегіне түскісі келмей өз бетінше жаттығып, сол сөзді, сол дыбысты сақауланбай 
қалай да дұрыс айтуға тырысады. 
Көркем =дебиет сабағында тақырыпқа ж=не оның мақсатына байланысты ойын-жаттығулар кеңінен 

пайдаланылды. М=селен, "Ерінбей еткен еңбек өнімді", "Жетпіс пен жеті", "Мен =лемді танимын", 
"Ақылдың көзі, дананың сөзі", т.б. тақырыптарды өткенде "Ойнайық та ойлайық", "Құстардың дауысын 
сал", "Даусынан таны!", "Қай мезгіл?", "Не қалай дыбыстайды?", "Жапырағынан таны!", "Не жақсы, не 
жаман?", "Ертегі кейіпкерлерінен таны" сияқты ойын-жаттығуларды қолданып, берілген білімді 
қабылдауды балалар ойын =рекеті арқылы меңгеруге мүмкіндік алды.  
Бұл ойын-жаттығуларды қолдану =дістемесі мектеп жасына дейінгі балалардың артикуляциялық 

жағынан дұрыс сөйлеу тілін ғана дамытып қоймай, олардың жалпы сана-сезімін қалыптастыруда, баланы 
т=рбиелеуде үлкен қызмет атқарады деп санауға болады.  
Сөздің дыбыстық м=дениетіне т=рбиелеу ісі тек логопед мамандардың ғана емес, =рбір сауатты 

педагогтың міндеті. Дыбыстың артикуляциясын меңгерту қиын =рі ұзақ жүргізілетін жұмыстың жемісі. 
Сондықтан да болса керек, «Балалар бақшасындағы т=рбие бағдарламасы» баланы оқуға ж=не жазуға 
үйретуге басталған кезде (жеті жасқа қарай) барлық дыбыстардың артикуляциясын толық үйрену 
міндетін қояды.  
Т=жірибе көрсеткендей, =діс-т=сілдердің тиімділігі белгілі бір сабақтың мақсат-міндетіне, оқу материа-

лы мазмұнының ерекшелігіне, балалардың оқу =рекетіне дайындығына тікелей байланысты. Сөздің 
артикуляциясын меңгеруге, сөйлеу аппаратын дамытуға арналған жұмыстарда дұрыс таңдалған =дістер өз 
н=тижесін күткізбейді. Жүйесіз пайдаланылған =дістер т=жірибеде жақсы н=тиже бермейді. Сондықтан 
педагог т=рбиеші жұмыс барысында =діс-т=сілдерді таңдауда топтың жеке ерекшеліктерін ескеріп 
отырғаны да жөн.  
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Резюме 
В статье рассматривается выбор методов и способов правильной артикуляции звуков для развития речи детей 

дошкольных учреждений и предшкольных классов, пути их применения на практике. Богатый словарный запас и 
развитый язык дает ребенку возможность правильно выражать свои мысли, легко общаться со своими сверстниками, 
со взрослыми и окружающей средой, активно развивается его психика. Основа развития речи – это правильное 
звукопроизношение. Формирование правильного произношения у детей – очень сложный процесс, потому что 
ребенок учится правильно управлять членами речи, принимать обращения к нему, осваивать навыки контроля над 
своей речью и речью окружающих взрослых. Обычно у многих детей этот процесс формируется поздно. Недостатки 
в произношении словесных звуков сами по себе не проходят. Но благодаря правильной методике обучения, 
недостатки в речи исчезают. Весь дошкольный период – это период активного развития речи, в том числе период 
усвоения правильного произношения звуков. Многие дети в школу приходят с недостатками в речи. В это время 
остро ставится вопрос о чистоте детской речи. В школе недостатки в речи приводят к отставанию в учебе, к ошибкам 
в письменных работах. Учащиеся младших классов в основном пишут так, как слышат. Между правильным 
произношением ребенка и орфографической грамотностью есть тесная связь. Дети с недостатками в произношении 
тяжело воспринимают это, некоторые стесняются, некоторые могут замкнуться.  
Ключевые слова: Речь, звук, правильное звукопроизношение, артикуляционная гимнастика 
 

Summary 
In the article the problem of mastering the correct zvukoproiznoshenija preschoolers and junior primary classes through 

the use of active learning methods in the educational process. Rich vocabulary and language to the right of the child's right to 
express his opinion, recognized by their peers and the environment is easy to communicate with adults, mental retardation is 
active. Be the basis of speech sounds correctly. Spellings formation of children is a very complex process, because the correct 
management of the members of the child's speech, a speech toward the people around him to accept and learn to control his 
speech. But in most cases, this process is formed at a later date. The word sounds to correct deficiencies itself is not deleted. 
But it will correct the deficiencies in the way the training of children. All pre-school period is the rapid development of 
speech, including learning the correct pronunciation of sounds. Many children go to school speech failure. This is an acute 
problem in the purity of the language of the child. Lead to school failure ülgermewşilikke speech, written language, make 
mistakes. How do you say most of the students in lower grades, it writes. Child language right there is a close relationship 
between sounds and spelling skills. Take to remedy the deficiencies in children with severe language, sometimes shy, short-
circuiting. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ХИМИИ С РЕГИОНАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
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Элективные курсы – сфера бурного развития нового вариативного содержания школьного химического 

образования. Данная статья посвящена проблеме организации элективных курсов по химии . В работе приводится 
классификация элективных курсов, а также роль и место элективных курсов по химии с региональным содержанием.  
Ключевые слова: региональный, профильное обучения, межпредметный, деференцированный, элективные 

курсы 
 
Реформы образования в Казахстане открыли для нашых школ новый вид дифференциации обучения – 

элективные курсы. Элективный курс – это обязательный курс по выбору учащегося. Такие курсы 
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опробованы в современной образовательной практике в рамках предпрофильной подготовки в 8–9-х 
классах и в профильном обучении в 10–11-х классах средней школы. 
Курсы по выбору широко использовались и используются в зарубежном образовании. В советской 

школе первые попытки внедрения элективной дифференциации были предприняты в 1960-х гг.: в 
некоторых школах проводились «альтернативные занятия» (так они назывались в то время) с учащимися 
и старших, и младших классов. Каждый ученик в школе должен был выбрать одно или несколько таких 
занятий. Основной их целью в младшей школе было выявление и развитие познавательных интересов 
учащихся, а в старшей школе – удовлетворение этих интересов [2] 
Широкого распространения «альтернативные занятия» не получили. Видимо, поэтому в современной 

научно-методической литературе элективные курсы чаще сопоставляют с факультативами, которые 
начиная с 1966 г. были организованы практически во всех школах страны. 
Факультативные и элективные курсы объединяет отсутствие государственных стандартов и 

государственного итогового контроля по результатам их изучения. Кроме того, большинство авторов 
элективных курсов не рекомендует использовать традиционную пятибалльную систему оценки на 
занятиях. Как известно, знания и умения учащихся на занятиях факультативов также не принято 
оценивать традиционной отметкой. 
По мнению академика О.С.Гобриеляна в настоящее время не существует единой классификации 

элективных предпрофильных курсов. Однако большинство авторов выделяет три основных типа 
элективных курсов: предметные, межпредметные и ориентационные. Предметные элективные курсы 
построены на учебном материале одного учебного предмета, межпредметные – на учебном содержании 
2–3 предметов, ориентационные призваны сориентировать ученика в мире профессий, помочь ему 
ответить на вопросы: «Какой я? Что я хочу? Что я могу?»  
Межпредметные элективные курсы могут быть представлены на содержательном материале химии 

и других естественно-научных дисциплин: биологии, физики, географии, экологии. Таковыми, например, 
являются следующие курсы: «Перекрестки химии, физики и биологии» (В.Р.Ильченко), «Химия и 
окружающая среда» (Н.В.Ширшина, Штемплер Г.И., Андреева М.П), «Роль неорганических веществ в 
жизнедеятельности организмов» (Г.А.Шипарева), «Химия космоса» (В.Г.Денисова), «Химия и 
промышленность Восточного Казахстана» (Шаихова Б.К.) и др. 
Интересные межпредметные курсы сложились на материале, казалось бы, далеких от химии предме-

тов: истории, искусства, иностранных языков, литературы, экономики. Таковыми являются следующие 
курсы: «Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия» (И.М.Титова), «Химический англий-
ский» (В.А.Кузьменко и др. Особое значение на этих курсах приобретает высокий потенциал химии в ор-
иентации учащихся на непрофильные предметы, не связанные напрямую с химией. Часто такие курсы по-
сещают ученики, интересующиеся в большей степени не химией, а гуманитарными предметами или эко-
номикой. Здесь они приобретают опыт нетрадиционного, оригинального использования знаний по люби-
мым предметам, расширяют свои сведения о возможном будущем профессиональном применении 
знаний. 
Ориентационные элективные курсы реализуют психолого-педагогическую поддержку выбора 

профиля обучения и профессиональной ориентации школьников. Яркими примерами таких курсов 
являются программы «Найди свой путь» (Г.К.Селевко), «Твоя профессиональная карьера» 
(С.Н.Чистякова), «Выбор профиля обучения» (Т.В.Черникова, О.Н.Павловская) и др. 
Учителю химии приходится иметь дело в основном с предметными элективными курсами, поэтому 

именно на этих курсах мы сосредоточим внимание читателей. В методической литературе такие курсы 
представлены достаточно широко, и порой за сходными названиями прячется похожее содержание. 
Поэтому мы ограничимся лишь приведением названий таких предпрофильных курсов, не указывая их 
составителей. 
Предметные элективные курсы для основной школы тоже можно разделить на несколько видов. За 

основу классификации примем адресность каждого элективного курса для определенной группы 
учащихся. По отношению к планам продолжения дальнейшего образования на основе проведенного 
опроса среди девятиклассников можно выделить три группы учащихся. 
Первую группу образуют учащиеся, которые намерены продолжать обучение в 10-м классе, где химия 

будет профильным предметом. Для учащихся этой группы могут быть предложены элективные курсы, 
готовящие их к обучению в профильном классе естественно-научного направления: «Экспериментальное 
решение задач по химии», «Введение в неорганический синтез», «Как получают неорганические 
вещества в промышленности», «Химия координационныъх соединений» и др. 
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Вторую группу образуют учащиеся, которые намерены продолжить обучение в 10-м классе, где химия 
будет непрофильным предметом. Для них могут быть предложены курсы, удовлетворяющие их 
познавательный интерес: «Химия в быту», «Химия в сюжетах рекламы», «Химия сельского хозяйства», 
«Минеральные удобрения», «Пищевая химия» 
Третью группу составляют учащиеся, которые собираются продолжать обучение в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Для этой группы будут предложены курсы, 
демонстрирующие связь химии с предметами и профессиями, изучаемыми в профессиональных 
училищах и колледжах: «Знакомство с профессией химик-лаборант», «Химия и материаловедение», 
«Химические секреты агронома», », «Химия и цветная металлургия Восточного Казахстана» «Вещества и 
материалы в автомобилестроении», «Химия и атомная промышленность Казахстана» и др. Курсы такого 
типа можно назвать также предметно-ориентационными, т.к., используя материал одного учебного 
предмета, они ориентируют учащихся в мире профессий. 
Подобное деление курсов не означает, что ученик не может выбрать любой элективный курс. 

Содержание предпрофильных элективных курсов должно быть доступным для любого девятиклассника, 
а результат освоения курса будет зависеть от самого школьника. Это тем более актуально потому, что 
образовательные намерения учащихся могут меняться в течение года. Например, в начале года ученик 
может собираться в 10-й класс, а потом передумать и выбрать для продолжения образования какой-
нибудь колледж или училище. Возможна и другая ситуация: ученик 9-го класса, который в начале года 
собирался попрощаться со школой, вдруг передумал делать это и решил продолжить образование в 10-м 
классе. Поэтому желательно, чтобы элективные курсы предпрофильной подготовки, адресованные 
разным группам учащихся, содержательно опирались на государственный стандарт по предмету и не 
были перенасыщены новым материалом высокой сложности. 
Согласно «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» основная 

функция предпрофильных элективных курсов – профориентационная. Поэтому учитель, выбирая и 
создавая программы элективных курсов для учащихся 9-х классов, в первую очередь должен помнить, 
что главная их цель – сориентировать учащихся в выборе будущего профиля обучения или будущей 
профессии. 
Профильные курсы в большей мере, чем предпрофильные, направлены на углубление и расширение 

предметных знаний учащихся, подготовку их к итоговой аттестации, продолжению соответствующего 
профилю образования в высшей школе и сознательному выбору будущей специальности. 
Для профильной школы предметные элективные курсы также могут быть классифицированы по 

группам учащихся. Здесь это сделать несколько проще, т. к. ученики уже разделены по разным учебным 
группам или классам. Поэтому элективные курсы в старшей школе, как и в основной, будут адресованы 
трем группам учащихся. 
Первую группу составят учащиеся профильных классов, где химия является профильным предметом. 

Для них будут предложены следующие курсы: «Основы химической термодинамики», «Введение в 
аналитическую (физическую, коллоидную) химию», «Начала нанохимии» и др. Эти курсы призваны не 
только пробудить интерес старшеклассников к различным направлениям химической науки, но и 
продемонстрировать возможные направления дальнейшего химического образования в высшей школе. 
Вторая группа – учащиеся непрофильных классов (гуманитарных, лингвистических, экономических и 

т.д.). Как показывает практика, учащиеся второй группы из-за высокой занятости редко выбирают 
элективные курсы по химии. Однако у этой части учеников могут быть востребованы компенсаторные5 
курсы, которые в первую очередь будут адресованы тем, кто хочет сменить профиль обучения, пополнить 
свои знания по предмету или подготовиться к сдаче ЕНТ. Такие курсы компенсируют содержательное 
различие между стандартами химического образования на базовом и профильном уровнях. Они могут 
называться, например, «Избранные главы органической химии», «Избранные главы неорганической 
химии», «Готовимся к ЕНТ по химии» и др. 
Третья группа – учащиеся классов универсального обучения. Им могут быть предложены курсы 

первой и второй групп, а также, в зависимости от их будущих профессиональных предпочтений, 
следующие курсы: «Химия и металлургия Восточного Казахстана», «Основы агрохимии», «Химия и 
экологическая обстановка Восточного Казахстана» и др. 
Всеми тремя группами учащихся могут быть также выбраны курсы прикладного характера: 

«Химическая промышленность Казахстана», «Химия косметических средств», «Химия неорганических 
веществ используемых в быту» и др. 
В рамках элективных курсов большое значение приобретает проектная деятельность учащихся. Это 
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высшая форма дифференциации обучения, требующая специальной подготовки ученика и учителя. В 
данном случае учитель выступает как руководитель и консультант, а ученик (реже два или три ученика 
вместе) самостоятельно подготавливает и выполняет проект. 
Тематика проектов определяется личными предпочтениями ученика и учителя. Здесь популярны 

проекты общей тематики: «Определения содержания ионов тяжелых в природной воде», «Вещества и 
материалы в производимые на ТОО «К»», «Химия биогенных элементов» «Химия биологических 
активных веществ», «Структура воды как основа ее биологической активности» и др. 
В настоящее время большинство элективных курсов представлено в методической литературе лишь 

программами и библиографическими списками. В лучшем случае даются методические рекомендации к 
проведению отдельных занятий. Это серьезно затрудняет подготовку учителя к занятиям из-за отсутствия 
нужной литературы в местной библиотеке, больших временных затрат на подготовку к уроку. 
По нашему мнению, для проведения элективного курса учитель обязательно должен иметь в своем 

распоряжении методическое пособие и учебное пособие для учащихся. Методическое пособие должно 
содержать программу элективного курса с пояснительной запиской и списком литературы, подробное 
тематическое планирование, методические рекомендации к проведению занятий. Учебное пособие (мини-
учебник) по элективному курсу должно обеспечить его содержательную часть, разбитую на параграфы, 
каждый из которых сопровожден соответствующим аппаратом усвоения: необходимыми вопросами и 
упражнениями, описанием химического эксперимента, рекомендациями по подготовке и оформлению 
зачетных работ. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки результатов работы учащегося при изучении 

элективного курса. Мы предлагаем критериальное оценивание знаний, умений и навыков учащихся. 
Можно использовать качественные итоговые оценки успешности учеников. Например: «Проявил творче-
скую самостоятельность на занятиях курса», «Успешно освоил курс», «Прослушал курс», «Посещал 
занятия курса». Критерии каждой оценки должны быть заранее оговорены и известны учащимся. 
Выработка единой системы оценок для всех элективных курсов в школе позволит объективно оценить 
успешность каждого ученика. При формировании профильных классов с помощью такой системы оценок 
будет проще определить степень подготовленности девятиклассника к обучению по тому или иному 
профилю. 
Элективные курсы – сфера бурного развития нового вариативного содержания школьного химическо-

го образования. Именно здесь у каждого ученика появляется шанс изменить стереотипы самооценки в 
собственном сознании и в мнении учителя относительно своей личности, своих способностей и 
интересов, а у каждого учителя возникает возможность заниматься рассмотрением наиболее ярких и 
значимых вопросов учебного предмета с теми учениками, которые в этом заинтересованы.[2-3] 
Элективные курсы по химии с региональным компонентом являются наиболее актуальными, так как 

химия как профильный учебный предмет в общеобразовательной школе продолжит, наряду с другими 
дисциплинами, решение определенных задач, которые общество ставит перед образовательными учреж-
дениями. Такими задачами, вытекающими также из роли химической науки в современной жизни, 
являются: 

- сознательное, прочное и глубокое усвоение основ химической науки, ее понятий, законов, учений и 
теорий; овладение специальными практическими умениями и навыками в области химии; 

- развитие познавательных и мыслительных способностей учащихся, умений самостоятельно 
овладевать знаниями, а также понимания роли химической науки в обществе; 

- формирование научного мировоззрения учащихся и естественнонаучной картины мира в их созна-
нии, преодоление хемофобии и безразличного отношения к современным экологическим проблемам; 

- воспитание гражданской нравственности, патриотизма, любви к родному краю трудолюбия, 
аккуратности, внимательности, бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

- ознакомление школьников с ролью химии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, 
строительстве, транспорте, искусстве и других отраслях производства и деятельности человека; 
подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. 
Решению данных и других задач будут способствовать разработанные нами элективные курсы "Химия 

и цветная металлургия Восточного Казахстана" и "Химия биогенных элементов", «Химия и экология 
Восточного Казахстана» рассчитанные на учащихся Х-ХI классов, которые, с одной стороны, овладели 
программным материалом химии с учетом региональных особенностей промышленных предприятий 
Восточного Казахстана, а, с другой стороны, проявляют определенный интерес к профессиям химика-
аналитика, химика-эксперта, химика-лаборанта, учителя химии.[ 3] 
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Программами этих курсов предусмотрено: 
- расширение и углубление знаний учащихся о свойствах, применении и методах получения 

биогенных и цветных металлов производящих на территории Восточного Казахстана;  
- развитие интересов и способностей учащихся в области химии цветных металлов, металлургии, 

обогащения;’экологического состояния региона, проведение профориентационной работы; 
- ознакомление школьников с классическими и инструментальными методами аналитической химии, 

возможностями науки химии в решении экологических проблем.  
- подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям и поступлению 

в вузы. 
Основное содержание этих курсов строится, во-первых, на учебном и исследовательском 

эксперименте, а, во-вторых, является многопрофильным по тематике, то есть включает сведения по 
химии экологии биологии, физике, , географии, истории и т.д. 
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Түйін 

Элективті курс – мектепте химиялық білім беру мазмұнында жаңа вариативті қарқынды даму сферасы. Беріліп 
отырған мақалада химиядан элективті курстарды ұйымдастыру м=селесі қарастырылады. Жұмыста элективті 
курстың жіктелуі, химиядан аймақтық мазмұнды элективті курстардың ролі мен орны баяндалады.  
Түйінді сөздер: аймақтық, бейімді оқыту, п=наралық, сараланған, элективті курс 
 

Summary 
Elective course is an area of rapid development of the new variable content of school of chemical education. This article 

deals with the problem of the organization of elective courses in chemistry . The paper provides a classification of elective 
courses, as well as the role and place of elective courses in chemistry with regional content.  
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ЖЕТКІНШЕК КЕЗЕҢДЕ ӨЗІН-ӨЗІ ЖЕТІЛДІРУ САТЫЛАРЫ МЕН ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 
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Өзін-өзі т=рбиелеу тұлға дамуының заңды құбылысы. Өзін-өзі қоғамды құрылымға байланысты түрлі 

бағыт, индивидтік қалыптасуында үлес салмағы ж=не пайдалы =рекеттік коэффициенті бар. Адам қоғам 
мүшесі болғандықтан, оның т=рбиесіне ж=не өзін-өзі т=рбиелеуіне көп факторлармен қоса, өмір 
жағдайлары да =сер етеді. 
Зерттеушілердің айтуы бойынша өзін-өзі т=рбиелеу күрделі үрдіс. Бірақ реалды үрдіс ж=не бұл 

құбылысты зерттеу кезінде, оның өтуінің объективті заңдылықтарын біліп, оларды қолдану қажет. 
Бірқатар зерттеулер бойынша (А.Я.Арет, А.А.Бодалев, А.Г.Ковалев, И.А.Кочетов, Ю.А.Самарин, 

Ж.И.Намазбаева) өзін-өзі белсенді түрде т=рбиелеу қажеттілігі тұлғаның жеткіншек жас кезеңінде көрініс 
береді. Аталған ғалымдардың зерттеулері бойынша көп жағдайларда оқушылардың «өзін-өзі т=рбиелеу 
кажеттілігі» ұғымы 5-6 сыныптарда пайда болады. Бұл пубертатты немесе өтпелі кезең болып табылады. 
Жеткіншектік кезеңде белсенді өзіндік т=рбие үдерісі басталып, адамның кейінгі бүкіл өмірінде түрлі 

формада жалғасатынын айтып өту керек. 12-13 жасқа жеткен кезде балалар алғаш рет интеллектуалды 
ж=не дербес өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктері жайында ойланып, осы мақсатқа қол жеткізу үшін саналы, 
мақсатты түрде =рекеттер жасай бастайды. 
Өзіндік т=рбие нақтылы даму жолынан өтеді. Егер оның негізгі жастық сатыларын қамту мүмкіндігі 

болса, онда оның жас ерекшеліктерін ескере отырып қалыптасуының тұтастай жолын төмендегідей 
сатылап зерделеуге болатыны анық.  
Бірінші саты – физиологиялық ж=не ерікті өзіндік т=рбиелеу, жасөспірімдік шақ. Бұл жастағы негізгі 

мақсат – жеткіншекті ерікті ж=не физикалық жетілдіру, ал міндет – арнайы құралдар мен жаттығуларды 
қолдану арқылы ерлік, шыдамдылық, төзімділік, батылдық ж=не т.б. тұлғаның ерікті қасиеттерін 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

260 

жақсарту болып табылады. Бұл физикалық дамуға да қатысты, себебі осы шақта көптеген балалар дене 
т=рбиесі мен спортпен шұғылдана бастайды.  
Екінші саты – өзін-өзін рухани жетілдіру. Бұл кезеңдегі өзіндік т=рбиенің мақсаты – рухани, моральды 

даму, адамгершілік, мейірімділік, қамқорлық, достыққа адалдық, сүйікті адамына адалдық, қиын кезде 
қол ұшын беру ж=не басқа да тұлғалық қасиеттер мен құндылықтардың қалыптасуы.  
Үшінші саты – к=сіби өзіндік т=рбие. Өмірдің бұл кезеңін іскерлік өзін-өзі жетілдіру уақыты ретінде 

қарастыруға болады. Бұл кезеңде таңдап алынған мамандық бойынша табысты жұмыс істеу үшін маңыз-
ды қабілеттер, білім-біліктерді қосқанда адамға қажетті к=сіби қасиеттердің бүтіндей кешені дамиды. 
Төртінші саты - =леуметтік-дүниетанымдық өзіндік т=рбие. Бұл кезеңде өзін-өзі жетілдіру міндеті 

=леуметтік ұстанымды, дүниетанымды, өмірге нақтылы көзқарасты қалыптастыру болады.  
Кейде адамның өзіндік белсендіру мақсатын жүзеге асыруға с=йкес келетін бесінші саты да кездеседі. 

Гуманистік психологияда бұл саты дербес дамудың жоғарғы сатысы деп белгіленеді. 
Адамның өзіндік т=рбиесін дамытуда жоғарыда айтылып өткен бес сатының екеуі жасөспірімдік ж=не 

ерте бозбалалық шақтарға тура келеді. Бұл жылдары дербес өзін-өзі жетілдірумен айналысудың 
н=тижелілігі адамның тұлға ретіндегі мінезін анықтайды. 
Ересек адамның жасөспірімді өзіндік т=рбиелеуге қызығушылықпен, белсенді атсалысуы оған =детте 

өз күштеріне сенуге, аталмыш жасқа т=н дағдарысты құбылыстар мен кемшіліктерді жеңуге 
ж=рдемдеседі.  
Жеткіншектер мен бозбалалардың өзіндік т=рбиесінде ересек адам үлгісі үлкен рөл атқарады. Бұл 

жастағы балалар көбіне ересектерге еліктеп, өздерінен жасы үлкен адамдардан байқайтын дербес 
қасиеттерді бойларына сіңіруге тырысады.  
Жеткіншектердің өзіндік т=рбиеге қабілетін анықтау үшін келесі деректерді ескеру қажет: 
1. Өзіне деген көзқарасын төменгі көрсеткіштер арқылы анықтау: 
а) оң көрсеткіштер: талап, өзінің күштері мен мүмкіндіктерін объективті бағалау, өзін-өзі сынау, 

кемшіліктеріне сын көзбен қарау т.б.; 
б) кері көрсеткіштер: өзін-өзі асыра мақтау, өзін сынамау, өзін тыныш-тандыру, кемшіліктері мен 

қателіктерін ақтап алу, мақтансүйгіштік, өзгелерге жоғары талаптар қою. 
2. Өзін жоғары санауға бағытталу: көшбасшысы болуға, ұжымда жоғары орынға ие болуға, ересектер 

алдында ұтымды көрінуге, басқаларды ұрыстыруға ұмтылу, принципсіздік, мансапкершілік, қате 
ұстанымдарға ұмтылу. 

3. Тұрақты түрде көрінетін ж=не өзін-өзі т=рбиелеуде қолданылатын жеке тұлғалық қасиеттер. 
4. Қоғам талаптарына сай оң қасиеттер, дағдылар мен мұқтаждықтар. 
5. Өзіндік т=рбиеге кедергі келтіретін ж=не қажетті бағытта түзетілуге тиіс теріс қасиеттер. 
Жеткіншек өзімен жұмыс істеу т=сілдері арқылы: 
- біріншіден, өзінің мінез-құлқындағы кемшіліктерді, =лсіз жақтарын жоюға ұмтылады; 
- екіншіден, оған күшті епті, дербес саналуға құкық беретін жеке адамның жағымды қасиеттерін 

қалыптастыруға ұмтылады [1]. 
Зерттеулер н=тижелері жас өспірімдер ең басты ерік кемшіліктерін жоюға ж=не ерігі күшті адам 

сапаларын: батылдык, ерлік, төзімділік, табандылықты өзінің тұлғалық қасиеттері ретінде т=рбиелеуге 
ұмтылатындығын көрсетеді. 
Өзін-өзі т=рбиелеу н=тижесінде жеткіншектержинақырақ жүйелі оқуға ж=не еңбекке қабілетті болады. 

Бірақ бұл жаста өзін-өзі т=рбиелеу дұрыс емес жолмен кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жаста өзін-өзі 
т=рбиелеуде ж=не ата-ана тарапынан басшылық ерекше маңызды. 
Өзін-өзі бағалау жеткіншектерде =сіресе қарқынды дамиды, себебі бұл уақытта олардың басқа 

адамдармен қарым-қатынасы күрделенеді, жаңа идеалдары мен жаңа қажеттіліктер деңгейі пайда болады. 
Бұл уақытта өзін-өзі бағалау, өзіндік реттеу функциясы елеулі орына алады (Е.И.Савонько, 

Н.В.Кузьмина, ЕА.Шумилин ж=не т.б.). 
К.А.Абульханова-Славская өзін-өзі жетілдіру негізінде қалыптасқан тұлғалардың бірнеше типін 

көрсеткен: 
1. Өзін-өзі =леуметтік процестеріндегі түрткі ж=не себеп тұрғысынан бағалайтын тип. Мұндай тұлға 

өзінің өмір интегралды өмірлік процестеріне негізделіп құралған, тартылу спекторын белгілейтін қоғам-
дық процестерге қатысу формаларын анықтай алады. Мұндай тұлға белсенділігі ұлғаю сипатында 
болады. 

2. Субъективизмге бет бұрып тұратын тұлға типі, даңғайлық тенденцияға ие. Ол с=тсіздіктерден 
абстракциялану шеберлігімен емес, өзін-өзі адекватты бағалай алмайтынымен көзге түседі. Бұндай тұлға 
белсенділігі тұғырықтану тенденцияда. 
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3. Субъективизмге өзін-өзі бірдей бағалай алмауға бет бүрып тұратын тұлға. Олар с=тсіздіктерге 
басым назарын аудару тенденциясына ие. 

4. Инфантильді, психологиялық даярсыз тұлға типі.  
К.А.Абульханова-Славская тұлға белсенділігін оның қашықтығынан көрінуінен, қоғамдық қажетті іс-

=рекеттерімен қатынасынан тыс түсінуге болмайды деген тұжырымға келеді [1]. А.В.Захарова ойынша 
өзін-өзі бағалау өзіндік реттеу жүйесінің қалыптастырғыш факторы болып табылады. 
В.С.Мерлин мынадай 4 кезеңді бөліп көрсетті: 
1. «Ұқсастықты саналы сезіну» (өмірдің бірінші жылы) н=рестенің өз денесінен пайда болатын 

сезімдермен басқа заттардан пайда болатын сезімдерді айыра бастаған кезі. 
2. «Мен сезімі» (2-3- жаста пайда болады). Өзін-өзі іс-=рекет субъектісі ретінде сезіну. Баланың жіктеу 

есімдіктерін игере бастағанкезі. 
3. Өзінің психикалық қасиеттерін өзін-өзі бақылау н=тижесінде абстрактылы ойлау арқасында сезінуі. 
4. qлеуметтік өзін-өзі бағалау. Бозбалық жаста қарым-қатынас, іс-=рекетену н=тижесінде жиналған 

т=жірибе негізінде пайда болады. 
Л.И.Божович, Г.А. Собиевалар адамның өзін-өзі бағалауықоршаған ортаның пікірін анықтап, көбінесе 

өзгелер бағалап отыратын тұлға қасиеттерін сезінуінен басталады деп көрсеткен. Өзінің психикалық 
қасиеттерін сезіну қарым-қатынас жасаудың белгілі д=режесін қажет етеді. Сондықтан мектептан кіші 
сынып оқушыларының өзін-өзі бейнелеуі тек өздерінің іс-=рекеттерін бейнелеуімен шектеледі. Тұлғаның 
өзіндік қасиеттерін сезінуде оның жалпы бағдары мен дүниеге көзқарасы үлкен роль атқарады. 
Л.И.Божович бұл ықпалды мектептің жоғарғы буын оқушыларына байланысты мұқият қарастырған [2]. 
Адамның өзінің психикалық қасиеттерін сезінуі өзгетұлғаларды қабылдауына үлкен =сер етеді. 
Жеткіншек жасының соңына қарай өзін-өзі бағалау дербестігі мен адекваттығы арта түседі. 

Балалардың өзін-өзі бағалауға талпынысының деңгейі күшейеді, осы жасқа т=н қасиет, ж=не «өзін-өзі 
бағалаудың тиімді даму» кезеңі деп атаса болады (Л.И.Божович). Өзін-өзі бағалау жеткіншекжас 
кезеңінің соңында тұрақты болып дамудың маңызды факторы болады. Ол идеалдарды «бала мен 
қоршаған ортаның жаңа қарым-қатынасында жасөспірім дербес дамуға қол жеткізуімен» анықталады. 
Өзін-өзі бағалаудың боз балалық мезгілдегі қалыптасуын, олардың өз тұлғасының ерекшеліктерін 

ұғынуын В.К.Горбачевский, И.С.Кон, В.Ф.Сафин, А.Л. Ширман еңбектерінде зерттелген.Бұл мерзімде өзі 
жайлы жалпылама ұғым қалыптасады. Өзінің «Мені» ж=не жеке тұлғасы жайлы түсінік қалыптасады. 
Бұдан кейінгі студенттік мерзімдегі өзін-өзі бағалауды зерттеулер анағұрлым аз (А.А.Бодалев, Мейлин 
ж=не т.б.). Тек Ананьев ж=не И.С.Конмектебі ғана бұдан тыс жатыр. Бірақ, олар осы мерзімдегі 
психофизиологиялық ерекшеліктерді зерттеумен шектелген. И.С.Кон бұл мерзімді ерекше 
сипаттайды.Адам өміріндегі 18-23-25 жастарды ол бозбалалықтың соңы - жетілудің басы дейді. Бұл 
уақытта ағза толық дамып-жетіледі деп санап, осы кезеңді биологиялық =леуметтік ж=не психологиялық 
аспектілерде зерттеу қажет ететіндігіне ерекше көңіл аударған [3].  
Аталған зерттеулердің н=тижесінде жеке тұлғаның құрылымын зерттеуде мынадай бағыттарды 

айқындауға болады: 
- интеллект деңгейін, эмоционалды қалыпты, тұлға қасиеттерін өзіндік бағалау, анықтау; 
- сыртқы пішін бейнесі (А.А.Бодалев, Р.А.Мейлин); 
- өзіндік реттеу (Чеснокова И.И. ж=не т.б.); 
- өзі-өзін т=рбиелеу (Осипов П.Н. т.б.; 
- өзіндік сана-сезім формасы ретіндегі өзін-өзі бағалау (Божович Л.И. Кон И.С., Рубинштейн С.А., 

Смеркин С.Л., Столин В.В. ж=не т.б.); 
- онтогенездегі өзін-өзі бағалау динамикасы (Божович И.Л., Савонько Е.И. т.б.); 
- оқу барысындағы өзін-өзі бағалаудың функциялары (Липкина И.А., Захарова А.В., Беруфон Л.Ф., 

Кузьмина П.В., Рыбин А.Р.) 
Адам саналы жан ретінде, үнемі өзінің іс-=рекетін мотивтендіріп отырады, яғни өзіне ж=не басқалараға 

белгілі себептерге байланысты қандайда бір =рекеттеріне есеп беріп отырады. 
Мотив - бұл сапалы талап. Адамды іс-=рекетке =сер ету күштері сияқты, ішкі де күштерді 

талаптандыруы мүмкін. Сыртқы талаптарға экономикалык, саяси, өмір жағдайлары, =леуметтік 
идеологиялық ж=не моралдық талаптары, жеке адамға қойылатын ұжымның талаптары жатады. 
В.С.Мерлиннің айтуынша, егер, сыртқы талаптан жеке адамның қызығушылықтарымен с=йкес келсе, 
онда олар қажетті ж=не қалаулы болады, адамның белсенділігіне түрткі болады. Егер де бұл талаптарды 
жеке адам қабылдамаса, олардың қылықтарына ықпал етпейді [4]. 
Ішкі талаптарға материалдық ж=не рухани қажеттіліктерді қызығушылықтарды, адам сенімдерін 
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көрсететін түрлі =леуметтік мақсаттар тағы басқалар жатады. Сонымен өзін-өзі т=рбиелеу тек жеке 
адамның ғана емес, қоғамдық м=нді іс-=рекет. Сондықтан бұл іс-=рекеттің мотивтері қоғамдық =рі жеке 
талаптарға с=йкес болуы мүмкін. А.Я. Арет, А.Г. Ковалев, Л.С. Сапожникова ж=не өзге ғалымдардың 
зерттеулері бойынша оқушы баланың өзін-өзі т=рбиелеуінің негізгі мотивтері келесілер болады: 

1. qлеуметтік моральдық талаптар. 
2. Ұжымның сыйлауы мен =леуметтік орынға ие болуға талаптану. 
3. Жарыс (б=секелесу). 
4. Сын ж=не өзін-өзі сынау. 
5. Үлгі. 
6. Материалдык кызығушылық [5]. 
Адамның өнегелі - психологиялық касиеттерінің дұрыс деңгейде қалыптсуы-т=рбиелеуге ж=не өзін-өзі 

т=рбиелеуге байланысты болып келеді. Өнегелі қасиеттер біртіндеп қалыптасып жетіледі, яғни өнегелік 
өзін-өзі жетілдіру бойынша жұмыс, өнегелік талаптарды түсіну тереңдігіне байланысты өмір бойы 
созылуы да мүмкін [6]. 
Қорыта келгенде, жеткіншектердің өзін-өзі т=рбиелеу м=селесі бойынша зерттеулерді талдау 

н=тижелері оның келесі нақты логикалық кұрылымын анықтауға мүмкіндік беріп отыр: 
1. Өзін-өзі т=рбиелеу мақсаты: олар қоғамдық мақсаттармен реттеле отырып, саяси, өнегелік, 

к=сіби-еңбектік, эстетикалық ж=не т.б. бағыттарды қамтиды. 
2. Өзін-өзі т=рбиелеудің мазмұны мен м=селелері. Олар өзін-өзі т=рбиелеу мақсатына жеткізетін 

мінез-құлықты ж=не іс-=рекетті түсінеді. Ол көбінесе жеке адамның психикалық қасиеттеріне, оның 
интеллектуалдық, эмоционалдық ж=не т=жірибелік, еріктік сферасына байланысты. 

3. Өзін-өзі т=рбиелеу кұралдары. Өзін-өзі т=рбиелеу кұралдары дегеніміз, адам өзіне =сер етудің түрлі 
т=сілдерімен қарулануы. Өзін-өзі т=рбиелеудің ең негізгі құралы, адамның т=жірибелік іс-=рекетінің 
мазмұны болып табылады. Өзін-өзі т=рбиелеу құралдары ретінде көптеген заттар мен құбылыстар болуы 
мүмкін. Сондықтан барлық құралдарды негізгі ж=не қосымшаға бөліп алған абзал. 

4. Өзін-өзі т=рбиелеу н=тижесі. Жеке тұлға бойында өзін-өзі т=рбиелеу ықпалдарының н=тижесінен 
болатын өзгерістер. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты процесса самопознания и самовоспитанияв 

подростковом возрасте. В частности, определены основные ступени, типы и структурные элементы самовоспитания 
школьников. 
Ключевые слова: самовоспитание, личность, индивид, цель самоактивизации личности, формирование 

личности, подростковый возраст, процесс воспитания 
 

Summary 
This article explores the psychological and pedagogical aspects of the process of self-knowledge and self-education. In 

particular, the basic level, types and structural elements of self schoolchildren. 
Keywords: itself to bring up, individual, formed, teenager, a process is education 
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ОҚУ П.НДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ – ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ 
ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТЫ 

 
Б.Т. Ортаев, А.А. Куралбаева, Ш.Исахова – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университететі, Түркістан қаласы 
 
Білім сапасын арттыру м=селесі нормативті құжаттар мен Елбасының Жолдауларында көрініс тауып 

отырады. Солардың бірі, Президентіміздің мемлекетіміздің болашақта дамуына арналған «Қазақстан – 
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан Халқына Жолдауында [1, 2-3 б.] «Барлық 
дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын 
жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи 
бағдарламалар мен оқыту =дістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы 
білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп 
түлектері қазақ, орыс ж=не ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту н=тижесі оқушылардың 
сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» - деп 
Қазақстанның =лемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы жұмыстың 
ұзақмерзімді басымдықтарының бірінде атап көрсетті. 
Біздің ойымызша, білім сапасын арттыруға с=йкес бастауыш сынып п=ндерін интеграциялау екі 

аспектіде қарастырылады: біріншісі, мазмұндық; екіншісі, процессуалдық аспекті. 
Мазмұндық аспектіде интеграциялау үдерісінің (п=наралық байланыстың) оқыту мазмұнын түзетін 

құжаттарда тіркелуін қарастырады. Ал, процессуалдық аспектіде, интеграциялауды (п=наралық 
байланысты) оқыту/оқу үдерісінде жүзеге асырудың =діс-т=сілдері, ұйымдастыру формалары 
сипатталады. П=ндерді интеграциялау педагогикалық үдерісте, оның ішінде оқыту үдерісінде жүзеге 
асырылады ж=не аталған үдерістің сапасына тікелей байланысты. Оқыту үдерісінің м=нін түсінуде, 
оқушылардың білім сапасының жоғарылығын қамтамасыз ететін оқыту үдерісінің моделін іздестіруде біз 
үшін Н.Д.Хмельдің, Т.И.Щукинаның еңбектерінің өте үлкен маңызы бар. Н.Д.Хмель «педагогикалық 
үдеріс» деп «педагог-оқушы» жүйесінің жағдайларының алмасуы ретінде қарастырады. Ол: «педагогтар 
мен оқушылардың өзара =рекеттесуі бар жерде, педагогикалық үдеріс те бар» - деп тұжырымдайды [2, 35-
36 б.]. Н.Д.Хмель «Педагогикалық үдеріс» ұғымының мазмұнын «педагогтың белсенді қатысуымен ж=не 
басшылығымен өтетін оқушылардың м=дениет байлығын меңгеруге ж=не оларды еңбек пен қоғамдық 
өмірге даярлауға бағытталған бірлескен іс-=рекеті» ретінде анықтайды [2, 35-36 б.]. Ол педагогикалық 
үдерісті мұғалім іс-=рекетінің объектісі ретінде санай отырып, бұл үдерісті іс-=рекеттердің алмасуы 
есебінен жүретін, қызмет ететін үдеріс екендігін атап көрсетеді. 
Педагогикалық үдеріс с=йкес педагогикалық жүйеде жүзеге асырылады.  
Педагогикалық жүйе – оқушы дамуының алға қойған мақсаттарына жетуге мүмкіндік беретін 

(қабілетті ететін) барлық факторлардың тұтас бірлігі. 
Педагогикалық үдерісте жүретін, орын алатын өзгерістер педагогикалық жүйе элементтері арқылы 

жүзеге асырылады ж=не оларды жобалау арқылы қамтамасыз етуге болады. 
И.П.Подласый педагогикалық жүйе құраушыларының төмендегідей элементтерін атап көрсетеді: 

оқыту мақсаты, оқыту мазмұны, =дістері, оқытудың формалары, құралдары, педагогикалық 
технологиялар, басқару, оқушылар, мұғалім, н=тиже [3]. 
К.К.Платоновтың, А.А.Кыверялгтың зерттеулеріне с=йкес білім сапасы оқушының жеке тұлғалық төрт 

қасиетіне байланысты деп айтуға болады, олар: 
1) бағыттылығы (сенімі, дүниетанымы, идеалы, қызығушылығы); 
2) т=жірибесі (адамның даярлығы, оның білімі, дағдысы, іскерлігі мен =деті); 
3) психикалық үдерістері (қабылдауы, ойлауы, түйсінуі, зейіні, есі, ерік-жігері, сезімі, эмоциясы);  
4) темпераменті (адамның жоғары жүйке қызметінің типологиялық негіздері, жасы, жеке тұлғаның 

жыныстық қасиеттері мен потологиялық өзгерістері). 
Бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын п=наралық байланыстар бойынша қамтамасыз етуді: 

ақпаратты амал жасау, себеп-салдарлық байланысты орнату, қолдануды жүзеге асыру тұрғысынан 
қарастырған Д.Кішібаеваның зерттеуін атап өтуге болады. Ізденуші білімнің сапалық қасиеттерін 
төмендегіше көрсетеді [4, 28 б.]: 
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Ақпаратты амал жасау (кіріктіру): объектідегі (заттағы) негізгіні бөліп көрсету (түсін, пішінін, көлемін, 
арналуын, т.б.); басқа объектімен (затпен), объектіні (затты) жасау технологиясымен (үдерісті) с=йкес қою 
негізінде салыстыру (ерекшелікті көрсету, айырмашылықты табу т.б.); объектіні (затты) дайындау бойын-
ша оқу материалдарын (материалы, қолданылатын еңбек құралдары, орындайтын үдерісі, сызба жұмыс-
тары т.б. бойынша) жүйелеу; объектіні (затты) сыртқы (конструкциясы) пішіні, көлемі тұрғысынан өзгер-
ту; объектіні (затты) жетілдіру тұрғысынан (түсіне с=йкес элементтер (=шекей т.б.) қосу) толықтыру, 
конструкциясын жетілдіру, оқу материалдарын толықтыру; объектіні (затты) дайындау бойынша оқу 
материалдарын (сызбасын сызу, материалтану, еңбек құралдары, еңбек үдерістері т.б. бойынша) ж=не іс-
=рекеттерді (орындалатын үдерістерді: еңбек т=сілдерін, =рекеттерді, қозғалыстарды) ойша ж=не практи-
када біріктіру; объектіні (затты) дайындау үдерісіне қатысты жіберілген қатені табу, түзету бойынша ой 
ж=не дене =рекеттерін орындау қажет. Себеп-салдарлық байланыс бойынша: объектіні (затты) дайындау-
дағы немесе үдерісті жүзеге асыру себебін анықтау; үдерісті орындаудағы жіберілген қателіктерден 
немесе үдерісті орындаудан, қауіпсіздік шараларын сақтамаудан шығатын салдарды анықтау; объекті (зат) 
үшін тиімді түстің, пішіннің таңдалуын, арналуын т.б. д=лелдеу; үдерістің дұрыс орындалмауын немесе 
түстің, пішіннің зат үшін дұрыс таңдалмауын терістеп сипаттау; объекті үшін түстің, пішіннің немесе 
орындалуы керек үдерістердегі т.б. байланыстарды анықтау; объектінің (заттың) атқаратын функциясын 
анықтау; заттың өзінің элементтері арасындағы байланыстарын анықтау; бар объектінің құрылымына 
енген жаңа элементтерді анықтау сияқты оқу-интеллектуалдық іскерліктерінің орындалуы қажет етілді. 
Практикалық іс-=рекеттерді жоспарлау ж=не орындау бойынша: объектіні (затты) =зірлеу бойынша 
жоспар құрастыру; практикалық іс-=рекетте өзіне, бұйымды даярлау үдерісі кезінде объектінің (заттың) 
өлшемін бақылауды, өлшеуді ж=не т=жірибені жасауды жоспарлау ж=не оларды практикада жүзеге асыру; 
болашақ =зірленетін объектіні болжау; практикалық іс-=рекетті орындаудың жоспарын талдау =рекеттерін 
орындау талап етілді. Оқушылардың білім сапасын арттыру бойынша оқыту үдерісінің моделін 
С.Абдукадирова өзінің зерттеу жұмысында құрастырған. Ізденуші =зірлеген модель бойынша 
төмендегідей тұжырым жасауға болады: 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті орындаушылық, атқарушылық сипатта болуы: оның ойлау 
қызметі енжар-репродуктивті сипат алады, осыған с=йкес оқушы мұғалімнің ұсынған ақпаратын қабыл-
дауға, мағынасына жетіп түсінуге, пайымдауға, түсінуге, есте сақтауға қабілеттілік көрсетеді; бұл білім 
дұрыстық, толықтық, терендік, жүйелілік, саналылық талаптарына жауап береді. 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті белсенді-атқарушылық сипатта болуы: оның ойлау қызметі 
белсенді-репродуктивтік сипат алады. Білімді практикада үлгі бойынша қолдануға жаттыға отырып, 
оқушы білімді осы деңгейде ж=не осы үлгіге ұқсас, оңай танылатын деңгейлерде меңгереді; бұл жағдайда 
білім толықтық, дұрыстық, тереңдік, жүйелілік, саналылық, нақтылық, беріктік, ықшамдылық 
қасиеттерге ие болады. 

- оқушының оқыту үдерісіндегі іс-=рекеті белсенді-шығармашылық-өзіндік =рекет сипатында болуы: 
оның =рекетшілдік бағыт ұстанғандығын көрсетеді, оның ойлау қызметіне өнімділік ж=не шығармашы-
лық сипат т=н келеді; бұл оқушының білімді таныс емес жағдайларға қолдануын қамтамасыз етеді; 
осының н=тижесінде оқушының білімі сапалық қасиеттердің бүкіл жүйесіне ие болады. 
Білім сапасын арттыру педагогиканың, оның ішінде дидактиканың айналысатын м=селесі екендігі 

белгілі. Бастауыш сынып пOндерін интеграциялау оқушылардың білім сапасын арттырудың 
дидактикалық шарттары арқылы жүзеге асырылады деп білеміз жOне интеграцияның атқаратын 
функцияларына сOйкес оларды нақтылау қажеттігі туындайды. П=ндер интеграциясы негізінде 
бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттырудың дидактикалық шарттарын анықтау үшін 
алдымен оқытудың дидактикалық шарттарының мазмұндық сипатын анықтау қажеттігі туындайды. 
Осыған с=йкес, «дидактикалық шарттар», «білім сапасын арттырудың дидактикалық шарттары» 
ұғымдарының м=нін ашуды жөн санадық. 
Педагогика ғылымында шарттар объективті ж=не субъективті деп ажыратылады. Объективті шарттар 

мұғалімге байланысты емес, оған мемлекеттік оқу-=дістемелік құжаттар, оқушылардың жас ж=не жеке 
дара ерекшеліктері, мектептің жұмысы ж=не оны қоршаған ортаның нақты жағдайы қатысты болып 
табылады. Субъективті шарттарға мұғалімнің жеке тұлғалық қасиеттері мен шеберлігі, оқыту мен 
т=рбиелеу жөніндегі заңдар мен білімдер, оларды практикада қолдану іскерлігі, оқу ж=не т=рбие үдерісіне 
жағымды жағдайды мұғалімнің жасау ж=не т=рбиеленушілермен дұрыс қатынасты орнатуы жатады. 
Кейбір кезде белгілі іс-=рекет түріне қабілетті субъективті жағдай шешуші м=нге ие болады [5]. 
Педагогикалық зерттеулерді талдау «дидактикалық шарт» ұғымын пайдалануда, оқытудағы жаңа - 

оның жекелеген бөліктеріндегі немесе бүтіндей мектептегі оқыту, білім беруді жетілдірудегі келесі қадам 
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ретіндегі практикаға ендірілген, педагогикалық эксперимент т=ртібінде дайындалған жаңа оқыту, 
дайындау (=рекет ету) жүйесін сипаттауды талап ететіндігін көрсетеді. 
Интеграциялаудың оқыту үдерісінде анықталған функцияларын (Oдістемелік, білім беру, 

дамытушылық, конструктивті) білім берудегі интеграцияның Oдістемелік жұмыс бағдары болып 
табылатынын назарға ала отырып, «біз оқу пOндерін интеграциялау – оқушылардың білім сапасын 
арттырудың дидактикалық шарты» - деп білеміз. 

«Дидактикалық шарттар» ұғымын ашу үшін б=рінен бұрын оны «дидактикалық негіздер» ұғымынан 
шектеу қажет. «Дидактикалық негіз» деп кез келген дидактикалық жүйеге қатысты оқытуды жүзеге 
асырудың жалпы сипаттамаларын мақсатты түсіну қажет. Бұрынғы болған немесе қазіргі уақытта бар кез 
келген оқыту жүйесі бірқатар міндетті құраушылармен сипатталады ж=не ерекшеленеді. Олардың 
сапалық, мазмұндық сипаттамасы =р түрлі оқыту жүйесінде =р түрлі болады. Оқыту жүйелері дидактика-
лық шарттармен ажыратылады. Дидактикалық шарттардағы өзгешеліктер оқыту жүйесіндегі өзгешелік-
терді анықтайды. 
Сонымен, дидактикалық шарттарды сипаттау, оның даындамасын =зірлеуге, жетілдіруге, 

жетілдірілген оқыту жүйесін құрастыруға ұмтылғанда ғана м=ні болады. Егер де алға ондай міндет 
қойылмаса, онда дидактикалық шарттар кең көлемде түсінікті бола бермейді. 
Педагогикалық үдеріс үшін оқыту жүйелері құраушыларын анықтау туралы =р түрлі пікірлер бар. 

А.М.Пышкало оқыту жүйелерінің бес құраушысын атап көрсетеді, олар: 
- оқытудың нақты мақсаттары; 
- оқыту мазмұны; 
- оқытуды ұйымдастыру формалары; 
- оқу/оқыту =дістері; 
- оқыту құралдары [6]. 
М.В.Зверева «О понятии «дидактические условия»» деген мақаласында оқыту жүйелерінің мазмұндық 

сипаты тұрғысынан олардың төмендегідей құраушыларын атап көрсетеді [7]:  
- оқыту міндеттері (олар оқыту алдына қалай тұжырымды етіп қойылады);  
- оқыту мазмұны мен =дістерін іріктеу принциптері (яғни, дидактикалық принциптер, олардың м=ні, 

бағыттылығы); 
- оқытудың принциптері (олар қаншалықты оқушылардың =р түрлі іс-=рекетін қамтамасыз етеді); 
- оқыту =дістері (олар мектеп бағдарламасын игерту мен оқушылардың жалпы дамуын қаншалықты 

қамтамасыз етеді); 
- оқытуды ұйымдастыру формалары (олар қаншалықты нұсқалы, қозғалмалы); 
- мұғалімнің оқытудың н=тижелелерін бөліп алудағы т=сілдері (қаншалықты бұл толық н=тижелілік 

есепке алынады); 
- мұғалім мен оқушылардың арасындағы өзара қатынастың сипаты (қаншалықты эмоционалды 

с=ттілігін, оқыту үдерісіне қатысушылардың эмоционалды жабдықталғандығын қамтамасыз етеді); 
- оқытудың құралдары, оқулықтар. 
М.Звереваның оқыту жүйелерінің мазмұндық сипатынан: 1 - оқытудың н=тижелерін; 2 - танымдық 

ж=не шығармашылық іс-=рекетті дамытудың құралдары мен жолдарын (іс-=рекет бағыттарын) 
дидактикалық шарттар қатарына қосу керек деп білеміз. 
Б.Т.Ортаев өзінің зерттеуінде дидактикалық шарттар деп, «...оқыту жүйелерін құраушылардың 

мазмұндық сипаттамаларын конструкциялауды ж=не н=тижеге жетуді түсінеді» [5, 27 б.]. Біздің ойымыз-
ша, «дидактикалық шарттар деп, мақсатқа сOйкес нOтижеге жетудегі оқыту жүйесі құраушыларын 
жобалаумен жүзеге асыруды конструкциялауды жOне оны қамтамасыз етудің базасын» түсінеміз. 
Оқу пOндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруды 

қамтамасыз етудегі дидактикалық шарттардың оқыту жүйесіндегі мазмұндық сипатын төмендегідей 
деп білеміз. Олар: 

1. Мақсаты, оқытудың міндеттерінің қойылуы (оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып 
оқушыларының білім сапасын арттыру). 

2. Оқыту мазмұнында п=наралық байланысты жүзеге асыратын оқу материалдарының болуы. 
3. Оқытуда п=наралық принциптердің басшылыққа алынуы. 
4. Оқыту/оқу =дістерінің п=ндер интеграциясын қамтамасыз етумен білім сапасын арттыруда жүзеге 

асырылуы. 
5. Білім сапасын арттыруда оқытуды ұйымдастыру формаларының, интеграциялық сабақтардың орын 

алуы. 
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6. Оқушылардың танымдық ж=не шығармашылық іс-=рекеттерін дамытудың құралдары мен іс-=рекет 
бағыттары бойынша жаңалықты оқу материалдарының болуы, оқушының білім меңгеру бойынша 
белсенділігі. 

7. Оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру 
бойынша мұғалім дайындығы.  

8. Білім сапасын арттыруға бағытталған оқыту технологиясы, оның техникалық жарақталуы. 
9. Оқыту н=тижелерінде оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім 

сапасының арттырылуы. 
Оқу п=ндерін интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыруды 

жүзеге асырудағы педагогикалық шарттардың негізгілері төмендегідей белгіленеді: 
- қазіргі оқу материалдарын белсенділікпен, саналылықпен зерделеу; 
- =р түрлі оқу материалдары негізінде жатқан жалпы принциптерді, байланыстарды, үдерістерді 

салыстыру, с=йкес қою жолымен табуға үйрету; 
- оқушылардың оқу п=ндері сабақтарында игерген теориялық білімдерін оқу, еңбек, өндірістік 

үдерістерді зерделеу мен игертуде негіздеу. 
Сонымен, д=стүрлі оқыту жүйелеріне қарағанда жаңа, жетілдірілген оқыту жүйесіне қызмет ететін 

шарттар жиынтығы дидактикалық шарттар болып табылады.  
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Резюме 
В этой статье расматривается дидактические условии повышения качества знания учащихся начальных классов 

на основе интеграции учебных предметов. Также определены дидактические условия повышения качества знания 
учащихся начальных классов путем интеграции учебных предметов. Актуальность выбранной темы данной статьи 
связана с делением особого внимания повышение качество знаний в начальных классах в последнее время.  
В статье освещаются вопросы понятие повышение качество знание, дидактические условия. Интегрирование 

учебных предметов начальных классов на повышение качества знания учащихся осуществляется на основе создания 
дидактических условий, являющихся составной частью педагогической системы в целом. 
Ключевые слова: повышение качество знание, дидактические условия, интеграция учебных предметов 
 

Summary 
This article deals with the didactical requirement for improving the quality of knowledge of pupils of primary classes 

based on the integration of educational subjects. Also in this article defined didactical requirement of improvement of quality 
of knowledge of pupils of primary classes through the integration of educational subjects. The actual of the chosen theme of 
this article connected with the division of special attention to improving the quality of learning in primary school recently.  

The article highlights the issues the concept of improving the quality of knowledge, didactical requirement. Integrating 
educational subjects in primary classes on improving the quality of pupil’s knowledge is based on the creation of didactical 
requirement, which is part of the pedagogical system as a whole. 

Key words: improving the quality of knowledge, didactical requirement, and integration of educational subjects 
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ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН Т.ЛІМДІК 

ТАҒЫЛЫМДАРЫ 
 

Б.Т. Махметова – Абай атындағы ҚазҰПУ, жалпы педагогика кафедрасының п.ғ.к.,профессоры., 
Г.А. Абылханова – Абай атындағы ҚазҰПУ, жалпы педагогика кафедрасының аға оқытушысы 

 
Бұл мақалада т=рбие арқылы қыздарды арлы болып, адамгершілігін биік ұстауға; өнерлі іскер болып, ар-абырой-

ын таза ұстауға баулиды. Ерлерді қадірлеуге, құрметтеуге, отбасының ұйытқысы, перзенттерінің т=рбиешісі, ұстазы 
болып, адамдық арына дақ түсірмейтін өнегелі, үлгі-тағылымды адам болып есеюге баулиды. Ұл т=рбиесінде, ұлдар-
ға болашақ ел мен жұрттың қорғаны, отбасының ұйытқысы, халыққа бақыт-байлық жаратушы екендігін шынайы 
ұғындыру басты мақсат етіледі. Ержігіттің қалай болу керектігі, ел-жұрт, үлкен-кіші, к=рі-жас алдында өзін қалай 
ұстап, =йелдер мен балаларға қалай қамқорлық жасау, отбасы мен ел-жұртына қалай үлгі-өнеге болу, қиын с=ттер 
мен ел басына күн туған сын сағаттарда қалай ерлік көрсетіп, қалай азаматтық таныту секілді істердің барлығы 
мұқият үйретіледі. 
Кілт сөздер: т=рбие, адамгершілік, өнер, ар-абырой, құрмет, қарапайымдылық, сыпайылық, инабаттылық, 

имандылық 
 
Өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының ішінде қазақ халқы т=рбие саласында мол т=жірибе 

жинақтады. Нақтырақ айтқанда, педагогикалық қағидаларды, ережелерді, заңдылықтар мен 
принциптерді, құралдарды, =діс-т=сілдер мен амал-жолдарды жинақтап жүйеге келтірді. Т=рбиенің 
біртұтас өзіндік жүйесінің қалыптасуына ықпал етуші басты себеп қазақ халқының балажандылығы, 
балаға деген ерекше махаббаты, ілтипаты болса керек. Бала өміріндегі =рбір маңызды кезеңдерді: дүниеге 
келуін (шілдехана), балаға ат қою, бесікке салу, тұсау кесу, сүндетке отырғызу, тілашар тойы, алғаш рет 
ат жалын тартып мінуін, б=йгеге қатысуын ж=не т.б. қуаныштай білген.    
Сөз басын Елбасымыз Нұрсұлтан qбішұлының: «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман 

елдерінде =йел затын бөлекше бағалайтын, қарындасты қатты қастерлейтін халықтың бірі де, бірегейі де – 
біздің қазақ», – деген пікірінен бастасақ. Рухани тарихымыздың тарғыл беттерін парақтасақ, қазақ қызда-
ры мен қазақ =йелдері, жалпы аналар =лемі туралы толғанбаған тұлғалар сирек екен, оның үстіне жүрек 
тербер, сезім қоздырар қазақтың халық =ндеріне, немесе мақал-м=телдеріне бір с=т көңіл аударып 
көрелікші. Бұларда аналарға, қыздарға т=н =рі т=рбиелік, =рі тағылымдық м=ні ерекше толғамдар бар. 
Қазақ қауымында қыз баланың орны ерекше болған. Оны мынадай мақал м=телдерден анық аңғарамыз. 
Ата-бабаларымыз қызды қонақ деп есептеген, барған жерде бағының ашылуын үйде отырып қамдаған. 
Барынша ізетті, сыпайы, мейірімді де ісмер, қылықты да қырмызы болуын үнемі қадағалап отырған. 
Еркін ұстаған, бірақ тым еркінсітпеген. «Қыз – өріс, ұл – қоныс» деп білгендіктен қазақ халқы өрісін 
кеңейтер қыз балаға айрықша көңіл бөлген. «Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін» дей отырып, «Қызға 
қырық үйден тыйым» жасайды. Қыз т=рбиесіндегі жеңге ролі де көзден таса болмайды. «Қызы бар үйдің 
жеңгесі сүйкімді келеді». Өйткені =ке-шеше айта алмаған сырды жеңге жеткізеді. Қыздың балғын болмыс 
бітімі мен т=рбиесінің басы қасында аяулы жеңгелер жүреді. Сүйген жігіті мен екі арадағы =депті қарым – 
қатынастың табиғи өрбуіне сеп болатын осы жеңгелер. Ата-ана қызынан ешн=рсені аямайды. Оның 
ешн=рседен мұқтажсыз, бұла өсуін қадағалайды. Өйткені қызға бергенді қызыр өтейді деп біледі. 
Сонымен бірге қазақ халқы қызды бетімен де жібермейді. «Қызды қымтап ұстаған ұялмайды» дей 
отырып, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіруды парыз санайды. Олардың ар-
ұятының сақшысы б=ріне жауапты екенін ешуақыт ұмытпаған. Содан да болар, бір жағынан «қыз бен 
жылқы жаудыкі» деп қыз т=рбиесіне мейілінше сақ қарайды. «Қыз баққанан қысырақ баққан оңайлығын» 
жадынан шығармай баянды отанын тапқанша өзінің, жауапты екенін еш ұмытпаған. Сөйте тұра қызды 
жағадағы құндыздай күтеді.           

«Күйеу жаман болса қызыңнан» деуінде үлкен м=н бар. Өзінің отбасында керекті т=рбиенің б=рін 
көріп өскен қыз бала, соған қоса мінезді де қылықты болса, парасатты да пайымды болса екен дейді. 
«Қызды күте алмаған күң етеді, жібекті түте алмаған жүн етеді» мұның көбі, негізінен қыздың шешесіне 
байланысты дүниелер. Сондықтан, қыз көретін жігіттер, алдымен жеңгесі арқылы шешесінің қандай адам 
екенін анықтағысы келеді. «Шешесі жаманның қызын алма, немесе «шешесін көріп қызын ал» деуге 
осындай мақсат бар. Заманның бағыт бағдарына қарай мақал м=телдер де түрленіп, өзгеріске түсіп отыра-
ды. «Шешесі отырып, сөйлеген қыздан безін» деп келе, қыздың жақсысын іздейді. «Ақылды қыз білімге 
жүгінер, ақылсыз қыз сөзге ілігер» деп біледі. Осындай негізгі т=рбиелік жұмыстарды жүргізіп алған соң, 
қазақ халқының құдайдан тілейтіні қызының барған жеріне тастай батып, судай сіңуі. Барған жерінде 
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бағының ашылғанына қатты қуанады, бағы тайса қатты күйінеді. Қорқатыны – «қайта шапқан жау жаман, 
қайтып келген қыз жаман» екені. «Шыққан қыз шиден тысқары» қыз баланың ендігі жердегі тіршілігі 
шектеулілеу болатыны. Ол келіндік ж=не =йелдік д=уір. Бұл қыз бала үшін мейілінше жауапты кезең. 
Жаңа түскен келінге сыншы көп. Ол енді төркінінде алған т=рбиенің қаншалықты екенін көрсетуге тиіс. 
Жеңгесі мен шешесінің көргенін істеп, қайын жұртының көңілінен шығуға тырысады. 
Қазақ қыздың өз жұрты мен бірге қайын жұртының да т=рбиеге жауапты екенін қатты сезінеді. Оның 

қандай елге, қандай отбасына келін болып түсуіне көп н=рсе байланысты. «Жақсы елге түскен келін – 
келін, жаман елге түскен келін – келсап». Бұл жерде қайын ененің рөлі көріне бастайды. Көбінесе 
«Келіннің қайын ене топырағынан жаралғандай» болып келуін қалайды. Шынында көргенді елден 
шыққан қыздың көсегелі елге тап болуы зор бақыттың кепілі. Сонымен бірге келген келін татулық 
жаршысындай болса деп армандайды. qсіресе абысындар арасының ынтымақты болуы көзделеді. 
«Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп». «Ағайынның азары болса да, безері жоқ», 
«ағайынға қарап, мал өсер, ағашқа қарап тал өсер». 
Қыз, =йел, абысын ажын, ағайын туралы мақал м=телдерді саралай отырып, халық даналығына қайран 

қаласың. Атам қазақ ешбір жарғы, нұсқау жазып =уре болмай-ақ =рі қысқа, =рі нұсқа нақылдармен т=рбие 
тағылымнаң тамаша үлгісін түйіп айтып отырған. Халқымыз «қыз-қонақ» деп, төрінен орын беріп, 
қыздарды алтынның сынығына балап өсірген. Жалпы бала т=рбиесіне, соның ішінде қыз бала т=рбиесіне 
өте көп көңіл бөлген. Ата-бабаларымыз «қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю» деген 
мақалға қаншама ой сыйғызған. Яғни, қыз бала т=рбиесіне тек анасы жауапты емес, бүкіл ауыл, ел 
жауапты болып отырған. Ал қазіргі заманда бала т=рбиесіне тек қана ана емес, радио мен теледидар, 
газет-журнал, түрлі кинофильмдер жан-жақты =сер етуде. Қазақ қыздарының менталитетіне қарапайым-
дылық, сыпайылық, инабаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, ақылдылық, имандылық сияқты 
қасиеттер кіреді. Тарихқа көз жүгіртсек, Айман, Құртқа, Назым сияқты қыздарымыз, Домалақ ана, Айша 
Бибі сияқты аналарымыз нағыз қазақ =йелдерінің үлгісі болды. Аналарымыз «баланы жастан» деп, бала 
т=рбиесін құрсақтан бастаған. Ұлжан ана данышпан Абайды ғұсыл-д=ретсіз емізбегені – адамзаттың 
баласын т=рбиелегені болып табылады.         
qр халықтың бала т=рбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы м=дени құндылықтары қалыптасады. 

Халқымыздың «Он үште – отау иесі» деген д=л айтылған аталы нақыл сөзінде үлкен, ауқымды көп т=рби-
елік негіз жатыр. Бұл сөз ұл мен қызға бірдей қатысты. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы =ке, 
қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде =ділдікке, қайсар-
лыққа, кешірімді болуына, өнерге, білімге, салт-д=стүрімізді сақтауға т=рбиелеген. Ұл бала – қазақта 
шаңырақ иесі, ер-азамат – ата-ананың отын тұтатушы болып саналады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы 
кішісінің үлкеніне «сен» деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, =ке тұрып ұлдың, шеше 
тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде. Қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу =деті жауапкершілік, 
адамгершілік сезімдерін туғызған. Дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы =кеге, үлгілі отаға-
сына, қадірлі ағаларына байланысты. Халқымыз ұл бала т=рбиесіне ерекше көңіл бөлген. Қай халықта 
болмасын, ұл бала т=рбиесі – =ке меншігінде. «Ата көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер» дей отырып, 
қазақ отбасында =келер өзінің білетін бар өнерін алдарына үйретіп, оларды мерген, аңшы, яғни «сегіз 
қырлы, бір сырлы» жігіт етіп т=рбиелеген. Бала ес білгеннен бастап, оның құлағына «сен ертеңгі шаңырақ 
иесісің, болашақ =кесің, арқа сүйер жарсын, отбасының асыраушысысың, сондықтан да жаманнан жирен, 
жақсыдан үйрен» деген сөздерді құйып отырған. Халқымыз ер баланың 12-15 жасынан бастап, оның 
алдында өмірдің дайындаған талай қиын-қыстау шақтары мен қуанышты с=ттері бар екендігін ескере 
отырып, «Аты аталмаған жігіттен аты аталған төбе артық» деп намыстандыратын, «Айтсаң, үйде туып, 
түзде өлетін жігіттерді айт» деп таңдандыратын, «Өнерлі жігіт өрге озар, өнерсіз жігіт жер соғар» деп 
шамдандыратын, «Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді», «Ерлік білекте емес, жүректе» деп 
қайраттандыратын, «Ақыл жастан, асыл тастан» деп сеніміне шек келтірмейтін, «Атадан ұл туса игі еді, 
ата жолын қуса игі еді» деп армандайтын еді халқымыз. Қазақтың ұлы ойшыл ғұламаларының бірі 
Ж.Баласағұни өзінің «Құтты білік» дастанында балаға т=рбиені отбасында бер, «ақ маңдайлы ұл-қыз туса, 
үйіңде өсір, бөтен жерде қалдырма» деп келер ұрпаққа өсиет ете отырып, баланы жас кезінен білім мен 
өнерге, еңбекке баулу арқылы жаны мен т=ні сабақтас жетілген парасатты ұрпақ өсіретінімізді атап 
көрсеткен.      
Баласағұнның бала т=рбиесіне байланысты ата-аналарға берген ақыл –кеңестері де үлгі боларлықтай. 

М=селен, ғұлама ойшыл ата-ананың басты парызы: 
- баланың дұрыс т=рбиеленуі мен білім алуына көңіл бөлу;  
- балаға шаңырақ иесі, бабалар ісін жалғастырушы екендігін ұғындыру; 
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- баланы аруақтарды ардақтауға, ата-баба д=стүрін сақтауға, құрметтеуге, ұрпақтан-ұрпаққа көздің 
қарашығындай жеткізе білуге баулу; 

- балаға өзінің мінез-құлық этикасы мен үлгі бөлу; 
- балаға =ділетті, қайырымды болу; 
- баланы жас кезінен өнерге үйрету, еңбекке араластыру; 
- баланы т=рбиелеп, оқыту барысында мінезін қалыптастыруға көңіл бөлу; 
- баланың т=ні мен жанының жақсы жетілуіне назар аудару; 
- балаға өмірдің =рбір сағаты санаулы екенін, сол себепті оны дұрыс өткізу қажеттігін ескерту ж=не 

т.б.  
Ата-анасын аялай, құрметтей білген баладан жақсы азамат шығады. «qкесін аман сақтап қалу үшін 

жанын қиған ұлдың өлімі – ең бақытты өлім болып табылады» – деген Баласағұнидың ұстазнамалық 
тұжырымдамасында осындай керемет ойлар жатыр. Шығыстың басқа ұлт өкілдерінің отбасындағы 
сияқты қазақта дүниеге ұл келсе, ұрпағымыздың жалғасы, шаңырақ иесі туды деп ұлан-асыр, ат 
шаптырып той жасау күні бүгінге дейін сақталған. Дүниеге ұл =келу =сіресе, =ке үшін зор бақыт, үлкен 
мақтаныш. Қазақта бір кісі қайтыс болса, артында қалған баласы бар ма еді деген сауалы болады. Бар 
деген жауап естісе, «орнында бар оңалар» деп бата береді. Отбасындағы ер баланың өз орны бар. 
Мысалы, тұңғыш ұл – кейінгі іні-қарындастарының қамқоршысы, ата-анасының көмекшісі, оған «Ағасы 
бардың – жағасы бар» деп арқа сүйенген. Кенже ұл – шаңырақ иесі. Басқа балалар енші алып, бөлек отау 
құрып жатса да кенже ұл =ке-шешенің қолында қалады. «Ұлға отыз үйден тыйым, он сан үйден сын» 
демекші, ер жігітке айтылар сын көп, қойылар талап жоғары. Халықтың д=стүрлі т=рбиесінде осы баға – 
«жігіт сыны» деп аталады. Қазақ халқының менің ұлым деп көкірек қағып, мақтаныш тұтар ұлының 
қандай болу керектігі туралы халықтың талғамына сай бейнеленеді:  
а) кескін-келбеті: «Еңсегей бойлы, өткір көзді, қара қасты, кең маңдайлы, қыр мұрынды, кең 

маңдайлы, кең иықты, жуан білекті, темірдей саусақты».  
=) қадір-қасиеті: «Қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, 

қасқырдай өжет, жау жүректі, жылқыдай мінезді, бұландай алып, сауысқандай сақ».  
б) қабілет-икемі: «Көсем жігіт» – ел басқаратын жігіт, «Шешен жігіт» – дау шешетін тұлға, «Батыр 

жігіт» – еліне қамқор, жауына алаберен жігіт, «Сері жігіт» – аттың жүйрігін мініп, иттің алғырын ертіп, 
қыранның қырағысын баптап, ат құлағына ойнап, ер қаруы – бес қаруды сайлап, мың құбылтып =н салып, 
күмбірлете күй тартатын өнерлі жігіт. «Жомарт жігіт» – дастарқаны берекелі, пейілі кең, өзі жайдары, 
«Палуан жігіт» – мойыны жуан, жауырыны қақпақтай, бұлшық еті темірдей, қимылы шапшаң, иненің 
көзінен өтердей епті, алып күш иесі. Осы аталған қадір-қасиеттерді бүгінгі ұландар бойына дарыта білсек, 
онда зерделі де зейінді, өнерлі де талантты, жігерлі де қайратты, адал да парасатты елі-халқы сыйлайтын 
ер жігіттің келешегі жарқын, жолы ашық. Осы орайда ойға оларға берілетін т=рбиенің артықшылығы 
неде деген сұрақ оралады. Өйткені оларды бесік жырына құлағын қандырудан бастап, ауыз-=дебиеті мен 
ата-баба тарихына сусындатудан бірізділікпен ер балаларға негізделген т=рбиенің =дістемесінің жасалуы 
ер бала т=рбие маңыздылығын сезіндіріп қана қоймайды. Сондай-ақ, н=тиже де берері анық. Ал, керісін-
ше, жалқаулықты серік етіп, жанын өтірікпен бағып, біреуді алдап, біреуді арбап, шыққан тегін білмейтін, 
отбасы түгілі өз басын да асырай алмай жүрген ерлерімізден қандай ұрпақ жалғастығын күтуге болады? 
Осындай керағар т=рбиеленген ұрпақ өкілдерінің т=рбиесіне кімді кін=лаймыз? Қоғамды ма, =лде ата-
ананы ма? «Атадан тағылым алмаған ұл жаман, анадан өнеге көрмеген қыз жаман», «Атасыз ұл ақылға 
жарымас, анасыз қыз жасауға жарымас», «Бала т=рбиесі – бесіктен» деп түйіндей отырып, ер бала т=рбие-
сінің отбасында ж=не мектепте қыздармен қатар берілуіне ерекше м=н беріп, арнайы т=рбие бағдарлама-
лары жасалуға тиіс. Өйткені, ер баланың дұрыс тағылым-т=рбие алуы, дүниенің сырын танып білуі 
отбасындағы ата-аналардың ақыл-кеңесі мен үлгі өнеге көрсетумен байланысты. Ұлттық т=рбиенің 
бұрынғы =дістерін бүгінгі күн талабымен жаңаша қарастырған жөн. Ата-бабамыз жасап, сомдап кеткен 
жігіттің моделін одан =рі, бүгінгі күннің талабына сай жетілдіріп өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың 
бойына дарыту, тағдырдың қандай т=лкегін көрсе де, қайсарлығы мен тектілігін жоғалтпаған дана халық-
тың ұрпағы екендігін ұғындыру, олардың бойына мақтаныш сезімін туғызу ата-ананың бірден бір міндеті. 
Кейінгі жылдары ұлдар арасында тым жұмсақ мінезділер де кездеседі. Мамандар мұны ер-азаматтардың 
ұрпақ т=рбиесінен мүлде сырт қалуының салдары дейді. Кей уақытта бала =кесіз өсіп, анасының т=рбие-
сінде болады. Алайда, баланың жігіт болып өсуі т=н кейбір қасиеттерін бойына жинап өсуі де осыдан. 
Жүрегі жұмсақ аналарымыз кейде ұлды тым еркелетіп жібергенде, =кенің салмақты сөзі таза ауадай 
қажет. Ата-бабамыз қан тазалығына, тектілікке қатаң қараған. Қазақта «Тектіден текті туады, тектілік 
тұқым қуады» деп барлық саналы қазақ азаматтарына айтылған. Жеті атаға дейін өз руының қыздарына 
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үйленбеуге тырысқан. Қазақтар ұлдарын он үш жасында отау иесі деп дайындаған. Бала дүниеге келгенде 
кіндігін кім кеседі, бесікке кім бөлейді сол адамға тартады деп те ырымдаған. Адамгершілік, қайырымды-
лық, =дептілік сияқты қасиеттер үлкендердің үлгісімен сіңеді. «qкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер» 
дейді дана халықымыз. Ер баланы алты жасқа дейін хандай көтер, сыйла. Алты жастан он алты жасқа 
дейін құлша жұмса. Он алты жасқа толғасын досыңдай сырлас, сыйлас деген қазақ халқында нақыл сөзі 
бар. Ер баланың т=рбиесін неден бастауымыз керек? Бала кезінде ұлдың жұмысы, қыздың шаруасы деп 
бөлген дұрыс емес. Ата-анасына көмектескісі келсе, қолын қақпау керек. Бала =кені сенімді дос ретінде 
санайтын болсын. Үлгі тұтатын =ке болсаңыз, бала сізге адал дос, қолдаушы болады. Ұл бала ерлерге т=н 
ойлау жүйесін, жігіттік болмыс-бітім, мінез-құлықты бойына қайдан сіңіреді? Қыздардың – анасына, 
ұлдардың – =кесіне еліктейтіні анық. Ұл бала =кесіне ұқсас болғанын қалайды. Ұл үшін =кесінен асып 
түсер мықты адам жоқ: ол көлік айдайды, ауыр заттарды оп-оңай көтереді, ештеңеден қорықпайды. 
Қазақта үстелдің төрінде =кенің тұрақты орны бар, оған басқа ешкім отырмайды. Балалары =кесі наннан 
ауыз тигеннен соң тамақтануға кіріседі, сосын =келерінің ас қайыруынан соң ғана орындарынан тұрады. 
qкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы ұл баланың көз алдындағы үлгі-өнеге алатын, соған 
қарап өсетін нысанасы. Қазақта біреудің баласы жақсы азамат болса: оның =кесі немесе атасы жақсы кісі 
еді, көргенді бала екен, өнегелі жерден шыққан ғой деп мақтайды. «Ұл т=рбиелей отырып, жер иесін 
т=рбиелейміз, қыз т=рбиелей отырып, ұлтты т=рбиелейміз». Отбасындағы т=рбие =рбір мүшенің өзін-өзін 
сақтау, ұрпақты жалғастыру, өзін-өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Баланы дұрыс т=рбиелеу отбасын-
да, алдымен, жанұя жағдайы, онда қалыптасқан оң моральдық-психологиялық ахуал, татулық пен өзара 
түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген құрмет сезімдері, яғни, 
отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл-күйі тікелей ықпал етеді. Қазақта ұлдар =кесі немесе атасының 
бойындағы қасиет пен өнерін үйреніп өскен. Шығармашылықта, ақындықта танылған жас баланың 
т=рбиесіне аса назар аударған. Ата өнерін ұрпағының қууы, оны мирас етуі қазақ отбасыларында жиі 
кездесетін д=стүр. qкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы – оны жақсы т=рбиелеуі дей отырып, 
баласын оқытып, жақсы көріп, баласына ат қою, баласын сау етіп өсіру, үйленер жасқа келгенде баласын 
үйлендіру – қазақ отбасының басты міндеттерінің бірі. Қандай ата-ана болсын баласының дұрыс адам 
болғанын, өзінен артық болғанын қалайды. Бұл – ниет қана. Т=рбие беру барысында қателіктерді болдыр-
мау, жетістікті н=тиже алуда т=рбиенің түрлі =діс-т=сілдерін қолдануы қажеттігін ата-ана ұғына бермеуі 
мүмкін. Ақыл да анадан дариды, дана да =йелден туады. Қыз бала т=рбиесін ұрпақ т=рбиесі деп қарау 
қажет. Бүгінгі қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне адал жар, балаларының анасы. Олардың бойында имани 
т=рбие болғанын қалаймыз. Бүгін ол қыздар өнегелі т=рбие алса, ертең ұрпақ т=рбиелейтін қазақтың дана 
аналарына айналары сөзсіз.           
Сөз соңын Елбасымыздың: «qйел – бесік иесі. Демек, =йелдің жайы түзелмей, бесігіміз түзелмейді, 

бесігіміз түзелмей – еліміз толық түзелмейді» деген пікірімен қорытындылағымыз келіп отыр. Қаракөзде-
ріміз бұрымды шашымен, инабатты мінезімен, ақылдылығымен, кіршіксіз арымен =рқашан басқалардан 
ерекшелене білгей.        
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Резюме 
В этой статье вы найдете ответы на вопросы о воспитании будущего поколения казахского народа. Воспитание 

является одним из важных моментов жизни, как родителей, так и детей. С ранних лет девочек воспитывали высокой 
нравственности, добродушию, рукоделию и быть честными. А также их воспитывали уважать мужчин, сохранять 
очаг семьи, быть примером и воспитательницой своих детей, не запятнать свое достоинство и быть примером для 
всех потому что девушка, прежде всего лицо не только семьи но и народы. Поэтому на воспитание девушек 
уделялось особое внимание. Целью воспитания мальчиков считалось объяснить им что они будущее страны, опора 
семьи, и они способны обоготить и осчастливить народ. Их тщательно обучали как мужчина должен держать себя, 
защищать родину, уважать старших и женщин, заботиться о семье, быть мужественным, и умелым. 
Ключевые слова: воспитание, человечность, искусство, честь и достоинство, уважение, скромность, 

вежливость, порядочность и гуманность 
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Summary 
In this article you will find answers to questions about the education of future generations of Kazakh people. Education is 

one of the important things in life of both parents and children. From an early age girls are raised for high morals, good nature, 
needlework, and be honest. And they were brought up to respect men, to keep the family hearth, to be an example and a 
teacher for their children, do not tarnish the dignity and to be an example for all because the girl is the face not only of the 
family but also the country. Therefore, special attention has been given for the education of girls. The aim of education of 
boys is to explain to them that they are the future of the country, to support the family, and they are the one who brings 
happiness to the people. They are carefully trained how man should look like, to defend their country, respect their elders and 
women, take care of the family, to be courageous and skillful. 

Keywords: education, humanity, art, honor and dignity, respect, modesty, courtesy, decency and kindness 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫҢ 
БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Р.Д. Дуйсенбаева – аға оқытушы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 
Мақалада мектепке дейінгі зияты бұзылған балалардың сөйлеу тілін дамытуды қамтамасыз етуде объективті 

түрдегі ақпараттармен толықтырылған коммуникативтік қабілеттілік пен сөйлеу =рекетін бейнелейтін 
коррекциялық-педагогикалық нұсқаулардың құрылуы қарастырылған. Шектелген сөздік қор мен тілдің 
грамматикалық құрылымын жеткіліксіз түрде игеру оқылған м=тінді ауызша түсінуге шектеу жасайды. Сонымен 
қатар мақала авторы аталған м=селе бойынша байланыстырып сөйлеу тілі дегеніміз- логикалық бірізділік ж=не 
грамматикалық дұрыс құрылған белгілі бір мазмұнның нақты кең түрде баяндалуы өте маңызды екенін атап өтеді. 
Тірек сөздер: Мүмкіндігі шектеулі бала, психикалық қызмет, коммуникативті, моторика, дактиль тілі, ауызекі 

сөйлеу, фонетика, грамматика, саусақ жаттығулары, тұлға, фонематикалық есту қабілеті, байланыстырып сөйлеу 
 
Қазіргі өркениетті қоғамдағы алға қойылып отырған басты міндеттердің бірі арнайы білім беру 

жүйесіндегі жетістіктерді дамыта отырып, оны жаңаша бағытта ұйымдастыру н=тижесінде жан-жақты 
жетілген тұлғаны қалыптастыру м=селесі болып отыр. 
Білім беру саласындағы қазіргі тенденциялар болашақ ұрпақтан =леуметтік адамгершілік тұрғыдағы 

жан-жақты дамуды қажет етеді. Қоғам қажет ететін мұндай талаптарды орындауда балаларды сөйлеу 
м=дениетіне, м=дени санаға дағдыландыруымыз керек. Кез-келген білімді игеру білім берудегі нақты жү-
йені меңгеру ғана емес, тұлғаның ішкі дүниесінің дамуын қамтамасыз ететінін түсінетін кез келді. Өмір 
сүру барысындағы кез-келген =рекеттер тілсіз жүзеге аспайтындығы белгілі. Бүгінгі білімді, м=дениетті 
адамды жай «білімді» адам емес, өмір сүруге бейімделген, құзыретті адам ретінде тануымызға болады. 
Б.П. Никитиннің айтуынша, ерте жастағы баланың сөйлеу тілінің дамуының негізгі қайнар көзі үлкен 

адамдар болып табылады. Егер бала туғаннан бастап үлкендердің сөзін естіп үнемі оған сөйлеп, үлкен 
адамның сөйлеген сөзіне жауап беруге деген қабілетін оятып, үнемі сөздерді қайталатып отырса, бала бір 
жастың ішінде сөздерді айта бастайды, ал бір жасқа толық толғанда қарапайым фразаларды айта 
бастайды 
Адамның ең күрделі жоғарғы психикалық қызметі сөйлеу тілі болып табылады, балалардың жалпы 

білім беру мектебінде сапалы білім алуға дайындығы көбінесе балалық шақтағы сөйлеу тілінің құрылу 
деңгейіне байланысты болып келеді. Сонымен қатар, қимыл қозғалысы белсенді, ерте жүріп бастаған 
балалардың, өз – «еріншек» қатарластарына қарағанда сөйлеу тілі ерте шығады. 
Тілдің жалпы жетіспеушілігі - түрлі тіл бұзылулары, онда балалардың қалыпты естуі мен зиятында 

дыбыстық ж=не мағыналық жағына жататын тіл жетіспеушілігі жүйесінің барлық компонеттерінің 
қалыптасуының бұзылуы байқалады. Бұл =рекет балалардың тіл патологиясының күрделі формаларында 
кездеседі: алалия, афазияда, ринолалия, дизартрияда.  
Көп жағдайда сөйлеу тілінің кемістігі балалардың қозғалыс дамуында кездеседі. Баланың қозғалыс 

дамуы жас шамасына сай келмесе оның сөйлеу тілінің кемістігі де болмақ емес, нақтырақ айтсақ үнемі 
қозғалыста болу сөйлеу тілі дамуына зор ықпалын тигізбек. Баланың қозғалысын дамыту логопедтің 
дұрыс жұмыстар жүргізілу кезінде оң н=тиже береді. Бұндай жұмыстар қатарына психомоторлық (ұсақ 
қол моторикасы, жалпы моторика) ж=не сенсорлық (көру, есту, сөйлеу) функциясын дамытатын түрлі 
логоритмикалық жаттығулар, =дістемелер, тапсырмалар, ойындар, сюжетті рөлдік ойындар т.б кіреді. 
Білім беру үрдісіндегі балабақша түлегіне білім мен оның жетістігін игерту қарым-қатынас құралы – 
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сөйлеу тілінің көмегімен жүзеге асырылады. Сөйлеу оқыту мен т=рбиелеу үрдісінің негізгі бөлігі бола 
отырып, білім алушылардың дағды мен іскерлікті игеру түрткісі болып табылады. Қазіргі уақытта 
Қазақстанда ғылым мен білімнің дамуында н=тижелі бағыттар ретінде тұлғаны ж=не оның танымдық 
=рекетін зерттеу негізге алынып отыр. Сөйлеу тілін дамыту жүйесіндегі негізгі элемент қойылған мақсат-
міндеттерді шешуге қажетті педагогикалық-психологиялық жағымды жағдайларды туғызу болып 
табылады. Сөйлеу қарым-қатынастар бірлігіндегі қалыптасатын қоғамдық м=селе ретінде 
қарастырылғанымен, =лі де болса зертттеулерді қажет етеді. Қазіргі қоғамдық дамудың барысы 
педагогикалық үрдістегі қарама-қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Педагогика мен 
психологиядағы, арнаулы педагогикадағы теорияларда балалардың жалпы байланыстырып сөйлеу 
белсенділігі мен сөйлеу =рекетін арнайы жұмыстар арқылы ұйымдастырудың қажеттігі анық байқалады. 
Тіл арқылы адамзат өз тілегін, өз ойын, өз мақсатын анық жеткізе алады ж=не бұл =рекеттер сөйлеу 

арқылы жүзеге асады. Сөйлеу =руақытта екіге бөлінеді: ішкі ж=не сыртқы сөйлеу. Ішкі сөйлеу - адамның 
ойлау арқылы сөйлеуі, ол тек өзіне ғана м=лім, өзге адамға бейм=лім, айтылмайды ж=не жазылмайды. 
Сыртқы сөйлеу болса, бұл – басқа адамға арналған назар аударылған сөйлеу тілі. Бұлайша сөйлеу дыбыс-
тардан ж=не графикалық белгілерден тұрады. Ішкі сөйлеу тілі диалогтық ж=не монологтық, ауызша ж=не 
жазбаша болуы мүмкін. Ауызша ж=не жазбаша сөйлеу тілі бұл -адамдардың бір-бірімен тіл арқылы 
қарым-қатынас жасайтын өзара байланыс формасы. Ауызша сөйлеу есту арқылы, жазбаша сөйлеу көру 
арқылы қабылданады. Бұлардың =рбіреуінің өзіне т=н ерекшеліктері бар. Арнаулы педагогикада ауызша 
сөйлеу мен жазбаша сөйлеуді ғана ажыратып қоймай, саңыраулардың спецификалық дактильді сөйлеу 
тілінің ерекшеліктерін тармақтау аса маңызды. Мұнда дені сау балаларға қарағанда аталмыш кемістікті 
балалардың =рбір ауызша сөйлеу тілінің өзінің қабылдануы мен таратылуының нақты т=сілдері бар. 
Олармен жұмыс барысында сөздік, сөйлемдік ұғымдар жазбаша ж=не дактиль тілі арқылы қабылданады 
ж=не с=йкестенген қол қимылдарының көмегімен игеріледі. Дактиль тілі арқылы қарым-қатынас жасау 
балаларға түсінікті. Дегенмен, саңырау балалардың кемшіліктерін толығымен жоюда балалар тек 
сөйлеудің жазбаша ж=не дактиль түрін игеріп қана қоймай, қатынас құралының тиімді т=сілі – ауызша 
сөйлеуді игерулері керек. Ауызекі сөйлеу тілін игеру – саңырау баланың жан-жақты дамуына жасалатын 
ең керекті жағдай. Бұл мектептегі барлық оқу-т=рбие процесінің негізгі міндеті. Ауызекі сөйлеу тілі 
саңырау баланың танымдық мүмкіндігін кеңейтіп, көрнекі-образды ойлаудан ауызекі-логикалық ойлауға 
бірте-бірте көшуді қамтамасыз етеді ж=не саңырау баланың жеке тұлға болып қалыптасуына терең =сер 
етіп, олардың еститін адамдардың ортасына қосылуына жағдай жасайды.  
Тілдің фонетикалық, сөздік ж=не грамматикалық құрылымының принциптері мен заңдылықтарын 

жан-жақты зерттеуші Р.М.Боскис еңбектерінде есту қабілеті нашар балалардың екі негізгі категориясы 
көрсетілген. Олар - саңыраулар ж=не нашар еститіндер. Саңыраулар категориясына жататын балалар 
тобына туғаннан немесе ерте жастан бастап жүре пайда болған өз беттерінше ауызекі сөйлеу тілін игере 
алмайтын саңырау балалар жатады. Нашар еститін балалар категориясына жататындардың есту қабілеті 
белгілі себептерге сай нашарлаған, бірақ олардың осының негізінде өз бетінше тілдік даму қалыптасуы 
мүмкін. Осылайша жіктелген саңырау балалардың тілі мен нашар еститін балалардың тілі кейбір 
сақталған есту анализаторларының функцияларын қолдану жағдайларында дамиды. Бұл нашар еститін 
баланың естіген сөзін бұзылған түрде болса да толықтырып айтуына =келеді. Сөздерді бұзылған түрде 
айту нашар еститін балаларға т=н, бұл мүмкіндік саңырау балаларда болмайды. Оларда сөйлеу тілі есту 
қабілетінің көмегінсіз жадында сақталған, ойында қалыптасқан негіз арқылы дамиды. 
Шектелген сөздік қор мен тілдің грамматикалық құрылымын жеткіліксіз түрде игеру оқылған м=тінді 

ауызша түсінуге шектеу жасайды. Тілдің грамматикалық құрылымы мен сөз мағынасын толық игере 
алмаудан, бала айналадағы адамдарға өзінің барлық тілдік мүмкіндіктерін, өз қалауын, сұранысын, 
талабын, ұсынысын айтуда көптеген қиындықтарға ұшырайды. Егер ол сөзді толығымен айта алмаса 
сөздің бөліктерін ғана айтады, яғни ол айналадағы адамдарға түсінікті болады.  
Есту қабілеті нашар оқушы оқуда да қиындықтарға кезігеді. Сөздің дыбыстық құрамын толығымен 

игермеу м=тін ішіндегі сөздердің мағынасын түсінуге кедергі жасайды. Мысалы, оқушы «аспаж» деп 
жазса, ол сөздің «аспаз» екенін мағынасына қарай түсінбейді де танымайды, себебі ол оның дұрыс 
айтылуын естіген жоқ. Нашар еститін оқушылардың тілдік дамуының деңгейі тек есту қабілетінің 
жеткіліксіздігінің деңгейіне ғана емес, басқа да патологиялық аурулардың себептеріне байланысты, яғни 
м=селе есту қабілетіндегі кемшілік қай жаста пайда болғандығына байланысты. Саңырау балалардың 
м=тінмен жұмыс, сұрақтарға жауап берудегі сөз мағынасын ажыратып түсіне білуі баланың жеке даралық 
ерекшеліктеріне де байланысты, яғни аңғарымпаз, белсенді, ынталы балалар ерін қимылының көмегімен 
сөздерді тез ажыратып, ертерек қалыпқа түсіп кетеді. 
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Тілдік қарым-қатынасқа түсуді қамтамасыз етудегі маңызды жағдай баланың сөйлеу кезінде 
сөйлемнің =р түрін қолдана білуі, яғни үлгі бойынша белгілі ситуацияларға сай нақты сөз тіркестерін 
пайдалана білуі болып табылады. Сондықтан жан-жақты ұйымдастырылған оқу-т=рбие процесінде 
балалар тілін дамытуды жеделдету сөйлеуге ынталандыру үшін =р түрлі дидактикалық материалдар мен 
оқу құралдарын пайдаланып, бала тілінің =р түрлі даму кезеңдеріне сай тиімділігін арттыру үшін 
ұйымдастырылған жұмыстар жүргізілуі керек. 
Сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді түзету жұмыстарының мазмұны психологиялық-педагогикалық 

тұрғыдағы анықталған =діс-т=сілдердің көмегімен, арнаулы логопедиялық жұмыстардың мазмұнымен, 
қажет жағдайларда медициналық көмектің бірлігі арқылы шешіледі.  
Сөйлеу тілін дамытуда қолдың ұсақ моторикасын жетілдіру қажет екені баршамызға м=лім. Ұсақ 

моториканы саусақ жаттығулары арқылы дамыту тиімді. Саусақ гимнастикасы музыкамен орындалады 
ж=не қол ептілігін, ұсақ моториканы, қол қимыл-қозғалысының тепетеңдігін дамытуға бағытталады. Олар 
баланың ішкі жан дүниесіне =сер етіп қана қоймай, сонымен қатар есте сақтаудың жақсаруына =сер етеді 
ж=не баланың сөйлеу тілін, фантазиясын дамытады. 
Саусақ жаттығулары кешенімен танысудың бірінші кезеңінде жаттығулар қарапайым қимылдармен 

орындалады (мысалы: «айдағы Дымбілмес» кешені сияқты орнында жүріп орындау; «Ертегілер =леміне 
қонаққа бару» сабағы сияқты аяқ-қолдың қарапайым қимылы). Тапсырмада осындай =дістемелік т=сіл-
дерді қолдана отырып, біз ұсақ моторлық тепетеңдік қабілетін ж=не дене қозғалыс қабілетінің дамуына 
белсенді түрде =сер етуге болады. Саусақ жаттығуларын негізгі ж=не қосымша сабақтарда қолдану өте 
маңызды. 
Жоғарыда аталған логопедтік жұмыстар жүйелі түрде ж=не дер кезінде жүргізілуі маңызды орын 

алады. 
Сөйлеу тіліндегі түрлі д=режедегі кемшіліктердің баланың тұлғалық дамуына кедергі келтіретіндігін 

есепке алып, қажетті білім мен іскерлікті, дағдыны игертудің тиімді жолдарын қарастыруымыз тиіс. 
Сөйлеу қызметінің күрделі бұзылымы кезіндегі жалпы сөйлеу тілінің даму ерекшеліктерін есепке алып, 
сөйлеу тілін дамытудағы педагогикалық жағдайларды логопедиялық жұмыстармен байланыстырып 
орындауға болатыны анықталған. Сөйлеу тілі толық қалыптасқан тұлғаның жалпы дамуы негізге 
алынады. Жеке тұлғаның қалыптасу заңдылықтарына сүйенуде А.Ф.Лазурскийдің «тұлғаның қоршаған 
ортаға бейімделу концепциясы» басшылыққа алынады. Жеке тұлға мен оның сөйлеу тілінің =леуметтік 
мазмұны Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейннің концепцияларында қарастырылады. [1;10] 
Қазіргі педагогикалық т=жірибе логопед мамандардан мектепке дейінгі зияты бұзылған балалардың 

сөйлеу тілін дамытуды қамтамасыз етуде объективті түрдегі ақпараттармен толықтырылған 
коммуникативтік қабілеттілік пен сөйлеу =рекетін бейнелейтін коррекциялық-педагогикалық 
нұсқаулардың құрылуын талап етіп отыр. 
Осыған орай, арнаулы балалар мекемесінің алдында тұрған ең маңызды м=селе жалпы тіл кемістігі бар 

балалардың ерекшелігін терең зерделей отырып, арнайы білім беруін тиімді ұйымдастыру негізінде 
қоршаған өмірмен қарым-қатынас жасауға бейім тұлғаны қалыптастыру. Бұл міндетті жүзеге асыруда 
жалпы сөйлеу тілі бұзылған ақыл ойы кем балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың орны 
ерекше. Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалармен түзету-т=рбиелеу жұмысын жүргізу барысында 
уақытында сөйлеу тілінің қалыптасуын тексеріп анықтаудың маңызы өте зор ж=не бұл м=селе қазіргі 
кездегі өзекті м=селелердің бірі болып табылады. 
Ауыр тіл мүкістігі бар балалардың сөйлеуді бақылау кезінде олардың сөйлеуін ұйымдастырудағы 

қиындықтары өзге адамдармен қарым-қатынасына теріс =сер ететіні анықталған. Бұл категориядағы 
балалардың тілдік ж=не коммуникативті дағдыларының өзара байланысы, яғни сөздік қордың 
жұпынылығы мен сараланбауы, етістік сөздігінің аздығы, байланыстырып сөйлеудің ерекшеліктері т.б. 
толыққанды тілдік қарым-қатынасқа кедергі жасайды. Содан сөйлесу қажеттілігі төмендейді, 
коммуникация формалары қалыптаспайды (диалог ж=не монолог), мінез-құлық ерекшеліктері пайда 
болады: тілдік байланысқа қызықпау, негативизм, сөйлесу ситуациясында бағдар жасай алмау байқалады. 
Сөйлеу тілінде кемшілігі бар зияты бұзылған балалардың сөйлеу дағдысын зерттеу жұмыстары 

олардың тілдік қатынасында қалыпты дамудағы 2-4 жасқа т=н ситуациялық-іскерлік форма басым 
болатынын көрсетеді. [2; 236] 
Осылайша, сөйлеу тілінде кемшілігі бар балалардың тілдік ж=не когнитивті бұзылуы олардың 

қоршаған ортамен толыққанды коммуникативті байланыстарының орнығуына кедергі жасайды. Осыған 
орай бұл балаларды социум талаптарына с=йкес қолайлы, тиімді бейімдеу мақсатында тілдік, танымдық 
ж=не коммуникативті =рекеттері компоненттерін дамыту мен түзетуге бағытталған арнайы жұмыстар 
жүргізілуі қажет.  
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Қазақстан Республикасында білім беру саласында ізгілендіру мен демократияландыру идеясын іске 
асыру бағытындағы жұмыстар арнайы білім беру мекемелеріндегі оқу-т=рбие үрдісінің мазмұнын 
ұйымдастыруда жаңа сапалы деңгейге шығып отыр. 
А.Н. Гвоздевтың м=ліметіне сүйенсек, бала өмірінің 3-жылында сөйлеу тілінің негізі қалыптасады, ол 

барлық грамматикалық категориялардың негізін меңгерген, барлық сөз таптарын меңгерген, ешбір 
қиындықсыз грамматикалық ережелерді сақтап ұзақ сөйлемдер құрайды. 
М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова жұмыстарында көмекші мектеп оқушыларының байланыстырып сөйлеу 

тілі баяу қарқынмен дамып, сапалы ерекшеліктерімен сипатталатыны туралы жазылған.  
Авторлар көрсеткендей, балалардың ситуациялық-=рекеттік формасының ситуациялық емес-

танымдыққа, ситуациялық еместен- жекеге ауысуы сөйлеудің лексикалық құрамы мен грамматикалық 
қатарын толтырып отырады. Сондықтан, мектепке дейінгі балалардың жоғары коммуникациялық қарым-
қатынас =рекетіне өтуі лексикалық ж=не сөйлеудің грамматикалық қатарының дамуына 
=келеді.Осылайша баланың байланыстырып сөйлеу тілі қалыптасады. 
Байланыстырып сөйлеу тілі – өз алдына жалпы сөйлеу тілінің күрделі түрі болып табылады.  
Байланыстырып сөйлеу тілі- өзіне т=н белгілерімен, сонымен қатар жүйелілікпен, бірізділікпен 

баяндау ерекшеліктерімен сипатталады ж=не сөйлеудің толық, кең түрде берілуі болып табылады. 
Сонымен байланыстырып сөйлеу тілі дегеніміз- логикалық бірізді ж=не грамматикалық дұрыс құрылған 
белгілі бір мазмұнның нақты кең түрде баяндалуы. 
Демек тіл дамыту оқыту үрдісінде тілдік құралдарды қарым-қатынас ретінде орынды жұмсай білуге 

жаттықтыру болып есептеледі. Ал А.Жаппаров:[ «Біз тіл дамыту жұмыстары деп баланың тілді қарым 
қатынас құралы ретінде өз т=жірибесінде пайдалана білуге қажетті іскерлік пен дағдысын меңгеріп, 
белгілі бір тілдік заңдылықтар мен өнер үлгілерін қолдана білу икемділігі мен дағдысын қалыптастыра 
білу деп түсінеміз. Ал, қазақ тілі п=нін оқытудағы тіл дамыту бұл мұғалімдердің оқушыларды 
лексикалық, грамматикалық ж=не орфоэпиялық пен орфографиялық нормалары мен заңдылықтарын 
үйретумен қатар, қарыс қатынас жасау мен сөйлеу мазмұнына орай тілдік құралдарды орынды 
пайдаланып, ойын ауызша ж=не жазбаша түрде жеткізе білу дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыру 
үшін жүргізілетін =рекет деп есептейміз», - деп көрсетті. 
Ал, зиятында бұзылыстары бар балалардың фонематикалық есту қабілеті бұған қоса төмен болса, онда 

ол бір – біріне =сер етіп, сөйлеу тілі дамуын тежейді. 
Байланыстырып сөйлеу – тек қана сөйлемдердің тізбегі емес, ол сөйлемдердің бір – бірімен тиянақты, 

белгілі бір ретпен, кезектілікпен, мазмұны жинақы құрастырылған сөйлемдердің жүйесі. Бірақ, өз ана 
тілін білген адам, тек сөйлеп қана қоймайды, ол өз ойын байланыстырып, сөйлеу тілі арқылы жеткізе 
біледі.  
Балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру үшін, ересек адамдармен эмоционалды қарым – қатынас 

жасауға, заттық ж=не =р түрлі ойын =рекеттерінде, ойлау =рекетінің көрнекі – заттық түріне, естуіне, 
көруіне, иіс сезуіне, қоршаған ортаны бағдарлауына үлкен назар аудару қажет. 
Осымен бірге ересек адамның сөйлеу тілі баланың фонематикалық есту қабілетінің, белсенді сөздік 

қорының, сөздің мағынасын түсінуінің дамуына өз үлесін қосады. 
Қазіргі нарықтық экономика шарттарында мүмкіндігі шектеулі балалардың қабілеттілігін дамыту 

мақсатымен түзете-дамыту сабақтарын жүргізу барысында пікірсайыс технологиясын қолдану қажет. 
Жаңаша оқытудың коммуникативті пікір алмасу түрі мүмкіндігі шектеулі оқушының жетекшілік 
позициясын нығайтып, класта ашық өзара қатынастарды қамтамасыз етіп, бірлесіп алуда жауапты іс-
=рекет жасауға мүмкіндік береді.  
Қытай даналығына сүйенсек: «Ауызша айтылғанды ұмытамын. Көрсетсең, мүмкін есімде сақтармын. 

Қатысушы болсам, мен түсінемін» делінген. Осы сөздерден инновациялық оқытудың м=ні өз көрінісін 
табады.  
Бүгінгі таңда арнайы түзету мектептерінде оқу-т=рбие үрдісінде түрлі инновациялық педагогикалық 

технологиялардың қолданылып жүргені м=лім. Бұл технологиялардың б=рін бір п=н сабақтарында қамту 
мүмкін емес. Сондықтан, арнайы мектептегі =рбір п=нді ұтымды меңгертуде оқыту технологиясын таң-
дап, іріктеу ж=не оны іс-=рекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы мүмкіндігі шектеулі оқушының =рекеті-тех-
нологияны қабылдауы, оған деген ынтасы, құштарлығына дефектолог тарапынан ерекше көңіл бөлінуі 
тиіс.  
Сабақтың ерекшелігін ж=не оның тиімділігін арттырудың негізгі т=сілдерінің бірі- мүмкіндігі шектеулі 

оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру. Олардың ойлау қабілетін дамыту ж=не өз бетімен жұмыс 
жүргізуге дағдыландыруда жаңа технологияларды қолдану қажеттілігі.  
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Жаңа педагогикалық технологияны тиімді меңгеру – дефектологтың к=сіптік,адамгершілік, рухани 
азаматтық қабілетінің қалыптасуына ізгі =серін тигізіп, өзін-өзі дамытуға көмектеседі. Оқыту үрдісінде 
жаңа технология түрлерін кеңінен ендіру немесе элементтерін пайдалану =рбір дефектологтың міндеті. 
Сөздік қор мен грамматикалық қатардың дамуы қайталау арқылы меңгеріледі. Баланың 

грамматикалық қатардағы тілді меңгеру процесі күрделі ж=не көпқырлы екенін сипаттай келе               
А.И. Гвоздев ең алдымен баланың нақты ж=не оңай категорияны тез меңгеретіндігін жазады. 
Басты назарды баланың сөйлеу тілінің негізгі түріне – қарым-қатынас түріне аудару керек. Себебі, ол 

баланың байланыстырып сөйлеу тілінің қалыптасуының бірден – бір т=сілі. [3;29] 
Балалар заттың атын атап айта білуімен қатар, оны сипаттай білулері қажет. Т.А.Фотекованың 

айтуынша, байланыстырып сөйлеу тілінің қалыптасуында, сөйлеу тілі мен ақыл ойдың дамуын анық 
көрсететін тығыз байланыс болады. qрбір жеке адамның сөйлеу тілі, ойлау =рекетінің ерекшелігіне, 
темпераментіне, жан – жақтылығы мен басқа да психикалық даму жақтарына байланысты ерекшеленеді. 
Сөйлеу =рекетін =р түрлі танымдық =ркеттерімен, =сіресе ойлауымен байланысты қарастыру жөн. 
Сондықтан да сөйлеу тілі ойлаудың негізгі құралы болып табылады. 
Белгілі бір хабарды, м=ліметті ауызша байланыстырып сөйлеу тілі арқылы жеткізу үшін, 

семантикалық ережелерді ескеру қажеттілігі туындайды. Олар сөздердің байланысын оның мағынасымен 
анықтайды. Н=тижесінде сөздер алынып, хабарлама немесе м=лімет қысқа да, нұсқа айтылады. 
Жалпы сөйлеу тілі жетілмеген балалар м=тінді толық тыңдап, қысқаша түрде мазмұнын айтып бере 

алады. 
Бұл шараларды жүзеге асыру мақсатында арнаулы (түзетім) мекемелерінің жұмысы туралы 

қабылданған типтік бағдарламаларда дамуында кемістігі бар т=рбиеленушілерге арналған арнаулы 
(түзетім) білім беру орталықтарын құру, мектепке дейінгі білім беру мекемелерін құру, арнаулы білім 
беру мекемелерін құру, алғашқы к=сіптік білім беру мекемелерін құру, арнаулы (түзетім) білім беру 
мекемелерінде т=рбиеленушілердің өміріне жауап беру, оларға ақысыз білім беру, баланың =леуметтік 
ортаға бейімделуі мен с=йкестенуін, олардың білім алуы мен т=рбиесін, денсаулықтарын реттеуді 
қамтамасыз ету м=селелері туралы айтылады. 
Үлгі ретінде көрсетілген типтік бағдарламаның міндеттеріне жүгіне отырып, =р педагог өзінің тікелей 

атқаратын функциясы мен т=жірибесін молайтуда дамуында кемістігі бар баланы оқыту мен т=рбиелеу 
ісімен айналысу үшін жан-жақты үздіксіз өз білімі мен шеберлігін дамыту үстінде болады. Педагог маман 
білім беру мен т=рбиелеу ісімен айналысуда ежелгі Қытай ғұламасы, философ Конфуцийдің: «Адамды 
шынайы күйінде жақсы көру керек, шектен тыс қорғаштай бермей, оның қабілеті мен =лсіздігіне қарамас-
тан, жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау керек», - деген пікірін еске ала отырып, білім берудің филосо-
фиялық аспектілерін игеріп, =леуметтік орта мен құрылымның адамның өмір сүру =рекетіндегі ең негізгі 
маңызды ортасы екендігін түсінуі қажет. Осыдан келіп дамуында кемістігі бар баланы жақсы н=рсеге 
үйретудегі сезім мүшелері мен сезім органдарының атқаратын ролі жоғары екендігін ескерсек, француз 
философы, ағартушы Жан-Жак Руссоның педагогикалық көзқрастарындағы т=рбиенің негізгі үш факто-
ры, яғни табиғат, адам, қоршаған ортадағы заттар деген пікірін басшылыққа алған жөн. qр педагог маман 
адам денсаулығының құндылығын мойындап, медицина ғылымынан хабардар болып, оқушының сезім 
мүшелерінің қатты мен жұмсақты, ащы мен тұщыны, тағы сол сияқты заттарды ажыратып, сезе білуінен 
бастап дүниедегі жақсы мен жаманды ажыратып сөйлеу тілін жүзеге асыра білуіне дейін мүмкіндік 
туғызуы керек. Арнаулы педагогика балалар денсаулығының сақталуы мен емдеу шараларын жүргізуге 
бағытталаған іс-шаралармен, білім беру процесіндегі ауру балаларға арнаулы педагогикалық ықпал 
жасаумен айналысады. Арнаулы педагог мамандар мүмкіндіктері шектелген балалармен жұмыс жасауда-
ғы негізгі мақсат-міндеттерді шешу үшін диалектикалық-материалистік методологияға сүйене отырып, 
логопедияның, сурдопедагогиканың, олигофренияның, тифлопедагогиканың принциптері мен =дістерін 
қолданады.  
Сөз соңында уақыт өткен сайын оның талабына сай өмір сүру принциптерінің күрделенуіне қарай 

=леуметтік т=жірибенің міндеттері мен т=сілдері де өзгеріп келетінін ұмытпаған жөн. Осыған с=йкес 
мүмкіндіктері шектелген адамдар арасында да өз деңгейінде жан-жағынан толыққанды біліммен, 
дүниетаныммен, т=рбиемен қаруланған адамдардың саны да артып келеді. Мүмкіндігі шектелген адамды 
жастайынан қабілетті ісіне қарай баулып, сол бағытпен тынымсыз еңбек етудің н=тижесі, оны т=рбиелеу 
ісінің қорытындысы, ол адамның өзінің қоғамға қажет екенін сезіне білуіне, қоғамнан өз орнын табуына, 
қандай да бір д=режеде адами құндылығының бар екенін сезінуге ықпал жасайды. 
Аталған н=тиженің бастауы, түп тамыры арнаулы білім беру мекемелерінде қызмет жасайтын педагог 

мамандардың тынымсыз еңбегінің н=тижесі ж=не тұлға ретінде қалыптасушы баланың осы педагогтар 
қалыптастыруға тиісті ынтасы екенін ешқашан естен шығармаған жөн. 
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Ерте балалық шақ баланың сөйлеу қабілетінің дамуының шешуші кезеңі болып табылады. Бала 
былдырынан толық сөйлем айтуға дейін үлкен жолдан өтеді. 
qйгілі педагог Ян Амос Коменский XVII ғасырдың өзінде сөзді қолданудың пайдасы туралы былай 

деген: «Заттардың атауын толық ж=не ойластыра айту, не ойлағанын ашық, нақты айтып беру граммати-
каны, риториканы, поэтиканы игерудің бастамасы». Я.А. Коменский сөйлеу мен ойлаудың байланысын, 
олардың дамуындағы негізгі шарттарды былайша сипаттайды: «Адам жануарлардан екі түрлі ерекшелік 
арқылы ажыратылады: ақыл ж=не сөз; адамға ақыл өзі үшін керек, ал сөз-жақыны үшін керек. Сондықтан, 
екеуінде қамқорлыққа алуымыз керек, адамның ақылы да, тілі де дамыған ж=не жетілген болуы тиіс». 
[4;18] 
Жалпы сөйлеу тілі бұзылған ақыл-ойы кем балалардың ауызша сөйлеу тілін дамыту кезінде 

лексикалық, грамматикалық жағын дамытуға арналған арнайы ұйымдастырылған жұмыс жүргізілуі тиіс. 
Себебі, сөздік қоры мен сөйлеу тілінің грамматикалық жағының жеткіліксіз дамуы, ауызша 
байланыстырып сөйлеу тілінің қалыптасуына кері =серін тигізеді. 
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Резюме 
В статье рассматриваются формирование связной речи детей с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста, пути развития связного высказывания детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста. 
Также в статье представлена значимость логической последовательности и правильное грамматическое построение 
содержания материала. 
Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями, психическая деятельность, коммуникативная, 

моторика, дактильная речь, разговорная речь, фонетика, грамматика, пальчиковая гимнастика, личность, 
фонематический слух, связная речь 

 
Summary 

Techniques and methods of development of coherent speech disabled children of preschool age. The article discusses the 
development of coherent expression of disabled children of preschool age.The article also shows the importance of a logical 
sequence and correct grammatical construction of the content of the material. 

Keywords: Children with disabilities, mental activity, communication, motor skills, speech daktilnoy, conversation, 
phonetics, grammar, finger gymnastics, person, phonemic hearing, coherent speech 
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ДАРЫНДЫЛЫҚ ПЕН ҚАБІЛЕТТІЛІК ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
У.Ж. Досанова - Абай атындағы КазҰПУ-нің доценті  

 
Сізге ұсынылып отырған мақалада вокал өнері туралы жалпы м=ліметтер беріліп, дауыс қою жұмысының 

негіздері туралы жазылған сонымен қатар, болашақ музыка мұғалімінің вокалдық қабілеттерінің ерекшеліктері 
көрсетіліп, оларды қалыптастыру ж=не дамыту методикасы ұсынылған. Мектеп қабырғасында оқитын балалардың 
жандүниесін, жеке басының оқу т=рбиесінде олардың танымдық (зейіні, ойлауы, қабылдауын, қиялын) қалыптасуы-
на эстетикалық т=рбиенің оның ішінде музыканың жетекші ролі толық д=лелденеді. 13-14 жаста дауыстын өзгеруі 
(мутация) өтпел кезеңінде қандай, қалай өзін ұстау, тазалық, гигиена, режим, дауысты сақтау т=ртіптері сөз етіледі. 
qн айту физиологиялық құбылыс болғандақтан ағза қызметі =н айтуда ми, жүйке жүйелері, дыбыс аппараттары, 
көмей, ауыз қуысы, таңдай, кеңірдек, кеуде, өкпе сияқты ағзалар бір-бірімен өз ара тығыз байланыста қызмет 
атқарады. Дұрыс тыныс алу, көмейдін жұмысы, резонатор түрлері, тілді жаттықтыру =дістерін қолдану арқылы 
н=тижеге жету. Дауыстың жағымды, жағымсыз естілеуі, оның реңі, бояуы, =уезділігі дауыс тембрі деп атайды. 
Шығармаларды орындау деңгейі оның ішінде қазақ халық =ндерімен халық композитор =ндерінің лирикалық 
сымбаты, кеңдігі жағынан =р түрлі болып келетіні айқындалған. qншілік өнердің к=сіби теориялық негізін меңгер-
ген, қазіргі опера өнерін өз елімізде шет елдерде танытып келген =ншілерді ерекше атап, олардың сахналық 
орындаушылық шеберлігі творчестволық қауымға ерекше өріс өнегесі болып танылады. Осы арада қазақ халық 
артісі, ардагер ұстаз қазақтын вокалдық өнеріне айрықша еңбегі сіңген талай майталман =ншілерді т=рбиелеген 
профессор ұстаздардың еңбегін мақтанышпен айтылады.  
Түйін сөздер: qншілік көзі, педагогика, дарындылық пен қабілеттілік, эстетикалық т=рбиелеу, дыбыс аппаратта-

ры, фонетика, резонатор түрлері, тыныс түрлері 
 
Музыка мұғалімінің творчестволық қызметінде =н салу өнерінің алатын орны ерекше. 
qн – адамның ғұмырлық серігі, оның ұзак тарихи тірлігінің рухани даму құбылысы. Ол адамның жан 

дүниесін нұрландырып, =демілікке, адамгершілікке т=рбиелейді, с=улелі өмірге баулиды, зор эстетикалық 
қуанышқа бөлеп, рухты көтереді. qн, күй - қазақтың халык творчествосының шыңы деуге болады. Оның 
тамаша үлгілері, көрнекті халык композиторларының асқақ туындылары ұлттық классикалық музыканың 
негізін қалады. Ал халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан фольклорлық мұрасы қазіргі 
профессионалдық музыка салаларының дамуына тікелей зор ықпалын тигізіп отыр. 
Музыкалық педагогика саласындағы көркемдік-творчестволық қызметінің бір түрі, =н өнерінің 

атқаратын рөлі үлкен ж=не маңызды. Себебі ол оқушыға өмір құбылыстарын терең қабылдауға, білімге 
құштарлығын арттыруға ықпал етеді, байқағыштығы мен =серленгіштігін жетілдіріп, олардың =семдік 
жөніндегі түсінігін кеңейтеді, эстетикалық талғамын, қиялын дамытады. 
Музыка сабақтар процесінде оқушылардың бойында музыкалық талғам дамытылады, музыкаға деген 

сүйіспеншілік нығаяды, музыка, =н тыңдауға деген құмарлык т=рбиеленеді. Музыка мен =н сабақтарының 
табысты болуы көбіне-көп =н оқытушыларының шеберлігі мен даярлығына, сондай-ақ музыка 
шығармаларының қажетті жазбаларымен ж=не оларды тыңдау құралдарымен мектептің қамтамасыз 
етілуіне байланысты болмақ. 
Мектептегі эстетикалық т=рбиенің негізгі мақсаты мен міндеттерін іске асыруда орасап зор роль 

атқаратын - мұғалім. Жас ұрпаққа т=рбие берудің бүкіл ісінің табысты болуы ед=уір д=режеде мұғалімнің 
іскерлігіне, шеберлігіне, сенімділігіне байланысты. Мұғалімнің еңбегі өте жауапты =рі күрделі. Шешелер, 
=келер мен аналар педагогқа, мұғалімге өздерінің ең кымбаттысын - өз балаларын, яғни өзінің үміті мен 
болашағын сеніп тапсырады. qнші болу үшін, ең алдымен дауыс болу керек. Екінші тыңдау (есту) 
қабілеті ерекше жетілген болуы керек.  
qн туралы сөз қозғағанда дауыс адамға табиғаттың берген үлкен сыйы, ол өте қажетті ж=не күрделі 

орган. Басынан аялап күтуді қажет ететін н=зік құрылым екенін естен шығармау керек. Мен шығарманы 
осы дауыс т=рбиесінен бастағым келеді. Мектеп қабырғасында жас өспірім балалар дауысына ерекше 
көңіл бөлу, олардың дауысын басынан бастап бірінші д=ріс алған кезден дұрыс қалыптастыру. Дауыс 
гигиенасына көңіл бөлу, ол баланы үлкен т=ртіпке ж=не тазалыққа жетелейді. Демек, =нші =ртіс өзінде 
бар күш-қуат, энергиясын дұрыс пайдаланып дене шынықтыру, оқуға, жаттығуға уақытында дайын болу 
деген сияқты режимге үйреніп қалыптасуы қажет. qншілік маман сергектікті, жинақы, ұстамдылықты 
талап ететін өнер-=лсіздік, солғындық, селқостану, темекі тарту, арақ ішу денсаулыққа =сіресе дауысқа 
кері =серін тигізері естен шығармау қажет. «Дені сау азамат қоғам болашағы», «Дені саудың жаны сау - 
жаны саудың т=ні сау» деп тегін айтпаған. Сондай ақ оқушы дауысының сұлулығы, күші, диапазоны, бір 
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қалыптылығы, =уездігі ж=не музыкалық дайындық деңгейі, эмоциалылығы, орындау мадениеті, стильді 
сезіну, сырт пішін, =ртістілігі сияқты вокалдық қабілеті, ең алдымен, бағалану керек. Өнерде жетістікке 
жету үшін өзіне қажетті ақпараттар кешеніне ие болмағы л=зім. [1, 2] 
Дегенмен, балғын өтпелі 13-14 жастағы оқушылардың дауыс сапасының жетіспеуі байқалады. Егер, 

бүкіл вокалдық қабілеттің кешені жақсы болып, бірақ даусында кемшілік болса сабақ барысында ол 
кемшіліктерді жоюға ұмтылған жөн. Іс жүзінде көп деген оқушылар дауысын ж=не =уездік, =ртістік 
қабілеттерін жиылған халықтың немесе комиссия алдында толқып орындаушылық қабілетін көрсете 
алмайды. Сыныпта эмоциялы, өткір еті тірі оқушылар эстрадада тартынып қалады. Ал кейбір =ншілер 
кейбір кемшілігі бола тұрсада, жақсы пікір туғызады. Сондықтан емтихан немесе байқаулар бір неше 
кезеңмен өткізіледі, оның өзі шынайы жағдайды көрсете бермейді. Демек, оқушылармен шыдамды ұзақ 
уақыт жұмыс істеу арқылы ғана олардың табиғи дарындылығына көз жеткізуге болады. Оқушы немесе 
студентпен алғаш танысуда бірден дауысты тексеруден емес, еркін түрде қарапайым =ңгімелесуден баста-
ған жөн. Бұл жағдайда оқушы ұстаздың қайрымдылық көз қарасын сезініп, бар мүмкіншілігін көрсетуге 
талпынады. Оқушымен =ңгіме құра отырып, оның музыкалық қабілетінің, жалпы м=дени денгейін, 
мінезін біліп алудың маңызы зор. Алғашқы қадамнан бастап дауыс қалыптастыру техникасына ескерту-
лер жасауға болмайды, =йтпесе оқушы үйренген сезімдерінен айрылып өнерін жақсы денгейде көрсете 
алмайды. Оқушымен ұстаз арасында жақсы қарым қатынас болған кезде ғана сабақтың тиімділігі артады. 
Сабақты неден бастау керек? Тыныс алудан, көмейдің жұмысынан немесе тілді жаттықтыруданба? Бұл 
кезде ең дұрысы-дауыстың қалыптасуына көбірек кедергі жасайтын кемшілікті түзеуден бастау. Егер оқу-
шының көңілін дұрыс тыныс алмауына, ашық =н салу, көмейдің қысылуы сияқты бір неше ескертулерге 
аудара берсе, ол бірде-бір кемшілігін жөндей алмайды. Сабақ жаттығулар арасында үзіліс жасай отырып 
30-40 минутқа созылуы тиіс. Себебі дауыс аппараты тез шаршап жүйке-жүйесін шалдықтырады. Дауыс-
ты жақсы шығару үшін күнделікті жарты сағат жаттығу қажет. Оқушының өз бетінше дайындалуына 
тыйым салу керек, ол =нді дұрыс айтпай үйренуге, ұзақ уақыт кейде өмір бойы дауысты жоғалтуға =келіп 
соғуы мүмкін. qннің басқа аспабты музыкадан ерекшелігі дыбыспен сөз қатар жүретінінде. qн ай-тылып 
жатқанда =ннің-сөздерін анық нақты, таза дұрыс айтылуы «дикция» деп атайды. Сөз қалыптастыру, дауыс 
қоюдан кем емес уақыт, еңбек, шыдамдылықты қажет етеді. Дауыс өсу үшін ашық дауысты дыбыстармен 
көп жұмыс жасау керек, сөзсіз айтылатын вокализдерді дауысына ылайықты қазақ =ндерін, шетел шығар-
маларын орындаумен жаттығулар арқылы техникалық, динамикалық қозғалыстар жасауға үйреттіп =дет-
тендіреді. Музыкалық материалды дұрыс таңдаудың өзі дауыс т=рбиелеу болып саналады. qн айтуда ми, 
жүйке, жүйелері, дыбыс аппараттары, көмей, ауыз қуысы,тіл, жұмсақ ж=не қатты таңдай, кеңірдек, кеуде 
өкпе сияқты ағзалар бір-бірімен өзара тығыз байланыста қызмет атқарады. Адамның физиологиялық 
ерекшелігі, дыбыс аппараттарының орналасу жағдайына байланысты дауыс құбылысы =р түрлі. 
Дауыстың құлаққа жағымдылығы оның тембріне байланысты. Дауыс тембрі дегеніміз бір биіктіктегі 

естілетін =р бір дыбыстың өзіндік үні, өңі мен реңк өзгешелігін білдіреді.  
Дауыстың =демі =уезді шығуы тыңдаушыға жағымды естілуі =рине көмейге байланысты. Көмейдің 

дұрыс қозғалмауы =уендік дыбыстың тембрінің өзгеруіне =келіп соғады, демек өлең айту кезінде 
көмейдің дұрыс орналасуы вокалды педагогика үшін аса маңызды болып келеді. Негізі =н айтуда көмей, 
тыныс ж=не резонатор осы үш элементтің маңызы бірдей. Үшеуі сайма-сай үйлескен жағдайда бізге 
қажетті дауысты қалыптастыруға мүмкіндік туады. 
Көмейдің жоғарғы бөлігі тілдің астыңғы бұлшық еттерімен тілдің түбіне жалғасады. Көмейдің төменгі 

бөлігі кеңірдек, одан ары өкпеге ұласады. Негізі өзіміз өкпеге кең тыныс алсақ одан ақырын жұтқыншақ-
қа, одан ары ауыз қуыстарына, таңдай кеңсірікке дейін тұтас түтікше екені сезіледі. 
qн айтудағы ең дұрыс бағыт көмейді дұрыс орналастырып,өкпеден шыққан демді =н арқылы үнемдеп 

шығарып, дауыс тірегін дұрыс ұстап, дауысты резанаторға бағыттаса =демі дауыс, жағымды үн шығады. 
qн айтқанда резонатордың маңызы өте зор. Резонатор үстіңгі ж=не астыңғы болып екіге бөлінеді. 

Бірінші үстіңгі резонаторға жұтқыншақ, маңдай қойнауы, мұрын қуысы қосылған жер, кеңсірік қатты 
таңдай маңайын айтады. Екіншісіне адамның көкірек төс қуысын көмейдің төменгі бөлігін кеңірдек - 
трахея, бронхаға жалғасып өкпеге ұласады, міне осы ағзаларды астыңғы резонатор немесе кеуде резона-
торы деп атаймыз. Үстіңгі резонатор дауысты =демілеп, өндеп ұзаққа ұшырып сайраттса, ал астыңғы 
резонатор төменгі дыбыстарды құлаққа жағымды обертондармен байытып, жұмсартып естіртеді. Демек 
үстіңгі астыңғы резонаторды, бірдей қолданған жағдайда бірін-бірі толықтырып дауыс соңында 
ойдағыдай шығады. 
Тыныс алу процесі, тынысты сақтау ж=не =н айтылып жатқан кезде үнемдеп шығару процестерінен 

құралады. Тыныс түрлерін айтып өтсек, көкіректен дем алу, қабырғаның астынан ж=не іштен немесе 
кіндік құрсағынан дем алу болып бөлінеді. 
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Т=жірибелі =нші тынысын аз жұмсай отырып, тынысты бұлшық еттерінің қайсысымен болсада жеткізе 
алады. Мысалы: лирикалық стильде орындау, =детте жоғарғы тыныс алу түріне жатады, драмалық 
шығармаларда тыныс төмендей түседі. qн салу кезінде барлық =ншілер аралас тыныс түрін қолданады. 
Көптеген мұғалімдердің айтуынша, тыныс алу түрі емес, тыныстың шығуының ұйымдасқаны 

маңыздырақ дейді. 
qншіден жақсы вокалдық үн мен =демі сөз бірдей талап етіледі. Сөз анық болуы үшін дауыссыз 

дыбыстарды д=л ж=не тез айтқан жөн. Дауысты дыбыстар =н айтқанда бірдей деңгейде вокалды түрде 
естілуі қажет. Дауыс т=рбиелеудің фонетикалық =дісі – ең кең тараған =дістердің бірі. Дауыстың қажетті 
қасиеттерін келтіруде дыбыстарды саналы түрде қолдану үшін педагогке дыбыс тілінің өзгешеліктерін 
білу қажет. qн айтудағы жұмсақ таңдай барлық жағдайда көтеріңкі болуы тиіс, бірақ оны көтеру шамалы 
оқушының өзіндік қасиетімен айқындалуы керек. Жұтқыншақ сезіну жағынан үнемі еркін болуы тиіс. 
Ауыз бен ерін дауыссыз дыбыстарды анық айтуда еркін ж=не белсенді болуы қажет. 
Көркем шығармаларды айтуға көшу кезінде қазақ халық =ндері халық композиторларының өте қажет 

материал болып табылады. М=селен, «Алқоңыр», «Ақдариға», «Көгөкөк», «Л=йлім шырақ» халық =ндері, 
Абайдың «Көзімнің қарасы», «Айттым с=лем қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай» =ндері.  

«Алқоңыр», «Ақбақай», «Гауһартас» қазақтың інжу – маржан =ндерінің бірегейі болып саналатын, 
сұлулықты суреттейтін н=зік =уенді лирикалық =н. Орташа екпінде толқыта, сабырлы орындалады. 
Орындау барысында жоғарғы дыбыстарына тыныс еркін сезініп, таза =ндетілуі тиіс. 
Халық =ні – бұл ұлт психологиясын түсіну материалы. Етене жақын да түсінікті халық =ндері студент-

тер мен оқушылардың музыкалық қабілетін дамытатын маңызды материал екендігін баса айту керек.  
Сол ретте халқымыздың д=стүрлі =н жанрында европалық романстардан кем түспейтін =н нұсқалары 

біршама. Мысалы, «Ардақ», «Хорлан», «Айнамкөз», «Гауһартас», «Айттым с=лем қаламқас», 
«Қаракесек», «З=уреш», сияқты халық композиторларының =ндерін романс жанрына жатқызуға болады.  
Біздің қазақ халық =н – күй өнерінің дамуында орындаушылықтың ғажайып шыңына жеткен нағыз 

майталман өнер шеберлерінің ролі ерекше. Керемет дарын иелері Құрманғазы, Даулеткерей, Т=ттімбет, 
Біржансал, Сегізсері, Жаяу Мұса, Ақан серілерден бастау алған =н-күй өнерін Иса, qмірелер 
жалғастырып қазақ деген =нші халықтың бар екенін дүниеге танытқан.  
qншілік өнердің теориялық негізін меңгерген, нағыз к=сіби =ншілердің алғашқы легі қазақ вокалдық 

өнерін дүниеге танытты. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» - деп халық текке айтпаса керек.  
Бұл арада халық артісі, ардагер ұстаз, қазақтың вокалдық өнеріне айрықша еңбегі сіңген, талай – талай 

майталман =ншілерді тірбиелеген, жарты ғасырдан астам қажымай ш=кірт т=рбиелеп келген менің ұста-
зым Құрманғазы атындағы Ұлттық консерваторияның профессоры Бекен Жылысбаевтың, Е.Серкебаев, 
Р.Жаманова, Б.Төлегенова, С.Құрманғалиеваның еңбегі зор екенін ерекше атап өтуіміз керек. Осы 
профессионал ұстаздардың т=рбиесімен ілімінен өткен, бүкіл одақ вокалистер конкурсының лауреаты 
qлібек Дінішев, бүкілодақтық вокалистер ж=не Цвикау мен Рио-Де Жанейрода өткен халқаралық 
конкурстарының лауреаты Ғ. Есимов, алғаш рет Италияда болып мамандығын шандаған ҚР еңбек 
сіңірген =ртісі Майра Мұхамедқызы қазақ өнерін дүние жүзіне танытса, КР халық артісі Н. Үсенбаева, С. 
Байсултанов, Ж. Баспақова, Б. Қожабаев, Б. Ысқақов, М. Шалабаев, Ұ. Кенжебеков тағы басқалар қазіргі 
опера өнерін өз елімізде, шет елдерде танытып келген біздің өнер саңлақтарымызды т=рбиелеп қазақ 
вокал өнерінің жетістікке жетуіне осы профессионал ұстаздардың үлесі зор дегенді айткым келеді. [2, 40] 
Баланы оқытып үйрету, жетістікті болуы үшін, ұстаз өз бойында бар білімін аянбай жұмсап түсіндіріп 

көрсетуі тиіс, ал оқушы оны дұрыс қабылдап орындауға міндетті. 
 
1 Досанова У.Ж. Вокалды оқыту Oдістемесі. – А.: ТОО «Копир&Ка», 2011. – 74 б. 
2 fбікейұлы Қ. КOсіби Oншілік өнері. – А.: 2004. – 43 б. 
 

Summary 
Your proposed article provides general information about the art of vocal and written about the basics of voice as well as 

features of the future teachers of music vocal abilities, their formation and development of the proposed methodology. 
Children enrolled in school partial, personal training to raise their cognitive (attention, thinking, perception, imagination) the 
formation of aesthetic education, including the leading role of the music is completely proved. 13-14 years old voice change 
(mutation) what is the period of Passage way, how to behave, cleanliness, hygiene, treatment is oral care procedures. Singing 
physiological phenomenon, because it is the body of the singing of the brain, nervous system, audio equipment, larynx, 
mouth, palate, throat, breast, lung, such as organisms has been working closely with their relationship to each other. Correct 
breathing, work, resonator, using the methods of language training results. Positive and negative votes, color, color, 
possession-pitched voice called. The level of execution, including Kazakh folk songs and folk songs lyrical composer 
graceful, in terms of the breadth was also found that different. The art of opera singing professional knowledge of the 
theoretical foundations of modern art in the country and abroad showed special emphasis on artists, their stage performance 
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are recognized as an example of the creative community field. In the meantime, the Kazakh National Actor, veteran teacher 
Kazakh vocal art of exceptional work of the teachers who have honored many great singers professor said proudly 
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БАЛАЛАРДЫҢ ӨЛКЕТАНУ ІС-.РЕКЕТІНДЕГІ ҚҰНДЫЛЫҚ 
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Қазақстан Республикасы «М=дени мұра» мемлекеттік бағдарламасында ауыз =дебиетін, д=стүрлер мен 
=дет-ғұрыпты зерделеудің тұтастай жүйесін құру шеңберінде қазақ халқының тарихымен, материалдық 
ж=не рухани м=дениетімен байланысты негізгі ғылыми проблемаларды зерттеу ж=не танымал ету, оның 
ішінде Орталық Азияның қазақтары мен көшпелі халықтар қоғамының өткен өмірінің бай тарихын 
зерттеу ж=не танымал ету жөніндегі іс-шаралардың іске асырылатыны көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген 
жобаны іске асыру мақсатында көптеген мемлекеттерге ғылыми-іздестіру экспедициялары 
ұйымдастырылып, олардың міндеті Қазақстан үшін тарихи-м=дени құнды жазбалар мен мұрағаттық 
ескерткіштердің маңыздылығы көрсетілген. 
Еліміздің ертеңгі болашағын қамтамасыз ету үшін жас ұрпақтарды мемлекеттік «М=дени мұра» 

нысандарына, жалпы ұлттық құндылықтарды құрметтеп, қастерлеуге, өлкетану іс-=рекетінде бағдарлы 
білім беру өзекті м=селеге айналуда. 
Академик q.Марғұлан Қазақстан жеріндегі ежелгі м=дениет орындарын, көне сауда жолдарын, 

археологиялық ескерткіштерді тауып, жан-жақты зерттей келе ғылыми =лемге танытты. Оның пікірінше, 
«Қазақстан өлкесі кейбір үстірт қарайтын адамдардың айтқанындай, тарихи м=дениеттің сілемі жоқ, тек 
қана жосын жүрген аңның мекені емес, не болмаса ешбір ел қоныс етпеген, тек қана шөл дала емес. 
Күрделі цивилизация, алтын, күмістен жасалған =демі бұйымдар, =демі көзелер, тас мүсіндер, тас 
жазулар, тас тұнжырлар, таулы жер мен өзен бойын сұлулыққа бөлейтін с=улетті күмбездер, тас сарайлар, 
шуы көп қалалар мұнда да болған. Бірақ, өзгергіш дүние бұларды бірде көркейтіп, бірде жер бетінен 
сыпырып отырған», – деген пікірінің құндылығы келешек ұрпаққа өз халқының өткен тарихын ардақтап, 
болашағына үлгі боларлық із қалдыру идеясы екендігін зерттеуімізде балалардың туған өлкесіне құнды-
лық бағдарын қалыптастыруда басшылыққа алатын негізгі тұжырым деп санаймыз. Қ.С=тпаев: «Туған 
жердің тағдыры толғантпаған, жаны тебіреніп, ол туралы ойланбаған жігітті қайтіп азамат дейміз? Туған 
жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат, бөгде жердің алтын тасын да мақтап жарытпақ емес» – деп 
түйіндейді. Бұл балалардың өлкетану іс-=рекетінде құндылық бағдарын қалыптастыруда туған елін, жерін 
сүйе білуге, Отанына деген патриоттық сезімін т=рбиелеуге басты назар аудару қажеттігін айқындайды. 
Зерттеу тақырыбына қатысты «құндылық» ұғымының ғылымға негізделген бірнеше анықтамаларына 

философиялық сөздікте талдау жасалған. Адам құндылығының өзегін құрайтын ж=не оны зерттейтін 
саланы аксиология деп атайды. Аксиология («axіa» – грек тілінде «құндылық», логос – ілім, ғылым) 
ғылымының ең басты ерекшелігі, оның философиялық сипаты басым келеді, өйткені философия 
ақиқатты іздейді. 
М=дени философиялық энциклопедиялық сөздікте: құндылық – дегеніміз танымның, белгілі бір объек-

тінің адам үшін, қоғам үшін қажетті деп танылуы. Қатынас – философиялық ж=не социологиялық ұғым. 
Қатынас объектінің адам үшін қаншалықты маңыздылығын айқындайды. Қатынасқа ешқандай күм=н 
келтіруге болмайды, ол барлық адамдар үшін идеал, эталон қызметін атқарады. Қатынас қоғамдық саяси, 
рухани жағымды түрде көрініс табуы мүмкін. Қазіргі кезеңде ұлттық, таптық, топтық қатынастарға 
қарағанда, жалпы адамзаттық қатынастар басым бағыттары өмір сүру құқы, еңбек ету, білім алу, теңдік, 
еркіндік, меншік, балаларға деген махаббат, үлкендерді сыйлау, жақыныңа жаның ашу, Отансүйгіштік, 
к=сіпкерлік, адалдық т.б. маңызға ие болады, – деп көрсетілген. Бұдан құндылықты адамның өмірге 
қатынасымен байланыстыра қарастыру керектігін көруге болады. Зерттеу жұмысымызда балалардың 
өлкетану іс-=рекетінде құндылық бағдарын қалыптастыруды жалпы адамзаттық қатынастардың бағытта-
ры тұрғысынан қарастырдық. 
Ежелгі дүние философтарының ішінде Сократ этика негізін қалаушы ретінде бірінші болып игілік, 

ізгілік пен =деміліктің – осы түсініктермен белгіленетін қылықтар немесе заттарға байланысты емес – 
олардың өз бетінше не екендігі туралы сұраққа жауап табуға тырысты. Оның пікірі бойынша, осы негізгі 
өмірлік құндылықтарды анықтау барысында қол жеткізілетін білім – адамгершілік мінез-құлықтың 
негізінде жатыр. Сократтың көзқарасы бойынша, игілік («агатом») адамның қойған мақсатына байланыс-
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ты анықталады. Г.П. Выжлецов атап өткендей, «игілік пен =демілік үшін жалпы, мақсатқа с=йкес қағида-
ны Сократтың енгізуі оларды бағалау түсінігінен («жақсы», «=сем») тамаша құндылықтар сатысына 
көтереді». Философиялық, психологиялық, ғылыми-педагогикалық =дебиеттерде «құндылық», «адамгер-
шілік құндылық», «жалпыадамзаттық құндылық» ұғымдарының м=ні жайлы оларға =ртүрлі анықтама 
берілген. Бірақ, құндылық ұғымының м=ні-мазмұны =ртүрлі болуынан ой, пікірлер де =ртүрлі болған. 
Бұған д=лел құндылықтар теориясы, басқаша айтқанда аксиология жауап беруге ұмтылыс жасайды. 
Аксиология ғылымы құндылықтардың табиғатынан, орны мен м=нін, олардың байланыстары жайлы 
м=селелерге жауап береді. Аксиология философиялық зерттеу мен ж=не оны талдау бойынша болмыс 
ұғымының екі элементке ыдырауынан туындап: құндылық ж=не нақтылық, талап пен ұмтылыс нысаны 
ретінде қарастырылады. Аксиология ғылымының мақсаты – құндылық табиғатын айқындап, оның басты 
белгілерініе түсінік қалыптастыру. Құндылықтың өзара байланысын, қатынасын анықтау. Жеке тұлға 
дамуының заңдылықтары ретінде: ішкі ж=не сыртқы жағдайды есепке алу; іс-=рекеттегі өзін-өзі жетілді-
руге деген байланысты белсенділігін ескеру; өзі қатысатын іс-=рекет мазмұны мен түрткіге байланысты-
лығы; көптеген факторлардың =сері басшылыққа алынады.  
Қорыта келе, ғылымдағы құндылықтар теориясына тоқталар болсақ: аксиология – құндылықтар 

табиғаты туралы, оның шынайы өмірдегі орны ж=не құндылықтар =лемінің құрылымы туралы, яғни, 
тұлға құрылымы мен =леуметтік ж=не м=дени факторлармен түрлі құндылықтардың өзара байланысы 
туралы философиялық ілім. 
Аристотель «Үлкен этика» атты еңбегінде игіліктің кейбір түрлерін қарастыра отырып, алғаш рет 

«құндылау» («тимиа») терминін енгізді. Ол құндылықтарға («құдайдың бергені», мысалы жан-дүние, 
ақыл-ой) ж=не мақтауға, д=ріптеуге тұрарлық (бағаланғандар, мақтауға тұрарлықтар) игіліктерді, 
сонымен бірге жақсылық үшін де, жамандық, жауыздық үшін де қолданылатын игіліктерді (билік, бай-
лық, күш, =демілік) атап көрсетеді. Автор «игілік мақсат та болуы мүмкін, мақсат та болмауы мүмкін» - 
деген қорытынды жасаған. Аристотельдің пікірі бойынша, игілік жан-дүниеде (ізгілік сияқты), денеде 
(денсаулық, =демілік) немесе осылардан тыс (байлық, билік, құрмет) болуы мүмкін. Ізгілік Аристотельдің 
көзқарасы бойынша, ізгілік ойлағыштыққа (даналық, тапқырлық, парасаттылық сияқты) ж=не адамгерші-
лікке (жомарттық, саналылық сияқты) бөлінеді жан-дүниенің парасаттылығы мен құштарлығын бір-
біріне қарама-қарсы қойғанда алғашқылары оқыту негізінде, ал екіншілері тиісті қылықтарды т=рбиелеу 
арқылы қалыптасуы мүмкін. Ал, Аристотель «жақсылық», «игілік» ұғымдарын жағымды мінез-құлықты, 
рухани құндылықты бейнелеуде қолданады.  
Диоген Лаэртский стоиктер бағытын жақтаушылар Гекатон, Аполлодор мен Хрисипптің көзқараста-

рын баяндай келе, тіршіліктегінің барлығы игілік немесе жауыздық, немесе «парықсыз» болуы мүмкін 
деп көрсетеді. Мысалы, игілікке =ділеттілік, ерлік, дұрыс ойлар сияқтылар, ал жауыздыққа – оларға 
қарама-қарсы тұрғандар жатады. Бұл жерде игілік пен жауыздықтың негізгі белгілеріне пайда немесе 
зиян келтіру қабілеттерін жатқызады, ал «парықсыздарға», мысалы, игілік үшін де, жауыздық үшін де 
қолдануға болатын денсаулықты, =демілікті, күш-жігер мен байлықты жатқызады. «Парықсыздар» да 
адам үшін артық, т=уір көрінеді, ұнайды (мысалы, денсаулық) немесе аурудан арылуы үшін. Бөлінудің 
мұндай белгілерін атап көрсету мақсатында стоиктер алғаш рет «құндылық» түсінігін («аксиа» - абырой») 
деген мағынада қолданады. Стоиктердің түсінігі бойынша, адам үшін артық, т=уір көрінетіні – бұл 
құндылығы бар, ал бойын аулақ салып, қашатыны – құндылығы жоқ, құнсыздық болып табылады. 
Диоген Лаэртский олармен берілген құндылық түсінігінің ең алғашқы көп мағыналы анықтамасын 
келтірді: «... құндылық, олардың пікірі бойынша, ең бірінші, кез келген игілікке т=н өзара ж=рдемдесіп, 
өмірге бейімделіп, екіншіден, табиғатпен с=йкестендіріліп, өмірмен бірге =рекет ететін кейбір делдалдық 
немесе пайда, – табиғатпен с=йкестендіріліп, өмірмен бірге =рекет ететін пайданы байлық та, денсаулық 
та =келеді, үшіншіден, т=жірибеде сатушы тағайындайтын тауардың айырбас бағасы, – мысалы, осынша 
бидайға осынша арпа, қосымша қашыр қосып береді деп айтады». Сонымен, стоиктердің түсінігі бойын-
ша, құндылық табиғатпен үйлестірілген тіршілік етуге бейімделуімен сипатталған, игілікке қол жеткізу-
дің құралы болып табылады.  
Т.Гоббс алғаш құндылықтардың субъективтілігі, салыстырмалығы туралы м=селе көтерді, өйткені: 

«бір адам даналық деп атайтынды екіншісі қорқыныш, басқасы – жауыздық, ал тағы біреуі – =ділеттілік... 
ж=не т.с.с. деп атайды». «Жақсылық» пен «жамандық», оның сөзі бойынша, ниет немесе жиренудің 
нысанасы болғанда ғана солай аталады. Дегенмен де, бұл ниетті не анықтайтынына түсінік бере алмады. 
Т.Гоббс құндылық түсінігі анықтамасының негізі ретінде =леуметтік-экономикалық жолды қолдануға 
=рекет жасайды: «...басқа заттар сияқты адам құндылығы оның құны болып табылады, яғни оның күш-
жігерін қолдану үшін қанша беру керек болса, сонша тұрады, сондықтан да абсолюттік емес, оған деген 
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мұқтаждыққа ж=не басқаның бағалауына т=уелді зат болып табылады». Автордың пікірін 
тұжырымдайтын болсақ, оның ұғымы бойынша, құндылықты пайымдау адамның қызығушылығына ж=не 
бейімділігіне байланысты, сондықтан да ғылыми мағынада ақиқат бола алмайды.  
Я.А. Коменский алғаш рет жергілікті материалдарды педагогикада қолдану туралы балалардың 

табиғатты бақылау негізінде аспаннан, жерден, қоршаған табиғаттан тереңірек білім алатынын атап көр-
сетті. Жергілікті материалдарды пайдалану туралы Ж.Ж.Руссо, Н.Г.Песталоццидің, пікірлері неміс, швей-
цар мектептерінде пайда бола бастады. В.А.Сухомлинский «қоршаған болмысты тану үрдісі балалардың 
шығармашылық ойларының дамуына ықпал етеді, олардың қабылдауын, қиялын ұштайды»,- деді.  
Өлкетану - балалардың жинақтаған білім ж=не дағдыларын пайдалануының кең ж=не қол жетімді 

саласы. Ол =сіресе қоғамдық жұмыс дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Өлкетануда көп жұмыс ұжыммен 
орындалады, жұмыстың нақты н=тижелері мен істің пайдалылығымен бекітілетін ортақ мүдделер мен жа-
уаптылық туындайды. Өлкетану зерттеушілік сипаттағы жұмыстарға қолайлы жағдай туындатады, ол ба-
лалардың күш-жігерін мақсатты пайдалануына ж=не шығармашылық ынтасының дамытуға ықпал етеді.  
Балаларға өз өлкесі туралы білім берудің қажеттілігін С.Жортанов, q.Бірмағамбетов, 

Қ.Аймағамбетова, К.Жүнісова, т.б.ғалымдардың еңбектерінде ерекше атап көрсетілген.  
С.Жортанов: «Қазіргі кезде өлкетану балалар үшін шығармашылық еңбектің көзіне айналды. 

Педагогика мен =дістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған өлкетану жұмыстары жастарға білім, 
т=рбие беруде жетекші рөл атқарады. Өлкетанудың арқасында балалар өздерінің жергілікті жерінің 
табиғат ерекшелігін, табиғатта болып тұратын өзгерістерді, халқының іс-=рекеті мен шаруашылығының 
жеке салаларын ж=не олардың даму ерекшелігін оқып үйренеді. Мұның барлығы бағдарлама 
материалдарын жақсы игеруге, балалардың ой-өрісінің кеңеюіне көмектеседі» - деп пайымдайды. Бұдан 
шығатын қорытынды балаларға бағдарламалық материалдарды меңгертуде туған жердің табиғатының 
ерекшеліктерін салыстыра отырып, өзіндік қорытынды жасауға мүмкіндік туғызу қажет, - деп санаймыз.  
q.Б. Бірмағамбетов туған өлкені зерттеушілердің бірі Ш.У=лихановтың арнайы экспедицияның 

құрамында болып, Қазақстанның картаға түспеген жерлерін түсірумен қатар, ол алқаптардың өсімдіктері, 
құстар мен жануарлар, ж=ндіктер туралы егжей-тегжейлі материалдар жинап, өлкені зерттеу жұмыстары-
на кіріскенін атап көрсетеді. Автордың ойын тұжырымдайтын болсақ, Шоқан У=лихановтың ХIХ 
ғасырдың басынан біздің өлкеміздегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүргізілуіне қатысып, соның 
н=тижесінде Қазақстанның табиғат жағдайлары туралы ғылыми ой пікірдің қалыптасуына үлесін 
қосқанын көруге болады.  
Қ.А. Аймағамбетова табиғат туралы білім негізінде кіші жастағы балалардың дүниетанымын қалып-

тастыру ж=не қоршаған ортаны таныту м=селесін ғылыми-теориялық тұрғыда негіздеді. Бүгінгі мектепке 
дейінгі ұйым алдындағы басты міндет - оқу-т=рбие үрдісінде ұлттық игіліктер мен адамзаттың м=дени 
мұраларының сабақтастығын сақтай отырып, балалардың дүниетанымын қалыптастыруға жағдай туғызу 
болып отыр. Ал белгілі нысандар туралы балалардың білімін көтеріп т=жірибесін кеңейту «Таным» 
саласы бойынша ұйымдастырылатын өлкетану жұмыстары арқылы жүзеге асады. Балаларға берілетін 
ұғым оларды қоршаған дүние нысандарымен таныстыру, көріп сезіну, бақылау, т=жірибе жасау барысын-
да олардың құндылық м=ніне көз жеткізуге мүмкіндік тудырады. Белгілі =діскер Қ.А.Аймағамбетова: «... 
балалардың жас ерекшеліктеріне лайықтай отырып берілетін білім нақты обьектілерге дүниеде бар 
заттармен құбылыстарға негізделіп, олардың ішкі-сыртқы байланыстарын ашатындай теориялық ұғымдар 
жүйесін меңгеруді көздейді». Бұдан шығатын қорытынды =р баланың өз өлкесін танып білуі, олардың 
дүниетанымын қалыптастыруға жағдай жасайтыны сөзсіз, – деген тұжырым жасаймыз.  
Қ.Құрманов өлкетану жұмысы жеке п=ндер бойынша, сол п=ннің материалдарының мазмұнына с=йкес 

орындалады. Кіші жастағы балалармен жүргізілетіны өлкетану жұмысы, =сіресе табиғатпен таныстыру-
мен байланысты шешіледі. Мұнда табиғатқа бақылау ж=не танымжорық жасай отырып, балалар жергілік-
ті адамдардың жасампаз еңбегімен, табиғат құбылыстарымен, өсімдік пен жануарлардың негізгі жергілік-
ті өкілдерімен танысады. Өздерінің алған =серлерін сабақ үстінде пайдалана білуге дағдыланады, – деген.  
Р.С=тімбеков балаларымен өлкетану мақсатында ұйымдастырылатын экологиялық оқу 

соқпақтарының маңызын атап көрсете келе, онда ескеретін жайттарды: біріншіден, соқпақ өтетін 
жерлерге анық көрінетін тата іліп, оған қажетті маршрутты жазып, сурет салу; екіншіден, танымдық 
д=режесі бар, табиғат туралы м=ліметтер іліну қажет; үшіншіден, табиғатта =рбір адамның өзін ұстау 
ережелері жазылған нұсқаулар; төртіншіден, балалардың рухани сезіміне =сер ететін =р түрлі тақпақтар, 
даналық сөздер, мақал-м=телдер т.б. жазылып қойылу қажет. 
Х.Муфталовтың пайымдауынша, өлкетану жұмысын жоспарлау м=селесіне баса назар аударып, оны 

топтарда өтетін сабақтармен байланыстыру қажет. Атап айтсақ:  
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– өлкетану экскурсиялары мен туристік жорықтардың тақырыптары ж=не өткізілетін уақыты нақты 
болуы қажет; 

– мұражайдың жұмыстары; 
Бұдан шығатын қорытынды сабақтарда өтетін тақырыптарға с=йкес өлкетану жұмыстарының түрлерін 

дұрыс саралай білу қажеттігін педагогтар жақсы білуі тиіс, – деп ойлаймыз. 
q.Жұмабаев өлкетану сабақтарында туған қаласының тарихын білу, өз қаласының ардагерлерінің 

өмірімен танысу мектеп балаларын қызықтыратынын айта келе, тарихи құжаттардан, газет-жұрналдардан 
өздерінің жерлестерінің ерлікке толы өмірі туралы құнды деректер жинатынын айтқан. Осылайша, 
қаланың өткен өмірімен таныса отырып, бүгінгісіне м=дени, өнерк=сіп орындарына экскурсия жасау 
арқылы сүйсінеді, келешегіне көз жібереді деп тұжырым жасаған. Бүгінгі күннің тұрғысынан келетін 
болсақ, өлкетану м=селесіне туған жердің тауы да тасы да, орман көлі, оны мекен ететін халқының 
тіршілігі де кіреді. Ал оны зерттеп білу, бүгінгі ұрпақтың үлесінде.  
Өлкетанудың білім берудің сапасын көтеруде ықпалы зор. Өлкетану жұмыстары балалардың сабақтан 

немесе оқу құралынан дайын білімді алу ғана емес, сонымен қоса педагог басшылығымен балалардың 
өздік жұмыстарын, ізденіс-зерттеу =дістерін қамтиды. Сондықтан өлкетану жұмысының ерекшелігі – 
оның педагогтар мен балаларды зерттеуге бейім дейтіні. Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, 
тегін, тілін білетін, дүниеге дұрыс қөзқарасы қалыптасқан шығармашыл тұлға етіп т=рбиелеудің ж=не 
өлкетану оқыту мен т=рбиелеудің сапасын арттыруда өлкетану маңызды, күшті құрал болып отыр. 
Өлкетану материалдарын пайдалану арқылы қоршаған орта шындығының құбылыстарын, ғылыми 
ұғымдарды ашып, нақтылаймыз, түсінеміз.  
Текстовая часть статьи (концевые сноски): формирование ценностных ориентаций у старших дошкольников 

посредством краеведческой деятельности будет более успешным если: определены сущностные характеристики и 
особенности формирования ценностных ориентаций краеведческой деятельности старших дошкольников; для 
формирования ценностных ориентаций старших дошкольников используется краеведческий материал; педагог 
ориентируется на развитие таких интегративных качеств дошкольников как «любознательный, активный», 
«эмоционально-отзывчивый»; педагог использует экскурсии как средства познания дошкольниками истории и 
культуры родного края и развития их эмоциональной отзывчивости; в процесс формирования ценностных 
ориентаций краеведческой деятельности старших дошкольников включены дети, педагоги и родители. 
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Резюме 
В статье рассматривается проблема приобщении подрастающего поколения к социально значимым ценностям, 

которой является одной из важнейших задач, поставленных обществом перед современным образованием. 
Анализированы работы известных ученых как Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Матюшкин, В.Б. Ольшанский и многие 
другие, которые считают, что поведение человека обусловлено выбором конкретных ценностей, ориентацией на них, 
направленностью на те или иные ценности.  
В связи с этим в педагогической теории и практике большое внимание уделяют проблеме формирования 

ценностных ориентации, поскольку именно они актуализируют весь накопленный человеком опыт, способствуют 
разрешению многих противоречивых жизненных вопросов. Система ценностных ориентации является важнейшей 
характеристикой личности, определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 
мировоззрения и жизненной позиции. 
В статье отмечает актуальность и значимость формирование ценностных ориентации детей дошкольного 

возраста. Такое представление базируется на том, что ведущие зарубежные педагоги и психологи: А. Адлер, А. 
Бандура, К. Лоренц, А. Маслоу, К. Роджерс, 3. Фрейд, Э. Эриксон и др., а также отечественные: конца XIX - XX вв., 
такие как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина и 
др., придают особое значение дошкольному периоду и раннему детству в становлении личности и ее 
смыслообразующих ценностных компонентов. Все названные выше ученые пришли к выводу, что процесс 
становления ядра личности - системы убеждений и ценностных ориентации - может осуществляться не только 
осознанно, но и неосознанно, более того, он наиболее интенсивно идет именно в дошкольном детстве. 
Проведен анализ проблемы формирования ценностных ориентаций старших дошкольников.  
Ключевые слова (кеуwords): ценностная ориентация, краеведение, деятельность, психолого-педагогические 

основы, краеведческие материалы 
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Summary 
The problem of familiarizing the younger generation to socially important values, which is one of the most important 

objectives of the society to a modern education. We analyze the work of famous scientists like BG Ananiev, IS Con A. 
Matyushkin VB Olshansky and others who believe that human behavior is due to the choice of specific values, focus on them, 
aimed at those or other values. In this regard, the pedagogical theory and practice pay great attention to the problem of 
formation of value orientations, as they actualize the accumulated human experience, contribute to the resolution of many 
controversial questions of life. The system of value orientation is the most important characteristic of the individual, 
determines the content side of the orientation of the individual is the basis of its world view and attitudes.The article notes the 
relevance and importance of the formation of value orientation begins with pre-school children. This representation is based 
on the fact that the leading foreign teachers and psychologists: A. Adler, A. Bandura, K. Lorenz, Maslow, Carl Rogers, 3. 
Freud, E. Erickson et al., As well as local: the late XIX - XX centuries., such as LS Vygotsky, VV Davydov, AR Luria, AN 
Leontiev, PY Galperin, DBEl'konin, BC Mukhina et al. Emphasize pre-school and early childhood in the development of 
personality and its semantic value components.All mentioned above, scientists have concluded that the process of formation 
of the nucleus of personality - belief systems and value orientations - can be not only consciously but also unconsciously, 
moreover, it is precisely the most intensive in the preschool child.Conducting analysis of the problem of formation of valuable 
orientations of the senior preschool children revealed contradictions. 

Keywords: value orientation, regional study, work, psycho-pedagogical bases, study materials 
 

УДК 371.2 
 

ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧЕНИКОВ 

 
F.C. Заманова - Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 
У формирования лингвистических навыков есть определенное место в средних школах. Лингвистические навыки 

использовались в качестве формы работы на словах, предложения, изолированные друг от друга в традиционной 
модели урока. Современный методический подход требует, чтобы эти навыки могли быть осуществлены в форме 
текстовых образцов. Однако, если эта работа будет выполнена на образцах текста, отобранного на основе 
соответствующих методологических требований то будут более эффективные результаты.  
Ключевые слова: язык, обучение, текст, требование, лингвистические умения 
 
На современном этапе качество ожидаемых результатов на уроках языка в общеобразовательных 

школах определяется умениями самостоятельного, ясного выражения учениками мыслей в различных 
ситуациях, ведения с партнерами или членами коллектива обмена мнениями вокруг поставленной темы, 
перенесении на письмо размышлений в логической последовательности.  
Усвоение лингвистических правил воспринимается уже не как конечная цель, а как средство, 

играющее важную роль в формировании всесторонних речевых способностей у учеников. А это, совер-
шая в содержании обучения коренные изменения, делает необходимым составление единиц преподава-
ния, выбранных тем, образцов текстов, систем заданий на основе совершенно новых критериев. В 
отличие от традиционного обучения, построенного на отношениях учитель – ученик, современная модель 
урока, построенная на отношениях ученик – ученик, ученик – группа применяется на всех уровнях 
общего образования. Этапы урока отражают не подачу механизма знаний с объяснениями преподавате-
лем, а динамику целеустремленной организации работы вокруг определенной проблемы, обмен 
информацией, обсуждение, обобщения полученных результатов. Таким образом, работа над текстом 
приобретает актуальность в качестве наиболее эффективного средства, обеспечивающего 
взаимосвязанное развитие речи и мышления . 
Несмотря на подробное исследование в лингвистике в качестве единицы языка и речи, с методической 

точки зрения текст исследовался на исключительно ограниченном уровне. И как следствие этого, данные 
и в учебниках, и в методических пособиях образцы по своей тематике, объему и стилю были встречены 
неоднозначно, остался открытым вопрос о том, на какие критерии они опирались при их выборе. Иссле-
дования показывают, что при построении методики работы над текстом без учета особенностей, прису-
щих ему, во время обучения наблюдаются определенные трудности. И.Р.Гальперин в кратком виде так 
обобщает эти особенности: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершен-
ностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с 
типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилисти-
ческой связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» (2, стр.18). В 
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зависимости от написания в художественном и других стилях, построения в монологическом и диалоги-
ческом речевых формах, несения описательного, повествовательного и рассудительного характера, текст 
выражает в себе богатые особенности. Однако его характеристика как «единства предложений с крепки-
ми внутренними структурно–семантическими связями» представляет собой главную особенность текста 
(4, стр. 433). Целостность текста со смысловой, целевой, стилистико-грамматической точек зрения 
обуславливает исключительное место текста как единицы коммуникативного языка в процессе обучения. 
Учитывая обладание по сравнению со словом и предложением более широкими возможностями, работа 
на уроках языка над текстом выделяется своим разнообразием. Поэтому в формировании речевых и 
языковых способностей учеников, в развитии познавательных способностей текст выступает в роли 
исключительного средства. Однако построение работы над каким- либо текстом без соблюдения соответ-
ствующих дидактических и методических требований не обеспечивает получения ожидаемых компетен-
ций. Поэтому, в первую очередь, должны быть определены данные при выборе текста требования, и на 
этом основании приведены к содержанию обучения. Так, в первую очередь, должны быть определены 
данные требования при выборе текста и на этом основании должны быть приведены к содержанию 
обучения.  
На наш взгляд, в обучении языку выбор текстов со стороны и авторов учебников, и преподавателей 

должен быть претворен в жизнь на основании нижеследующих требований:  
1. В первую очередь, должна соблюдаться реализация предполагаемых в предметной программе 

стандартов содержания. 
В соответствии с проводимыми реформами курикулума в образовательной системе Азербайджана, 

содержание родного языка было построено на основе деятельностей, отображающих интеграцию видов 
речевой деятельности (выслушивание - понимание, высказывание, чтение и письмо) с самыми важными 
языковыми правилами (5, стр. 6-13). Линии содержания, претворяемые в жизнь в процессе обучения, а 
также выражение деятельности учеников меняющимися из класса в класс подстандартами, требует 
регулярного использования художественных, художественно-публицистических и научно – массовых 
текстов. Эти стандарты связаны, преимущественно, со способностями учеников выслушать, понимать, 
заново выражать текст как носитель определенной информации, которые можно сгруппировать следую-
щим образом 

- понять поднятую в тексте проблему и его сущность; 
- проанализировать содержание и определить основную идею текста 
- проявить отношение к выраженной в тексте идее; 
- разделив текст на составные части, выяснить логическую связь между ними; 
- построить план текста; 
- объяснить значение незнакомых слов и выражений; 
- обогатить факты и события дополнительными материалами; 
- подходя с личной позиции, выразить текст в новом содержании и др. 
Практика показывает, что работа над текстом, выполняемая в устной и письменной форме, служит 

формированию и развитию литературного произношения, орфографического и пунктуационного умений 
учеников. Во время этого процесса обогащается словарный запас учеников, путем наблюдения языковых 
фактов и событий, сравнения, обобщения углубляются лингвистические познания. Помимо этого, работа 
над текстом повышает интерес ученика к обучению, укрепляет его желание учиться. Ученик, определяя 
свои и своих товарищей ошибки, может увидеть воочию каким компетенциями он овладевает от урока к 
уроку. Приобретенное в последовательном рабочем процессе умение оценивать себя и своих товарищей 
превращается в важный фактор в созревании ученика как личности. Претворяемые в жизнь под 
контролем и направляющей деятельностью учителя все эти работы обеспечивают живую и творческую 
организацию урока, указанные особенности принципиально отличают его от традиционной модели урока. 

2. Содержание текста должно соответствовать уровню понимания учеников.  
Это требование, определяемое на основе принципа соответствия дидактики, выдвигает на передний 

план при выборе текста или оформлении принятие во внимание уровня класса. Если содержание урока, 
привитая им идея, стиль и грамматическое строение не совпадает с возрастом и уровнем знаний ученика, 
то это не может привести к получению ожидаемого результата обучения. Анализ учебников по языку 
показывает, что иногда авторы учебников полагая более значимой актуальность темы, отодвигают на 
задний план уровень усвоения ее учениками. А это создавая гарантию повышения нагрузки, ослабляет у 
учеников желание изучать содержание не доходящей до них темы. Один из важнейших факторов заклю-
чается в том, что язык темы должен быть ясным и понятным. Однозначно, не должно быть обращено к 
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трудным темам. Если поднятая в теме проблема, признаваясь достаточно актуальной, потребует необхо-
димости усвоения, тогда над ней соответственно уровню понимания ученика должна быть проведено 
адаптирование.  

3. Разнообразие тем должно находиться под вниманием.  
В обучении языку одной из поставленных главных задач является воспитание ученика в национальном 

и общечеловеческом духе. Наряду с овладением нравственными ценностями национальной этики, ученик 
должен обладать разнообразными ценностями современного мира. Поэтому обучающие материалы, к 
которым обращаются, не должны быть однотипными, должны пропагандировать различные взгляды, 
отношения, ценности. Ученик должен осознать, что независимо от пола, расы, религии, национальности, 
профессии все люди имеют право на жизнь. Для этого более целесообразно давать образцы текстов, 
отображающих жизнь и творчество выдающихся личностей. Разнообразие тем дает также материал 
учителю для организации уроков в различных друг от друга формах. Повышается культурный уровень, 
научное мировоззрение учеников, расширяются информационные круги об индивидуме, обществе, 
природе.  

4. Необходимо придерживаться стилистической вариативности. 
Ясное дело, что язык посредством художественных текстов может выражаться в более богатых 

оттенках. Вся прелесть языка, фонетические, лексические, грамматические особенности наиболее отчет-
ливо воплощаются именно в образцах художественного языка. Поэтому вполне естественно отведение 
широго места на уроках языка художественным и художественно – публицистическим текстам. Однако 
для формирования таких качеств как точность, конкретность, краткость при выражении мысли 
обращение к научно-массовым текстам расценивается в качестве эффективного методического средства. 
Помимо этого, подача диалогических и монологических образцов также представляет собой один из 
показателей создания стилистической вариативности. Эти методы имеют довольно большое значение в 
коммуникативно направленной организации обучения. В частности, в ряду факторов, оживляющих 
учебный процесс, отмечают восстановление в новом стиле содержания при изменении личности.  

5. Должна быть обеспечена информативная полнота.  
Известно, что любой текст отражает определенную информацию. При выборе текста полнота сведе-

ний, носящих информативное значение, важна для того, чтобы круг знаний современного ученика, 
интересующегося всем, был широким и всесторонним. Информация, передаваемая посредством текста, 
толкает ученика к поиску, прививает ему способность исследовать. Для более содержательного 
выражения доводимой до внимания в тексте проблемы на основе дополнительных фактов, использование 
учениками информационно-коммуникационных средств представляет собой одно из важных заданий для 
самостоятельного выполнения на уроке, и работы, проводимые в этом направлении, играют 
исключительную роль в активном присоединении учеников к обучению.  
Изложение в методической литературе этих и других методических требований показывают, что 

выбор текста в обучении языку является одним из факторов, оказывающих решающее воздействие на 
качество обучения. Выполняемые над текстом соответственно видам речевой деятельности действия 
также дают эффективный результат в то время, когда координированы с соответствующими языковыми 
правилами. Текст, построенный на семантико – грамматической взаимосвязи слов, предложений, абзацов, 
создает благоприятную почву для осознанного усвоения самых простых фактов и событий, отражающих 
внутреннее строение языка. А.Ипполитова, учитывая эти характерные особенности текста, пишет: 
«Значения всех единиц языка реализуются в тексте, который создает условия для существования, прояв-
ления значений этих единиц. Именно в тексте все средства языка становятся коммуникативно значимы-
ми, коммуникативно обусловленными, объединенными в определенную систему, в которой каждое из 
них наиболее полно проявляет свои сущностные признаки и, кроме того, обнаруживает новые, тексто-
образующие, функции» (3, стр. 9). Значит, работа над текстом должна проводиться во взаимосвязи с 
такими главными единицами языка как звук, слово и предложение, и должна сопровождаться системой 
заданий, служащих формированию фонетических, лексических, грамматических (морфологических, 
синтаксических) умений у учеников. Орфографические умения учеников, опирающиеся на знания о 
фонетике, претворяются в жизнь путем определения и устранения в тексте целенаправленно допущенных 
ошибок, орфоэпические же способности - путем выбора слов, различающихся письмом и произношени-
ем, а также слов, ударение при выговоре которых очень часто ставится неверно. Лексические умения 
прививаются и закрепляются путем использования учениками различных словарей, а также обмена 
идеями, доказательства выдвинутых версий по поводу выраженной в контексте семантики в целях 
понимания незнакомых слов в тексте. Грамматические же умения создаются применением над предложе-
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ниями морфологических и синтаксических аналитических образцов, простых или обширных. А.Гаджиев, 
учитывая это, пишет: “ Прививание лингвистических умений - это такой процесс, который начинаясь с 
наблюдения над текстом, должно заканчиваться характеристикой языковых и стилистических особенно-
стей текста. Этот процесс должен претворяться в жизнь по схеме текст→предложение→слово→ предло-
жение→текст (1, 36). Анализ современных уроков языка показывает, что эта схема, отражающая процесс 
работы над текстом, нуждается в определенной коррекции. На наш взгляд, одна из главных работ, прово-
димых над текстом, а может быть и самая главная, связана со словом, служащим обогащению словарного 
запаса учеников. Известно, что среди языковых единиц слово, по сравнению со звуком и предложением, 
занимает более важное место. Умение ученика работать со словом, в первую очередь, возможно раскры-
тием его значения. В этом деле важный элемент - нахождение уточненного синонима, что требует 
смысловой связи слова с другими словами. Поэтому подачу данной схемы в виде текст→предложение 
→слово→слово→предложение→текст мы считаем более правильной формой выражения процесса. Как 
видно, коммуникативнонаправленный современный урок начинается с текста, и завершается текстом. 
Однако между ними есть большая разница. Так, если первичный текст, выступая в роли информативного 
сведения, принадлежит какому – либо автору, конечный вариант текста представляет собой текст, разде-
ленный на составные части благодаря разуму, чувственной деятельности ученика, в своеобразной форме 
воспринимаемый и на основе индивидуального подхода восстановленный в новой форме. Этот процесс 
оказывается выполнен и применением правил, отражающих внутреннее строение языка, и участием 
критического, логического и творческого мышления ученика. Современные уроки языка, претворяемые в 
жизнь с познавательной деятельностью учеников в процессе обучения, требуют именно того, что 
посредством текста будут открыты самые оптимальные возможности навыков чтения и письма, в 
особенности, в формировании лингвистических умений. 

 
1 Гаджиев А. Вопросы разработки содержания обучения азербайджанскому языку в общеобразовательных 

школах. // журнал “Обучение азербайджанскому языку и литературе”. Баку, 2014, стр. 31-37 (на азерб. языке). 
2 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 4-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2006, 

144 с. 
3 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учебное пособие для студентов пед. 

вузов. М.: Наука, 1998 
4 Казымов Г.Современный азербайджанский язык. Синтаксис. Учебник для высших школ. Баку: Наука и 

образование, 2010 (на азерб.языке) 
5 Предметные стандарты общего образования (I-XI классы). Баку: Мутарджим, 2012 (на азерб.языке)  
 

Түйін 
Орта мектептерде лингвистикалық дағдыны қалыптастырудың өзіндік орны бар. Д=стүрлі сабақ моделінде 

лингвистикалық дағдылар сөзбен, сөйлеммен жұмыс істеуде бір түр ретінде қолданылады. Қазіргі =дістеме бұл 
дағдыны м=тіндік үлгіде жүзеге асуын талап етеді. Егер бұл жұмыс таңдалып алынған с=йкес үлгі ретінде м=тіндік 
үлгіде орындалса оң н=тижелер береді. 
Тірек сөздер: тіл, оқыту, м=тін, талап ету, тілдік ой 
 

Summary 
Formation of linguistic skills has specific place at secondary schools. Linguistic skills were used as work form on words, 

sentences isolated from each other in traditional lesson model. Modern methodical approach requires that these skills could be 
implemented in the form of text patterns. However, if this work is being carried out on samples of the text selected on the 
basis of appropriate methodological requirements there will be more efficient results.  

Keywords: linguistic skill, secondary school, text, methodological requirement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

288 

UDC 371.485:372.32:373.2:39 
 

MULTICULTURAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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S.K. Dyussembayeva – master-student, Kazakh State Women’s Teacher Training University 

 
The article examines the historical source of multicultural education and discusses the importance of multicultural 

upbringing of the children of preschool age. The research investigates the purpose of multicultural education and contains 
observations of psychologists and pedagogues about multicultural personality of preschoolers. The article discusses the 
history of the problem of multicultural education. Multicultural education is relevant today due to globalization. The article 
reveals concepts such as multiculturalism, multicultural education, multicultural upbringing and multicultural personality of a 
preschooler. The article analyzes the psychological and pedagogical foundations of multiculturalism. The article deals with 
the goals and objectives of multicultural education of children of preschool age. The article makes reference to the question 
researchers are risen multicultural education. Learning a foreign language considered to be a tool of multicultural education. 

Keywords: multicultural education, multicultural personality, culture, multicultural personality of a preschooler 
 
According to the President NursultanNazarbayev "Kazakhstan is unique by its strong multiethnicity. 

According to the land it formed a unique multicultural space, which are the two leading flow. One reflects the 
revival of the Kazakh culture and its constituent elements, language. There is an objective process of restoration of 
the lost. Another thread – Russian language culture, based on a native tradition of the Russian people and all that 
they have absorbed during centuries of development. Recognition of self-existing cultural flows are in their 
complementarity and mutual enrichment that does not mean assimilation. Multiculturalism Kazakhstan - is a 
progressive factor in the development of society. Eurasian roots of the peoples of Kazakhstan allow to connect the 
Eastern, Asian, Western, European flows and create a unique multicultural Kazakhstan scenario "[1]. 

Ideas of multicultural education originated in America in the mid-1960s and were called "multi-ethnic 
education." However, a decade later, some researchers began to use in their work the term "multicultural 
education", which has become firmly established in the scientific revolution. 

The first definition of the term "multicultural education" was given in the "International Dictionary of 
Pedagogy" in 1977 as "education, including the organization and content of the educational process, which 
represents two or more cultures characterized by linguistic, ethnic, national or racial patterns" [3]. 

The problems of multicultural education has been accessed by A.Toynbee, E.Meyer, N. Danilevsky. 
Y.Yakovets. This issue was considered in the foreign concepts of multicultural education (D. Banks, et al.), 
intercultural education (A.P.Batelaan, G. Auernhaymer V. Nike, etc.), and global education (R. Henvi). 

Today, multiculturalism and multicultural education is determined by the state of the national education policy 
and language. Its principles are reflected in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Law "On 
languages in the Republic of Kazakhstan" and "On Education", the "State program of functioning and 
development of languages for 2005 -2010 years." 

Section №6 «Law on Languages" states: "Every citizen of the Republic of Kazakhstan has the right to freely 
choose the language of education and training." 
№8 article of the Law "On Education" emphasized the importance of "civic education and patriotism, love for 

their homeland - the Republic of Kazakhstan, respect for state symbols, veneration of folk traditions ...; 
introduction to the achievements of world and domestic culture, the study of the history of customs and traditions 
of Kazakh and other peoples of the republic ". [2] 

The issue is vital according to the message of the president in the strategy «Kazakhstan-2050» what says that it 
is important to create trilingual citizens by 2025, and in integration through education andthere was emphasized 
the importance of English language. That is why the advantages were given to the creation of trilingual citizens. 
Therefore, the multicultural upbringing of the preschool children at the process of trilingual education and 
teaching English gains its momentum nowadays in Kazakhstan.  

Based on cultural-historical theory of behavior and mentality L.S. Vygotsky can draw important conclusions 
for the study of multicultural education, according to which the sources and determinants of mental development 
lie in historically evolving culture. According to scientist, every function in the child's cultural development 
appears in two ways, first in the social, and then in the psychological. First between people as inter-psychic 
category, and then within the child as an intra-psychic category. Transition from the outside into the development 
process of the psyche changes its structure and function. Behind all higher functions and their relationships, there 
are real people's attitudes of society [4; 5]. 
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As the issue of multicultural education for the first time declared itself after the World WarII when the newly 
created UNESCO and the United Nations announced a new cultural and educational policy based on the idea of 
human dignity based on universal human values, most clearly reflected in the Declaration of Human Rights. In the 
60s of the last century, representatives of this trend believed that only needed to establish a system of education 
and training to improve the conditions of life of the community, to achieve the overthrow of totalitarianism - and 
then comes the triumph of universal human values. In the 70s and 80s of the XX century the emphasis of cultural 
policy shifted from the general to the particular, and the main task of the theory of cultural pluralism is becoming 
the maintenance of cultural diversity and the promotion of cultural minorities. Now to talk about the deployment 
of cultural multiplicity of symbolic worlds, multiple images of the world and self-image, cultural differences. In 
connection with this, the modern version of multiculturalism refuses to recognize the validity of any single 
cultural model, value system [6]. 

The study of the theory and practice of multicultural, civic, patriotic, national and ethnic education of children 
showed that this issue was relevant throughout the history of pedagogy. However, it was solved in different ways, 
depending on the socio-political demands of society. The meaning of "patriotic", "national", "nationalist" 
conceptsdepends on the determined attitude to the masses of the people of the state, to the people of other 
nationalities and races recognized a need for a friendly, tolerant coexistence or incitement to hatred and physical 
destruction of dissenter people of other faiths and peoples of skin color. In the modern understanding of an 
international (inter-ethnic) education, itis treated as an extension of national awareness to their community with 
many nations. National education is seen as a necessary element of international, as a problem factor of 
authentication. 

A.N. Dzhurinskiy regards multicultural education as an alternative to international socialist education, the 
formation of personality out of national culture under the condition of ideological unity and social integration. At 
the same gender and cultural education focuses on the relationship between culture, one of which is dominant [7]. 

M.A. Bogomolova comes from the fact that the multicultural education in its essence is close to inter-ethnic 
education and involves interpersonal interaction, is opposed to nationalism and racism. It is aimed at the 
development of cultural and educational values, on the interaction of different cultures in a pluralistic situation of 
cultural adaptation to different cultural values [8].  

V.V.Makaev, Z.L.Malkova, L.L.Suprunova identify multicultural education to the formation of human 
personality, capable of active and effective life in the multiethnic and multicultural environment, which has 
developed a sense of understanding and respect for other cultures and the ability to live in peace and harmony 
with people of different nationalities, races, religions [9]. 

Ethnolinguistic approach limits the multicultural education’s scope by familiarizing the younger generation to 
the universal values forming in children and adolescents abilities to interact with representatives of neighboring 
cultures and in world space [10].  

Several authors (N.D. Galskova, L.L.Paramonova., V. Safonova, E. Sokolova) associated willingness to accept 
another culture, another way of life and manifestations of tolerance, mutual tolerance because only people of 
different nationalities can confront hatred [11, 12, 13, 14].  

All existing definition of multicultural education claim to be complete disclosure of its essence. We understand 
multicultural education as a purposeful process of mastering humanistic culture of educational values, providing 
for the development of skills of interpersonal interaction in a situation of cultural pluralistic environment, adapting 
to other cultural values. 

Different sciences as philosophy, psychology, science, culture are studying the problem of personality, each in 
accordance with its objectives give its own interpretation of this concept. We can say that "personality" - the 
general scientific notion. In our opinion, the treatment of the individual that most closely corresponds to the topic 
of our study is of G.K. Selevko: "Personality is a mental, spiritual essence of man, serving in a variety of 
generalized quality system: a set of socially significant properties of the person; the system of relationship to the 
world and with the world, to self and with self, and to exercise social roles, a set of behavioral acts, understanding 
the world and ourselves in it, and the system requirements, a set of skills, creative abilities, etc.”[15, 6-7].  

Taking into account the social experience, interests and physiological features of early childhood 
development"multicultural personality of a preschooler" can be called a child of preschool age who has a 
basic understanding of the native land, its nature, the material and spiritual culture, art, literature and traditions of 
their people and the people nearest and other national environment; know the standards of behavior at home and 
in society, able to comply with them; able to reproduce the knowledge and perform in the real life activity. In 
other words, the purpose of multicultural education in pre-school pedagogy can be considered the formation of 
just such a multicultural identity.  
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From this purpose derive specific objectives of multicultural education of preschool children: the formation of 
children ideas about multiculturalism in the world and Kazakhstan, bring about positive attitudes to cultural 
differences; the development of skills of productive interaction with different cultures; raising children in the spirit 
of peace, tolerance, human interethnic dialogue. 

Education for tolerance should begin with the first years of life, and the leading role should belong to the 
teachers. That they need to implement programs related to the education of children of preschool age in the spirit 
of tolerance in the process of familiarizing them with the culture of the peoples living in their native land and 
peoples remote environment means of folklore, folk and decorative art, literature. In the process of acculturation 
of various nations in children, form a view of themselves and others as a person, and the originality of the national 
underlines the importance of universal. 

In order to implement these tasks, the content of multicultural education must meet the following requirements 
[7]: 

  
These tasks are important to construct the curricula in the preschool organization to give children multicultural 

education. 
Based on collected scientific descriptions of multicultural education we made a following concept model of 

multicultural education of children of preschool age. 
 

The purpose - multicultural education of children of preschool age 

Regularities  
The efficiency of multicultural education is high if there are 

following conditions 
 
 

When there are better 
conditions for learning other 
cultures to educate tolerant 
relations between people 
belonging to different ethnic 
groups, religions, races, ethnic 
and cultural factors taken into 
account in education V.V. 
Makaev, Z.L. Malkova, L.L. 
Suprunova.  

The more fully taken into 
account the possibility of the 
development of cultural and 
educational values of the 
interaction of different cultures in 
a pluralistic situation of cultural 
adaptation to other cultural values 
M.A. Bogomolova 

When the principle of 
tolerance in the cultural 
educational practices are 
effectively implemented D.B. 
Sazhin 

Reflecïons!of!humanisïc!ideas!
in!the!material!

Characterisïc!of!disïncïve!
unique!features!in!the!culture!of!
the!peoples!of!Kazakhstan!and!

other!countries!

Disclosure!of!the!culture!of!
peoples!of!Kazakhstan,!common!

elements!in!tradiïons!that!
allow!to!live!in!peace!and!

harmony!

Iniïaïon!of!children!to!the!
naïve!culture!!

Iniïaïon!of!children!to!the!
culture!of!the!world!
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In the conclusion,it is appropriate to state the use of multicultural education from early childhood. 
Multicultural education is a background of further mental and spiritual development. 

Multicultural education of preschoolers complies with the need of society and the strategy of our country and 
helps to raise a future spiritual developed nation. It has a great perspective in further scientific investigations.  
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Түйін 
Мақала көпм=дениетті т=рбиенің шығу тарихын талқылай отырып мектепке дейінгі жастағы балалардың 

көпм=дениетті білімінің маңыздылығын анықтайды. Зерттеу мектепке дейінгі балалардың көп м=дениетті тұлғасы 
туралы психологтар мен педагогтардың тұжырымдамаларын қамтиды. Мақала көпм=дениетті білім проблемасының 
тарихын ашып қарастырады. Бүгінгі жаһандану салдарынан көп м=дени білім беру өзекті болып табылады. Мақала 
көп м=дениеттілік, көп м=дениетті білім беру, көп м=дениетті т=рбие ж=не мектепке дейінгі көп м=дениетті тұлға 
сияқты ұғымдарды қарастырады. Мақала көп м=дениеттіліктің психологиялық-педагогикалық негіздерін талдайды. 
Мектепке дейінгі жастағы балаларды көп м=дени т=рбиелеу мақсаттары мен міндеттерін қарастырады. Мақала көп 
м=дени білім беру сұрақтарын зерттеген зерттеушілерге сілтеме жасайды. Көпм=дениетті білім берудің бір құралы 
болып саналатын шет тілін үйренудің маңыздылығын көрсетеді. 
Кілтті сөздер: көп м=дениеттілік, көп м=дениетті т=рбие, көп м=дениетті білім, мектепке дейінгі балалардың көп 

м=дениетті тұлғасы, мектепке дейінгі көп м=дениетті т=рбие 
 

Резюме 
В статье рассматривается исторический источник поликультурного образования и обсуждает важность поликуль-

турного воспитания детей дошкольного возраста. Исследование изучает цель поликультурного образования и содер-
жит наблюдения психологов и педагогов о поликультурной личности дошкольников. В статье раскрывается история 
возникновения проблемы поликультурного воспитания. Поликультурное образование актуальна на сегодняшний 
день в связи с глобализацией. Статья раскрывает такие понятия как поликультурность, поликультурное образование, 
поликультурное воспитание и поликультурная личность дошкольника. В статье проанализированы психические и 
педагогические основы поликультурности. В статье раскрыты цели и задачи поликультурноговоспитания детей 
дошкольного возраста. В статье даются ссылки на исследователей расматривавших вопрос поликультурного 
образования. Обучение иностранному языку расматривается как инструмент поликультурного воспитания. 
Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образование детей дошкольного возраста, поликультурная 

личность дошкольника 
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SÖZLE ÇALIŞMAK YETENEĞI ÖĞRENCILERIN SÖZLÜK REZERVININ ZENGINLEŞMESINDE 
ÖNEMLI BIR FAKTÖR OLARAK 

 
Gafarlı Aynur Afet kızı – Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Azerbaycan dili ve onun eğitimi bölümü`nde doktora öğrencisi 
 

(Açıklama) Sözlük rezervinin zenginleşmesi kelimelerin leksik-semantik özelliklerine vakıf olmaktan başlar. Öğrencinin 
fikir ve düşüncelerini net, anlaşılır ve dolgun şekilde ifade etmesi sözlük ehtiyatindan ve dil kurallarını hangi düzeyde idrak 
etmesinden bağlıdır ki, Azerbaycan (ana) dili eğitimi işte bu görevleri yerine getirmeye hizmet etmektedir. Sözü anlayan, 
taşıdığı ilk ve türev anlama geliştirmeyi başaran öğrenci onu sözlü ve yazılı konuşmasında düzgün, yerliyerind= işletmeye 
alışır. Bu ise yazım, orfoepik ve üslubi becerilerin gelişimini hızlandırır. 

Sözün leksik-semantik özellikleri ile ilgili iş sistemli ve kasıtlı şekilde yürütülmesi, kelimenin harf ve ses içeriği, söz 
sanatında yeri, morfolojik ve sintaktik özellikleri, üslubi tonları üzerinde kurulmuş aşamalı çalışmayla devam ettirilmelidir. 

Geleneksel programlardan farklı şekilde kullanılmış "Azerbaycan dili" fen kurikulumunda bu önemli şart dikkate alınmış 
ve tüm içerik hatlarının önemli unsuru olarak basitten mürekkebe doğru dikey entegrasyonda verilen alt standartlarda uygun 
beceriler şeklinde ifadesini bulmuştur. 

Öğrencinin işlek sözlük fondunu zenginleştirmek için aşağıdaki gereksinimleri uyulmasını isabetli buluyoruz: 
Birincisi, kelimenin leksik-semantik özellikleri için ilgili dil ve konuşma gelişimi yönünde yapılan çalışmalar karşılıklı 

ilişkide yerine getirilmelidir. 
İkincisi, her bir sınıf için öğrencinin söz rezervini zenginleştirmek yönelik uygun hacimde sözlük oluşturulmalıdır. 
Üçüncüsü, öğrencilerde sözle çalışmak becerisi formalaşdırılmalıdır. 
Kelimeler hem de yeni kavramlar, keşifler hakkında ilk hayal kurmaya elverişli dil birimidir. Odur ki ders kelimenin 

doğru yazılışı ve deyilişi üzerinde iş yapmakla bitmemelidir. Onun taşıdığı anlam tonları, etimolojik açımı, kökeni, dahil 
olduğu kelime grupları hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için modern iletişim araçlarından etkin kullanılmalıdır. 

Özet. 
Öğrencilerin sözlük rezervinin zenginliği kültürel konuşma alışkanlıklarının gelişmesini sağlayan başlıca amildir. Dil 

derslerinde öğrencilerde sözle çalışmak becerilerinin oluşturulması bu bazanın bilinçli olarak genişlemesine hizmet ediyor. 
Makalede modern yaklaşımlara atıf yapılarak, sözün leksik-semantik özellikleri üzerinde yapılan çalışmalar ve onlara verilen 
talepler yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Söz, sözlük rezervi, leksik-semantik özellikler, eğitim ilkeleri, zenginleşme. 
 
Meselenin koyuluşu. Sözlük rezervinin zenginleşmesi kelimelerin leksik-semantik özelliklerine vakıf 

olmaktan başlar. Sözün menaca anlaşılıp öğrencinin işlek leksikona dahil edilmesi ise sistemli faaliyet gerektirir. 
İşin amacı uygun yöntemsel ilkelere atıfta etmekle öğrencilerin sözlük rezervinin zenginleşmesine hizmet 

eden araçları araştırmaktır. 
İnsan hayatı öyle kurulmuştur ki, o, çocukluktan yeni kelime öğrenmeye meyillidir. Bu ilgi öğrenme sürecinde 

daha kabarık şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrencinin çevre hakkında bilgileri arttıkça bakış açısı genişliyor. 
Kendini ifade etmek, bildiklerini başkalarına iletmek hevesi onun söz rezervinin zenginleşmesini sağlıyor. 
Öğrencide söze oluşan bu hassas tutum öğretim okullarında okutulan çeşitli disiplinler aracılığıyla derinleştiriyor. 
Fakat dil derslerinde bu iş bir sistem olarak hayata kaydıyla özel süreç halini almış olur. Öğrencinin fikir ve 
düşüncelerini net, anlaşılır ve dolgun bağlamda ifade etmesi sözlük ehtiyatindan ve dil kurallarını hangi düzeyde 
menimsemesinden bağlıdır ki, Azerbaycan dili eğitimi işte bu görevleri yerine getirmeye hizmet etmektedir.  

Sözün öğrencinin işlek leksikonuna dahil olması, öncelikle, onunla tanışlıktan, anlamını idrak etmek 
isteğinden başlar. Sözü anlayan, taşıdığı ilk ve türev anlama geliştirmeyi başaran öğrenci onu sözlü ve yazılı 
konuşmasında düzgün, yerli yerinde kullanmaya alışıyor. Bu ise yazım, orfoepik ve üslubi becerilerin gelişimini 
hızlandırır. Sözün leksik-semantik özelliklerini öğrenmeden bu becerilere sahip olmak oldukça zordur. 
Kaydedilen faktörden konuşan çoğu akademisyenler öğrencilerin sözlük rezervinin zenginleştirme leksikaya dair 
bilgi verilme oranı ile kapatıyorlar. Özellikle Rus dilinin öğretim metodikasına uzun süre hakim kesilen bu fikir 
(detaylı bilgilere bak: 4) Azerbaycan metodist alimleri tarafından da kabul edilerek okul deneyiminde geniş 
uygulanmıştır (5). Araştırmalar gösteriyor ki, sözlük üzere çalışmaların iki yönde: birincisi, özünde morfoloji, 
yazım ve kelimenin içerik öğelerini birleştiren gramer, imla, ikincisi ise, semantik ve üslubi çalışmaları kapsayan 
semantik yönde yapılır (1, s.55). Aslında, sözün leksik-semantik özellikleri ile ilgili iş sistemli ve kasıtlı şekilde 
yürütülmeli, kelimenin harf ve ses içeriği, söz sanatında yeri, morfolojik ve sintaktik (sözdizimsel) özellikleri, 
üslubi tonları üzerinde kurulmuş aşamalı çalışmayla devam ettirilmelidir. Bu alanda özel araştırmaların yazarı 
olarak tanınan M.T.Baranov`a göre, işte semantik ve üslubi işler sözlük rezervinin zenginleşmesinin esasını 
oluşturur (2, s.237). Geleneksel programlardan farklı şekilde kullanılmış "Azerbaycan dili" fen kurikulumunda bu 
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önemli şart dikkate alınmış ve tüm içerik hatlarının önemli unsuru olarak basitten mürekkebe doğru dikey 
entegrasyonda verilen alt standartlarda uygun beceriler şeklinde ifadesini bulmuştur. Aynı beceriler kontekstinden 
konuşma yaparak kelimenin anlamını yorumlamak, sözlükler kullanmak yolu ile bağımsız şekilde taşıdığı anlama 
belirlemek, etimolojik açımını vermek, morfem bünyesine ayırabilmek, metin içinde uygun karşılığı ile 
değiştirmek gibi faaliyetlerden kaynaklanmaktadır (7, s.6-34). Odur ki sözün leksik-semantik özellikleri üzerinde 
işin sürekli bir süreç olarak uygulanması tüm sınıfları için gereklidir. Bu zaman öğretmenin ümumdidaktik 
(sistemlilik, müvafiklik, eyanilik, bilinçlilik ve etkinlik) ve özel seciye taşıyan metodik prensiplere istinad etmesi 
görülen işi amaca yönlendirmeye hizmet etmektedir. 

Bazı çalışmalarda belirtildiği gibi, öğrencilerin sözlük rezervinin nicel ve niteliksel zenginleştirme, aktif sözlük 
fonunun genişlemesini, yaratıcı konuşma sürecinde söz seçiminin gelişimini sağlayan leksik-semantik çalışmalar, 
esasen, aşağıdaki metodik prensiplere istinaden yapılmıştır: 

1) ekstralinguistik prensip; 
Bu prensip sözün ifade ettiği anlamın gerçeklikle ilişkisi, yani ilk anlamın mevcut varlıkla karşılaştırılması 

üzerinde kurulmuştur. Ona göre de ekstralinqvistik prensip somut anlam taşıyan kelimelere uygulanır. Kelimenin 
anlamı, daha çok, resimler aracılığıyla yorumlanıyor. 

2) sözcüksel-dilbilgisel prensip; 
Bildiğimiz gibi, kelimenin sözcük anlamı onun gramer anlamı ile yoğun ilişkidedir. Kelimelerin leksik-

semantik özellikleri açıklanırken bu prensibin beklenmesi oldukça etkili sonuçlar verir. Öyle ki, omonim 
kelimelerin kavranması sırasında onların hem aynı, hem de çeşitli konuşma bölümlerine ait edilebilmesi mutlaka 
belirtilmelidir. Örneğin, inci sözü değerli eşya adı gibi işlendikde isime, memnun kalmamak anlamı ile ilgili şu 
durumu ifade ederlerse file ait olur. Sözün sinonim seçeneği ve antonim karşılığı ise sadece bir konuşma bölümü 
kapsamında kendini gösterir. Örneğin, teb kelimesinin eş anlamlı seçeneği ilham sözü konuşma parçası olarak 
isme, eli açık kelimesinin eş anlamlı seçeneği olan cömert sözü ise tıpkı sıfata aittir. Yahut, derin sıfatının 
antonim karşılığı olan sığ sözü de sadece sıfat götürülmelidir. Çeşitli konuşma bölümlerine ait olan sözler hiçbir 
zaman yakın veya karşı anlamlı kelimeler grubuna ait edilemez. 

3) işlevsel prensip; 
Malumdur ki, konuşmada kelimeler farklı özellikler taşıyor. Bazı sözler tüm tarzlarda çalıştırılabilir oduğu 

halde, bazıları sadece sınırlı dairede kullanılır. Örneğin, hiss-heyecan ifade eden sözler sanat tarzı için 
karakteristik sayılırsa, bilimsel üslup için kabul edilemez. 

4) tarihilik ilkesi;  
Bu prensip sözün anlamını onun geçtiği tarihi gelişim yoluna müracaat edilmekle açıklanmasını gerektirir ve 

öğrenme sürecinde etimolojik tahliller yoluyla derkedile bilir. Uygulamada daha çok alınma kökenli kelimelerin, 
özellikle de terimlerin anlatılmasında kullanılır. Ayrıca, ilk bakışta düzeltme söz etkisi yaratıp, kesimleri 
ayrılamayan basit kelimeler de bu ilke temelinde öğrencilerin sözlük rezervine dahildir. 

5) normatif-üslubi prensip (6, 86). 
Bu prensip situasiyadan bağlı olarak, dil normalarından yerli yerinde kullanarak seçiminin yapılmasına göre 

(6, 86). Ona emeli yazı örnekleri üzerinde çalışma sürecinde daha çok anılır. 
Metodik araştırmalarda sözlük üzere işlerin sözlerin tematik gruplar için seçim ilkesi temelinde yapılması da 

ileri sürülür (2, s.239). Kelimelerin konuşmada işlenme frekansından bağlı olarak, onlar üzerinde kurulan işler de 
ferqlendirilir. Fakat bu bir gerçektir ki, en önemli dil birimi olan söz iletişime, onun içerikli ve ilginç alınmasına 
hizmet eder. Odur ki dilin sözlük içeriği ile ilgili bilgi ve becerilerin sadece leksikologiya bölümünde verilmesi ile 
yetinmek kendini deneyde doğrultmur. Azerbaycan dili eğitimini modern pedagojik, psikolojik bakışların 
uygulaması onun mahiyetini değişmektedir. Öyle ki, artık dil eğitimi dilsel verilerin sistematik kurs şeklinde 
öğretimi üzerinde değil, konuşmanın faaliyetler zemininde tedrisini öngörüyor. Bu nedenle öğrencinin deyişle 
çalışmak yetisinin gelişmesi dinleyip anlama, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili faaliyetlerde ön yerde durur. 
Fakat mevcut tecrübenin analizi gösteriyor ki, halen sözün leksik-semantik özellikleri ile ilgili çalışmalar sırf 
dilsel açıdan hayata keçirilir. Öğrenciye sunulan yeni söz yapı ve köken bakımından açıklanmak dikkate 
çarptırılıyor. Sözün ifade ettiği anlam konteksden kenarda açıklama edilir ki, bu da onun tam qavranılmasına ve 
böylece öğrencinin sözlüğü`nün güçlenmesine yol çıxartmır. Doğru, yeni nesil kitaplarında öğrenciye tanıdık 
olmayan yeni kelimelerin metin içindeki anlamlanması, sözlükten kullanır yoluyla açıklama yapılması gibi iş 
yöntemlerine müracaat edilir, fakat bu sözlerin ders boyunca toplam bir veya iki defa çalıştırılması onların 
öğrencinin sözlük ehtiyatında işlerlik kazanmasına imkan yaratmaz. Ayrıca, bazen öyle sözler seçilip 
sunulmaktadır ki, onlardan nadiren kullanılır ve öğrencinin işlek sözlük fonuna düşme ihtimali oldukça azdır. 
Bütün bunları dikkate alarak, aşağıdaki gereksinimlere uyulmasını isabetli buluyoruz: 

Birincisi, kelimenin leksik-semantik özellikleri için ilgili dil ve konuşma gelişimi yönünde yapılan çalışmalar 
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karşılıklı ilişkide yerine getirilmelidir. Söz hakkında teorik bilgiler sadece bilgi hatırına değil, onun bilinçli derki 
yoluyla sözlük rezervinin zenginleşmesi ve kültürel konuşma alışkanlıklarının yükselen bir hatla gelişimi 
doğrultusunda verilmelidir. 
İkincisi, her bir sınıf için öğrencinin söz rezervini zenginleştirmeye yönelik uygun hacimde sözlük 

oluşturulmalıdır. Aynı sözlüğe dahil olan kelimeler ders-likde verilmiş metin örneklerinin, görevlerin içinde 
birkaç kez düzenli olarak kullanılmalıdır ve onlardan konuşma sürecinde kullanılması talep edilmelidir. Metin 
kapsamında ayırmakla sunulan böyle sözler çok zaman anahtar kelime rolünü oynamalı, sözlük üzere yapılan 
çalışmalarda öne çekilmelidir. Öğrencilere havale edilen yazı örneklerinde bu sözlerden kullanılması göz önünde 
tutulmalıdır. Aynı zamanda, dil kurallarının açıklamasında olgu gibi bu tip sözlere geniş yer verilmelidir. Belli ki, 
yeni kelimeler üzerinde sistemli şekilde düzenlenmiş bu tür çalışma yöntemi onların öğrenci konuşmasında 
etkinlik kazanmasını sağlayabilir. 

Üçüncüsü, öğrencilerde deyişle çalışmak becerisi formalaştırılmalıdır. Eğer ilk iki talep daha çok ders 
kitaplarının hazırlanması ile ilgili iken, bu talep öğrenme sürecinin etkili teşkiline esaslanır.. Modern ders 
öğretmenin istiqametverici yönetimi altında öğrencilerin işbirliğiyle üzerinde kurulmuş faliyettir. Bu süreç 
öğrenciyi bağımsız düşünmekle, düşündüklerini tüm sınıf veya küçük grup üyeleri ile müzakere etmekle 
konulmuş sorunun çözüm yollarının arayışına çekiyor. Fikri etkinlik konuşma yetenekleri ile ortaya çıkmaktadır 
ki, bu zaman söz rezervinin zenginliği önemli etken rolünü oynuyor. Öğretmen fikrin doğru, net ifadesinde seçilen 
kelimelerin ne derecede önem arz ettiğini anlatmaq için her defasında konuşma yeteneklerini değerlendirme 
kriteri olarak sunmalıdır. 

Öğrencinin söze duyarlı yaklaşımı dilin temizliğine artan kaygı ile ilişkilenmelidir. Öğrenci bazen düştüğü 
küçük ortamın veya dinlediği ara müziğinin, baktığı filmin etkisi ile konuşmasında edebi dil normlarına uymayan 
sözler kullanıyor. Öğretmen bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yol verilen böyle hataları, onların kullanımına yasak 
koymakla değil, daha güzel ve kültürel seslenen karşılığını bulmakla ortadan kaldırmalıdır. Bunun için sanatsal 
eserler üzerinde çalışmalara özel yer verilmeli, öğrencilerde okuyabilir ilgi yaratmalıdır. 

Her bir yeni kelime, daha net söylersek, anlamı öğrenciye tanıdık olmayan söz öğrenci için gizemli bir aleme 
anahtardır. "Sözler halkın eski geleneğini, inançlarını özünde taşlaşmış şekilde yaşatmaya muktedir sihirli bir güce 
sahiptir. Onların geçtiği gelişme yolunu izlemekle bazen tarihin derinliklerinde unutulmuş gerçekliklere yeni 
nefes vermek söz konusu olabilir "(3, s.40). Kelimeler hem de yeni kavramlar, keşifler hakkında ilk hayal 
kurmaya elverişli dil birimidir. Odur ki ders kelimenin doğru yazılışı ve deyilişi üzerinde iş yapmakla 
bitmemelidir. Onun taşıdığı anlam tonları, etimolojik açımı, kökeni, dahil olduğu kelime grupları hakkında 
ayrıntılı bilgi toplamak için modern iletişim araçlarından etkin kullanımı olmalıdır. Herkese bilinmektedir ki, 
modern öğrencisini bilgisayarsız düşünmek imkansızdır. Ona göre de, bu ilgi bilimsel aramalara yönelik, 
öğrenciye karşılaştığı her bir kelimenin leksik-semantik izahı küçük bir araştırma konusu olarak verilmelidir. 
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Резюме 
Обогащение словарного запаса учащихся - основное средство, обеспечивающее развитие культурных речевых 

навыков. Создание у учащихся навыков работы со словом способствует сознательному расширению данной базы. В 
рассматриваемой статье автор, ссылаясь на современые точки зрения, особое внимание уделяет работам, 
проведённым над лексико-семантическими особенностями слова, а также предъявляемым к ним требованиям.  
Ключевые слова: слово, словарный запас, лексико-семантические особенности, принципы обучения, 

обогащение 
 

Summary 
Enrichment of pupils vocabulary is a main way which provides the development of cultural speech habits. The creation of 

pupils ability of working with words at the language lessons is served as a conscious enrichment of this base. The article is 
about the works on lexico-semantic peculiarities and required demands given to them. 

Key words: word, vocabulary, lexical-semantic. peculiarities, training principles 
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УДК 371.2 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХ МЕТОДОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В VIII-XI КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

С.Годжаев – к.п.н., докторант Института Проблем образования Азербайджана 
 

Каждый преподаватель должен глубоко изучить принципы реформы образования и уметь применять их в своей 
педагогической деятельности на должном уровне. С этой точки зрения перед преподавателями по литературе стоят 
важные задачи. То есть актуальной задачей сегодняшнего дня считается использование активных обучающих 
методов, отличающихся от претворяемой в педагогическом процессе до сих пор в жизнь традиционной 
образовательной программы (слова интерактивный-активный используются в качестве синонимов друг-друга). 
Интерактивный означает совместную работу, то есть совместную работу преподователя и ученика.  
Ключевые слова: педагогика, методика, драматургия, обучение  
 
В Азербайджане обновления системы образования продолжается и достигнуты желаемые успехи в 

обучении и воспитании молодежи. Формирование науки, культуры, интеллектуального потенциала, 
являющихся важными факторами общественного прогресса, обеспечивается системой образования.  
Учитывая это, каждый преподаватель должен глубоко изучить принципы реформы образования и 

уметь применять их в своей педагогической деятельности на должном уровне. С этой точки зрения перед 
преподавателями по литературе стоят важные задачи. То есть актуальной задачей сегодняшнего дня 
считается использование активных обучающих методов, отличающихся от претворяемой в 
педагогическом процессе до сих пор в жизнь традиционной образовательной программы (слова 
интерактивный-активный используются в качестве синонимов друг-друга). Интерактивный означает 
совместную работу, то есть совместную работу преподователя и ученика. Комедия М.Ф.Ахундова 
«Гаджи Гара» преподается в VIII классе. На преподавание жизни и творчества драматурга отводится 
всего 8 часов (по программе). Преподаватель должен так использовать время, чтобы ученики смогли 
получить полноценную информацию о жизни и творчестве драматурга. Правда, ученики ознакомятся с 
жизнью и творчеством драматурга и в X классе. Несмотря на это преподаватель должен эффективно 
использовать отведенное время, предоставить достаточную информацию о драматурге и его творчестве.  
В первую очередь внимание учеников должно быть направлено на информацию о драматурге и его 

жизни (направление на размышление). Преподаватель рассказывает ученикам, что драматург родился 30 
июня 1812-го года в городе Шеки. Его отец Мирза Мамедтаги был сыном бывшего врача поселка Хамне, 
расположенного вблизи Тебриза. В 1811 году снимается с должности старосты. С целью торговли 
отправляется в Нуху, там женится на племяннице Гаджи Алескера, Нане-ханум. Нане-ханум была женой 
Мирзы Мамедатаги, а первая жена вместе с детьми осталась в Хамне.  
Преподаватель знакомит учеников с детством, юностью, учебными годами, творческой деятельностью 

М.Ф. Ахундова. До учеников доносится (осознание), что М.Ф. Ахундов своими выдающимися комедия-
ми занимает неоспоримое место в развитии литературы Азербайджана. Ученики должны быть ознакомле-
ны также с данным в учебнике текстом под названием «Материанская любовь», состоящим из 4 страниц. 
В VIII классе на чтение по ролям, ведение работы над содержанием, обучение учеников анализу по 
комедии «Гаджи Кара» дается вместе 3 часа. Преподаватель должен рационально использовать это время. 
Ученикам должна быть дана подробная информация о Гаджи Каре, его жене Тукез, Гейдар-беке, его 
возлюбленной Соне-ханум, Крестьянина, данных в произведении других образах. Разумеется, скупость 
Гаджи Кары в качестве центрального образа, разговор со своей женой Тукез (о скаредности Гаджи Кары) 
должны быть донесены до внимания учеников в широком плане. Так как главная тема произведения была 
дана в этом плане (мозговой штурм). Затем преподаватель поручает ученикам написать краткое эссе по 
данным материалам. Об образе Гаджи Гары дается широкая информация и с целью более близкого 
ознакомления с образом его выступление во второй части произведения адресуется вниманию учеников: 
Пропади пропадом такой базар, такая торговля. У сукиного сына рука свинцовой оказалась. Уж три меся-
ца как купил в Тала и принес, не продал и пяти кусков. Никто на товар даже и не смотрит. С целью более 
наглядного ознакомления со скупостью Гаджи Кары преподаватель концентрирует внимание учеников на 
выступление его жены Тукез: Чтобы горло твое так заложило, чтобы и вода не проходила через нее, эй 
посиневший, что ты будешь делать с деньгами, копя их, как ребенок собирает кости? Сто лет проживешь, 
будешь есть, пить, одеваться, деньги твои не кончатся. Из-з ста манат убытка зачем убиваешься? Разуме-
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ется противопоставление образов подобным образом дает возможность ученикам углубить свои знания 
об образах и качестве их характера. Комедия анализируется и характер и особенности каждого образа до-
носятся до учеников в полном объеме. Затем преподаватель дает дополнительную информацию о пьесе и 
сообщает, что пьеса впервые была поставлена на сцене в 1873 году. Драматург Н.Везиров поделившись 
сведениями об организации и ходе спектакля, пишет: ”В ту же ночь наш педагог Гасанбек Меликов пос-
лал поздравительную телеграмму театральному деятелю М.Ф. Ахундову. Ахундов написал две страницы 
письма благодарности. В конце добавил, что поставив на сцену пьесу “Гаджи Кара”, вы продлили мне 
жизнь на 10 лет. В процессе преподавания комедии использование возможностей интерактивных методов 
(групповой формы работы) помогает ученикам размышлять, размышляя, свободно излагать свои взгляды, 
совместно вести обмен мнениями, придает направление применению практической работы для получения 
положительного результата. В итоге преподаватель затрудняется при оценке знаний каждого ученика. 
Конечно, при оценке знаний учеников должен быть гуманистический подход, иначе преподаватель может 
упасть в глазах учеников. Хотя ученик возрастом и мал, все же он личность и педагог не должен допус-
кать пристрастности. Знания о литературной теории, полученные ранее учениками, должны быть расши-
рены. Важно во время анализа произведения, дав ученикам подробную информацию о видах драматиче-
ских произведений, то есть о драмах, комедиях и трагедиях, еще более укрепить их знания о них. Содер-
жание и носимый смысл комедий и трагедий должны быть в полной мере объяснены ученикам. Почему 
произведение «Гаджи Кара» называется комедией? Почему произведение Н.Нариманова «Надир-шах» 
называется трагедией? Помимо этого, ученикам должна быть дана обширная информация о монологах, 
диалогах, их знания об этом должны быть обширными. В конце урока преподаватель, задавая вопросы, 
привлекает внимание учеников к заданным вопросам (направление на размышление). 

1.В каком году М.Ф.Ахундов написал комедию? 
2.Расскажите, о чем говорится в теме комедии?  
3.Что вы можете сказать об образе Гаджи Кары? 
4.Объясните, что составляет идею произведения? 
5. Объясните отличительные черты, характер образов Гаджи Кары и Тукез. 
6. Постарайтесь охарактеризовать образы Гаджи Кары и Гейдар-бека, каким характером и какими 

свойствами они обладают?  
7.Выучите монолог Гейдар бека, на что он жалуется? 
8.Что говорит Гаджи Кара в своем монологе, чем он недоволен? 
9.Какими особенностями обладают образы Тукез и Соны ханум? 
10.Как можно объяснить скупость и трусость Гаджи Гары? 
После полного завершения темы преподаватель, с целью выяснения степени освоенности изучаемого 

материала учениками, задает на дом сочинение (мозговой штурм, эссе) по разоблачению скупости в про-
изведении ”Гаджи Кара”. (подводится общий итог, применение к практической работе поручается на дом) 
Жизнь и творчество Джафара Джаббарлы детально преподается в XI классе. Приступая к уроку, 

преподаватель дает информацию о писателе и отмечает, что Джафар Джаббарлы является основополож-
ником азербайджанской драматургии нового времени, имеет большие заслуги в национально-духовном 
прогрессе, обновлении общественно-культурного сознания, прошел богатый творческий путь. Он оказал 
значительное влияние на формирование современного литературно-художественного языка. Согласно 
существующей программе, на преподавание жизни и творчества писателя отводится 7 часов, из которых 2 
часа посвящены сведениям о жизни, творчестве, поэзии, жанрам и драматургии писателя, 2 часа – на 
усвоение содержания пьесы «Огтай Элоглы», 1 час на анализ произведения и 2 часа на короткое сочине-
ние на тему «Джафар Джаббарлы - основоположник нового этапа азербайджанской драматургии». Безус-
ловно, эффективно используя заданное время, можно побудить учеников усвоить жизнь и творчество 
драматурга. Здесь от преподавателя требуется педагогическое мастерство. То есть, преподаватель в 
отличие от традиционного обучающего процесса, должен уметь применять интерактивные методы обуче-
ния, принципы реформ образования в практических делах, в своем педагогическом процессе. Помимо 
интерактивных обучающих методов преподаватель в нужный момент должен использовать новую форму 
обучения-курикулум (в переводе с латинского языка -«путь», «направление»). Учитель направляет внима-
ние учеников на преподавание жизни драматурга (направленность на размышление). Джафар Джаббарлы, 
являясь одним из самых великих личностей, несмотря на свою краткую жизнь, был из личностей, создав-
ших многое, оставивших после себя большое литературное наследие. Джафар Гафар оглы Джаббарлы 
родился 20-го марта 1899-го года в находящемся в 100 км от Баку Хызы. Он был последним и лелеемым 
ребенком в семье. В первые годы ХХ века Гафар-киши переселился в Баку, построил себе дом. А здание 
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нынешнего дома-музея драматурга он построил сам в 1929-1930-ых годах. Ученики получают информа-
цию о первом образовании, и о творческой работе драматурга. В начале он учился в русско-татарской, а 
затем в политехнической школе в Баку. В 1923 году поступил в Бакинский театральный техникум и после 
его окончания приступил к получению образования в Азербайджанском государственном университете 
на факультете «Востоковедение». Преподаватель должен с уважением относиться к личности учеников, 
обращать внимание на интересующие их стороны и мастерски относиться к своей педагогической 
деятельности. До сведения учеников должна быть донесена первая творческая деятельность драматурга, 
отмечено, что писатель к литературной деятельности приступил с юных лет, в 1915 году опубликовал 
стихотворение «Весна» в журнале “Школа”. Он, начиная с произведения “Верная Сарийя или смех сквозь 
слезы” (1915) и до драмы «Яшар» (1932), всю свою деятельность вел борьбу с отсталостью, невежеством, 
угнетением и эксплуатацией народа. Внимание учеников должно быть направлено и на то, что Джафар 
Джаббарлы как большая личность, всегда была в центре внимания. Основные принципы реформы 
образования в Азербайджане - демократизация, гуманизация, дифференциация, индивидуализация, 
гуманитаризация, как показано и в драме, в первую очередь должны быть на первом месте в 
формировании и всестороннем развитии каждого ученика. 
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Түйін 
qрбір педагог білім реформасының принциптерін жақсы біліп, оны өзінің педагогикалық қызметінде жеткілікті 

д=режеде қолдана білу қажет. Осы тұрғыдан келгенде =дебиет п=ні оқытушыларының алдында маңызды м=селелер 
тұр. Бүгінгі күннің өзекті м=селесі - д=стүрлі білім беру бағдарламаларында күні бүгінге дейін қолданылатын 
қайталама =дістерден ерекше оқытудың белсенді =дістерді қолдану болып табылады. Мұғалім мен оқушының 
бірлесе интербелсенді т=сілмен жұмыс істеуі қазіргі заманғы ең тиімді =діс болып табылады.  
Тірек сөздер: педагогика, =діс, драматургия, оқыту 
 

Summary 
Each teacher has to study deeply the principles of an education reform and be able to apply them in the pedagogical 

activity up to standard. From this point of view teachers of literature are faced by important tasks. That is the actual problem 
of today is considered use of the active training methods differing from the traditional educational program realized in 
pedagogical process still into life (words interactive-active are used as synonyms each other). Interactive means collaboration, 
that is collaboration of the teacher and pupil. 

Keywords: pedagogics, technique, dramatic art, training 
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УДК 371.2 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
 

С.Ш. Мусаева – Диссертант Азербайджанского Института Проблем Образования 
 
Обладающая онтогенетическими свойствами речь является продуктом мозга. Она совершенствуется по ходу всей 

жизни человека, проходя большой путь развития. Речь представляет самую высшую функцию, присущую лишь 
человеку. По мере развития речи ребенка, формируется его сознательная деятельность, обеспечивается развитие его 
мышления. По мере совершенствования психического развития ребенка формируется его мышление и способность 
восприятия речи. Усвоение речи создает возможность для осознанного поведения ребенка. 
Ключевые слова: родная речь, усвоение речи, дошкольные учебные заведения 
 
Со дня возникновения человеческого общества и по сей день есть большая потребность в речи. Речь 

приходит на помощь человеку при раскрытии самых сложных проблем, дает возможность для 
объяснения высших изобретений. Она сыграла важнейшую роль в урегулировании самых тяжелых войн 
мирным путем. Речь представляет собой ключ для возникших между людьми отношений.  
В процессе речи участвуют две стороны. Одна из них говорящая, а другая – слушающая сторона. 

Слушающая сторона слышит, воспринимает слова говорящего, заново перерабатывая путем анализа 
состава, услышанные слова пересылает противной стороне. Таким образом, между двумя сторонами 
возникает общение, однако для возникновения общения важно наличие личного языкового опыта у 
каждого ребенка. Профессор Я.Керимов пишет, что «Так как у каждого ребенка личная языковая 
практика отлична, каждый принимает речь своими особыми словами, поскольку нюансы собранных 
каждым ребенком словаря, слов различны.  
Речь представляет собой правильное пользование лексическими и грамматическими знаками для 

общения, осознания и саморегулирования. Использование знаков речи в конкретных ситуациях называет-
ся речью» (1).  
Усвоение каждым ребенком родной речи необходимо. Дети усваивают родную речь и естественным, и 

искусственным путем. Усвоение естественным путем представляет собой усвоение языка в домашней 
среде, под воздействием семьи. При усвоении речи в семье дети очень часто усваивают и местный 
диалект, и говор. А это отдаляет их речь от литературного языка. А процесс усвоения речи искусствен-
ным путем осуществляется в дошкольных учебных заведениях. Методические средства, применяемые 
педагогами, хотя и изготавливаются искусственным путем, в процессе обучения учат, тем не менее, 
ребенка говорить исключительно на литературном языке. Для достижения правильного усвоения речи, в 
первую очередь, должны сформироваться движения мышечной системы речевого аппарата. Для этого 
ребенка надо учить правильно произносить фонемы, как только он заговорит. Когда ребенок правильно 
усваивает фонемы, овладение родным языком бывает точным и ясным. Ребенок, правильно произнося-
щий фонемы, среди различных звуков может с легкостью различить любой звук. Постепенно в ребенке 
начинают формироваться украшающие речь такие положительные качества, как сила, высота, тембр и 
выразительность голоса. Во всех случаях для достижения этого, в первую очередь, должна развиваться 
фонематическая способность ребенка слушать, так как речь ребенка развивается тогда, когда он слушает 
других людей. Ребенок выслушивает взрослых и сверстников, затем услышанное рассказывает сам себе 
или же произносит это. Разговор ребенка с самим собой называется внутренней речью. При внутренней 
речи процесс мышления ребенка бывает в действии, и он, анализируя и разлагая на составные части 
мыслимое, доносит словами. При внутренней речи происходит процесс артикуляции органов речи 
(движение языка, губов, мышц челюсти). Однако в отличие от устной речи, внутренняя речь ребенка не 
сопровождается голосом. В процессе внутренней речи ребенок не только говорит сам с собой, в то же 
время он и слышит окружающих, и понимает сказанное ими. 
А устная речь представляет собой созданную ребенком в процессе общения живую речь. Устная речь 

может быть выразительной. Во время этой речи ребенок, выражая свою мысль, разговаривает вокруг 
определенной цели, свободно пользуется жестами и мимикой. При этом ребенок может использовать 
слово в нескольких формах. Ребенок различные слова, словосочетания выражает посредством устной 
речи. Пользуясь устной речью, ребенок выражает свое отношение к вещам и событиям словами. При 
устной речи произносятся готовые, находящиеся на языке слова.  
При развитии интеллектуального уровня ребенка он, в зависимости от происходящих событий, владе-

ет способностью тотчас менять слово, мысль (изначально мысленно составленный план). К устной речи 
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ребенка относятся беседа, диалог и монолог. И устная, и внутренняя речь всю его жизнь является спутни-
ком ребенку. При плановом обучении дошкольных учебных заведениях во всех видах деятельности – на 
занятиях по развитию речи, по художественной литературе, по знакомству с окружающей средой, а также 
в играх, труде и прочих деятельных процессах - обеспечивается развитие устной речи ребенка. К разви-
тию речи надо приступать с момента рождения ребенка на свет. Опираясь на взгляды А.Гаджиева, можем 
сказать, что с «первым криком младенца», возвещающим о существовании ребенка, закладываются 
основы речи. Родившийся на свет в нормальном состоянии младенец с момента рождения плачет. При 
плаче у ребенка начинают сжиматься и разжиматься легкие. Воздух, поступающий при сжатии легких, у 
плачущего младенца приводит к колебанию голосовых связок. При этом у плачущего ребенка двигаются 
язык, губы и другие органы речи. Они играют роль первых упражнений для речи ребенка. Размыкая-
смыкая губы, младенец издает звуки, похожие на гласные» ( а, о, у). У рожденного в нормальном 
состоянии младенца при плаче приходят в движение центры речи в коре больших полушарий головного 
мозга. А это создает возможность для усвоения языка ребенком в будущем. 
В ранние детские годы для правильного усвоения речи, в первую очередь, необходимо определить 

слуховую способность младенца. Новорожденный ребенок в первую неделю своей жизни не обладает 
слуховой способностью. Поскольку собравшееся в его среднем ухе особое слизистое вещество не 
позволяет ребенку слушать, но постепенно это вещество всасывается организмом, и после недели он 
овладевает способностью слушать. Он реагирует на голос матери. Когда он плачет, успокаивается, если 
его берут на руки.  
Хотя новорожденный ребенок, рождаясь на свет, не владеет речью, у него возникают речевые 

возможности для того, чтобы заговорить в будущем. С момента рождения ребенок ощущает потребность 
в теплом дыхании. Это теплое дыхание представляет собой первое общение между ним и окружающим 
миром. Ребенок усваивает речь в процессе общения. Каждый нормальный ребенок должен хорошо 
овладеть родным языком до шести лет. Овладение сладостью родного языка, ощущение его тонкости, сон 
под колыбельные на этом языке, полет на крыльях его сказок обогащает внутренний мир, мировоззрение 
и фантазию ребенка. Это первые успехи, достигнутые им в его жизни. Ребенок сладость родного языка 
воспринимает с колыбельными своей матери. 
Усвоение родного языка представляет собой свойственный человеку закономерный процесс развития. 

Речь человека, в силу свойственности только ему, носит индивидуальный характер и формируется в 
зависимости от среды, в которой жил этот человек, от потенциальных возможностей, созданных для него. 
Усвоение речи в первый раз начинается с семьи. К.Д.Ушинский писал, что, «Ребенок, изучая родную 
речь, не учит только условные звуки. Он в то же время из родной груди родной речи пьет духовную 
жизнь и силу… Родная речь объясняет ему природу в такой форме, в которой не сможет ни один 
натуралист…Она знакомит ребенка с характером окружающих его людей, общества, в котором тот 
живет, с его историей, с его чаяниями в такой манере, в которой не способен сделать это ни один историк. 
Она вводит ребенка в народные верования, народную поэзию в таком ключе, в котором не способен это 
сделать ни один литератор, наконец, она дает такие логические понятия, такие философские воззрения, 
что, конечно же, не может сделать ни один философ» (2, 133) 
В процессе развития ребенка его речь проходит через различные этапы. На каждой стадии речь по 

своему качеству отличается от предыдущего этапа. Для развития речи ребенка необходимо развитие 
большой и малой моторики. Более подвижный ребенок бывает более активным и проявляет интерес ко 
всему. Интерес ребенка к большему создает возможности для вхождения многочисленных слов в его 
словарь. 
Есть такие дети, которые своим мышлением и речевой способностью очень отличаются от остальных. 

Даже приобретают из-за образа мышления и речевой способности особую компонентность. Таких детей 
называют детьми с высоким интеллектуальным уровнем. У детей такого рода развитие речи на высоком 
уровне воздействует на развитие в них мышления. При овладении ребенком богатым словарным запасом, 
словосочетаниями, грамматическим построением язык может верно и точно выражать свои мысли. При 
этом развивается его мышление. Ученые настаивают на том, что речь ребенка развивается, проходя 
различные этапы. Доктор психологических наук, профессор А.А.Кадыров, подчеркивая прохождение 
развития речи ребенка в три этапа в психологической литературе, указывает на то, что первый этап 
охватывает период от двух месяцев до одиннадцати месяцев (подготовительный к речи период), второй 
этап охватывает период от одиннадцати месяцев до одного год семи месяцев (период психомоторного 
усвоения языка), а третий период от одного года семи месяцев до трех лет (период овладения 
грамматическим строением языка). 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №4(48), 2015 г. 

300 

А.Н.Леонтьев же развитие речи детей делит на четыре этапа: 
• Подготовительный этап – охватывает период до одного года. 
• Младший дошкольный этап – этап первого усвоения языка – охватывает период до трех лет. 
• Дошкольный этап - охватывает период до семи лет. 
• Школьный этап – охватывает период с семи до семнадцати лет. 
Усвоение родной языка в дошкольном возрастном периоде составляет основу развития речи. При 

правильном развитии речи ребенка в этот возрастной период образуется фундамент для его будущего 
образования и развития. Ребенок с помощью взрослых сначала наблюдает окружающий мир, старается 
притрагиваться к вещам руками, понимает его, осознает, и, наконец, выражает свои мысли и чувства 
словами. (При этом необходимо уделить внимание безопасности жизни ребенка). Следовательно, начиная 
с ранних лет, речь ребенка формируется в процессе общения с взрослыми. Профессор Я.Керимов, 
оценивая значение речи, писал: 

«1.Указывая что-то, слово служит выделению (анализу) частей вещей, выделению признаков, 
действий. 

2. Слово как обобщение служит средству объединения в группах, категориях множества предметов. 
3.Указывая не только вещи, но и связи, отношения между ними, слово служит восприятию в 

различной взаимосвязи вещей и событий во внешнем мире. 
а) Моя сестра бьет мячом по полу.  
б) Как хорошо, что пришла моя мама. 
в) Собака бежит за кошкой. 
г) Бычок ест траву. 
4. Усвоение языка меняет деятельность человека, придает его действиям направленность, делает его 

свободным. Хаотические, шаблонные действия заменяется практическим мышлением (выучивание 
стихотворений наизусть, выслушивание, выспрашивание) 

5. Слова пожилых формируют правила поведения детей.  
6. Человек в своей речи выказывает свое отношение к чему-либо, оценивает его. Подобной оценкой он 

укрепляет потребность в детском поведении. Такие слова, как «Хорошо!», «Молодец!» создают у ребенка 
духовное сознание и понятия. На основе этого в них формируется отношение к окружающему миру. 

7. С помощью слова ребенок осознает себя: говорит о себе «Камиль хороший», «Лала больше не будет 
плакать» и т.д. Впоследствии осознает свое я как субъект действия. Сравнивает самого себя с другими 
(самооценка, самоконтроль) (1).  
Известно, что, так как речь ребенка одного-двух лет непонятна, понять его несколько сложно. Так как 

речь ребенка не полностью развита и его интеллектуальное развитие пока тоже невозможно. Постепенно 
речь ребенка начинает формироваться, и он начинает выражать свои размышления, чувства и ощущения 
речью. («Я испугался гав-гава». «Нельзя притрагиваться к мусору», «Я хочу воды» и пр.) Таким образом, 
ребенок старается воздействовать на окружающий мир. Владеющий речью ребенок начинает понимать 
события и осознанно, и самостоятельно. Надо стараться, чтобы ребенок усваивал язык и правильно, и 
быстро, поскольку разговаривающий быстрой и ясной речью ребенок быстро вступает в общение, ведет 
себя совершенно непринужденно. 
Говоря словами Я.Керимова, для развития речи ребенка нам необходимо научить следующим двум 

состояниям: 
«1) способности понимать слова и предложения;  
2) способности использовать формы слов, словосочетания и предложения в речи.») (1).  
Когда ребенок усваивает много слов на родном языке, его речь становится богатой. Подобные дети 

одну и ту же мысль могут применять в нескольких формах. А это придает речи ребенка особое разнообра-
зие. Когда ребенок внимательно наблюдает какой-либо объект, говорит об увиденном, его речь становит-
ся содержательной. Есть такие дети, которые могут дать сведения о каком-либо событии, у них есть 
сильная повествовательная способность, отслеживают ход событий и выводят оттуда причинно-
следственные связи, выдвигают разумные суждения. Обладающие подобными качествами дети являются 
интеллектуально развитыми детьми. Подобного типа дети умеют излагать свои мысли с логической 
последовательностью. 
Грамматическая правильность родного языка представляет собой одну из основных условий. В 

дошкольном учебном заведении воспитатель должен обращать внимание на правильность речи ребенка 
при произношении с точки зрения литературного языка. Он должен научить ребенка выражать свои 
мысли в ясной и точной форме. Речь воспитателя должна быть примером для детей. Ребенок образной, 
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выразительной демонстрации своей мысли должен научиться у взрослых. У ребенка, говорящего чистой 
и ясной речью, и мышление бывает гибким. Он может свободно мыслить, может при необходимости дать 
приказ «Стой!» и не затрудняется перенаправить свою деятельность в другом направлении. Речь 
необходимо последовательно и целенаправленно развивать. В занятиях по родному языку и развитию 
речи рекомендуется развивать речь, используя следующие средства: 

1. Между ребенком и его сверстниками и взрослыми образуются социально-эмоциональные 
отношения.  

2. Ребенок должен усвоить литературный разговорный язык.  
3. Речь ребенка должна развиваться во всех областях эстетического и творческого развития. 
Лучшим средством для развития речи является знакомство с художественной литературой. 

Наслаждающийся волшебством мира сказок ребенок усваивает красоту родного языка, сам того не ведая. 
Посредством художественных произведений ребенок знакомится с произведениями в различных 

жанрах. Ознакомившись с многочисленными сказками, рассказами, стихотворениями, поговорками, 
пословицами, загадками, считалочками, баяты, скороговорками, ребенок увеличивает свой словарный 
запас и оказывает в значительной степени воздействие на развитие речи. Художественные произведения, 
развивая логическое мышление, восприятие детей, создают возможность для создания ребенком своих 
умений. Для достижения интеллектуального развития посредством развития речи рекомендуется учить 
двух и трехлетним детям азербайджанские народные сказки «Медведь и пчела», «Петушок», «Шакал и 
петух», «Собака и коза» и пр.; трех- и четырехлетним детям азербайджанские народные сказки «Лиса и 
куропатка», «Еж и яблоко», «Умный петух», сказку Л,Н,Толстого «Три медведя», русскую народную 
сказку «Колобок», украинскую народную сказку «Рукавичка» и пр.; четырех- и пятилетним детям 
азербайджанские народные сказки «Голубь и муравей», «Верные друзья», «Дружба козы и бараны», 
«Марджан», «Ленивый медвежонок», «Коварная лиса», русские народные сказки «Что посеешь, то и 
пожнешь», «Дикие гуси» и др; а пяти- и шестилетним детям - азербайджанские народные сказки «Волк и 
заяц», «Старуха и бычок», «Волшебные свирели», «Соловей», «Джыртдан», «Змея и мужик», литовскую 
народную сказку «Золотой топор» и др. На развитие речи и мышления оказывают положительное 
влияние ведение дидактических игр - для обучения двух- и трехлетних детей словам-понятиям цвета 
«Сбор цветных шариков», для обогащения словаря «Кто найдет такой же?», увеличения слуховой способ-
ности «Детеныши животных», «Занятия с парными рисунками» и пр., для обучения трех- и четырехлет-
них словам-понятиям цвета «Покати шар к флажку», обучения понятиям большого и малого «Построй 
крепость из колец» и пр.; для развития у четырех- и пятилетних детей связной речи «Зачем нужны медве-
ди?», для различения голосов - «Встречай гостей», включения в словарь слов, относящихся к имени и 
цвету - «Уложим спать куклу», и др., и, развивая у пяти- и шестилетних детей представления о специаль-
ности и профессии, для включения в словарь новых слов - «Знаешь ли ты?», развития слуховой способно-
сти - «Кто разговаривает?», обогащения знаний о временах года и развития речи - «Когда это происхо-
дит?» и т.д. Также фольклорные образцы устного народного творчества – песенно-словесные игры, 
считалочки, баяты – имеют большое значение для обогащения словарного запаса детей, развития связной 
речи детей. Детские словесные игры весьма интересны и значимы для интеллектуального развития детей. 
Для увеличения интеллектуального уровня ребенка путем развития речи воспитатель должен постро-

ить общение с ребенком таким образом, чтобы в результате у ребенка пробудилось осознанное желание и 
интерес к разговору. С этой точки зрения повествованием по фотографии можно добиться высоких 
результатов. При этом обогащается словарный запас ребенка, развивается связная речь, воспитателем на 
месте дается направление формированию звуковой культуры речи и грамматического построения. При 
организации повествования внимание и память ребенка бывают активными, воображение расширяется, 
мышление бывает гибким. Он обращает внимание на виденное на рисунках, визуально запоминает их, 
оживляя в воображении, выражает речью, доносит свои впечатления. Есть такие дети, которые обладают 
прекрасной культурой речи, сильным воображением, богатой фантазией, могут осознанно строить 
правильные и связные предложения, однако есть и такие дети, которые, хотя и могут говорить, 
стесняются, не отваживаются вступать в общение. В таких случаях воспитатель, используя различные 
методы, должен стремиться к развитию речи. Используя различного цвета, с картинками тесты, 
создающие почву для развития речи, воспитатель пробуждает интерес у не умеющих вступать в общение 
детей, задавая им вспомогательные вопросы, стимулирует их разговаривать, оценивает, привлекает к 
играм, приближает к себе и вовлекает в коллектив. 
В расширении мировоззрения ребенка, знакомстве с окружающим миром, обогащении словарного за-

паса, развитии речи и формировании творческих способностей велика роль загадок. К.Д.Ушинский пи-
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сал: «Я задаю загадки не для того, чтобы дети быстро находили на них ответы, это часто так бывает, но, я 
загадываю загадки для того, чтобы заставить ребенка размышлять и оказывать полезное воздействие на 
развитие ума. Загадки становятся причиной интересного и полноценного обмена мнениями. Интересная 
загадка закрепляется в памяти ребенка и становится причиной ведения вслед за собой интересного обме-
на мнениями. Ребенок посредством загадок раздумывает над вопросами «Что где находится?», «Что из 
чего сделано?», «Что для чего нужно?» и пытается найти ответы на вопросы. При загадывании загадок 
участвуют две стороны. Первая из них – загадывающая загадку, а вторая – раздумывающая над её разга-
дыванием. Загадки формируют в ребенке поисковую способность. Ребенок размышляет над содержанием 
и разгадкой загадки, концентрирует свои знания в памяти, анализирует их, проверяет и, делая общие вы-
воды, высказывает разгадку. Отсюда можно прийти к такому выводу, что загадки укрепляют восприятие 
и память детей дошкольного возраста, усиливают внимание, развивают воображение, мышление и речь.  
Скороговоркам же детей учат с целью развлечения, а так же формирования правильного 

произношения.  
В связи с ускоренным развитием общества в настоящее время потребность в детской речи выросла 

еще больше. В этом контексте в дошкольных учебных заведениях ведется работа по усвоению четырех 
основных компонентов речи. Уже у шести годам ребенок полностью усваивает звуковую культуру речи. 
Обогащение словарного запаса в дошкольный возрастной период имеет очень большое значение. Владе-
ющий богатым словарным запасом ребенок может изложить свои мысли в различных формах, усваивает 
знания и при необходимости пользуется этими знаниями. Собранный при усвоении связной речи богатый 
словарный запас приходит на помощь ребенку и становится помощником при демонстрации им своих 
знаний. Усвоивший грамматическое построение речи ребенок уместно использует части речи, члены 
предложения первой и второй степеней. Соблюдает тон, ритм, выразительность и интонацию речи. 
Усвоившие в дошкольный период в культуру речи дети добиваются в школе успешного обучения, 
овладевают высокой ораторской способностью. И таким образом, они являясь ведущей силой общества, 
бывают способны повести за собой массы. В настоящее время требования к развитию речи детей 
дошкольного возраста, формированию в них коммуникативных способностей возросли еще больше. 
Активность детской речи должна дойти до определенного уровня, словарь, грамматическое построение 
речи, диалогическая и связная речь должны быть на определенном уровне. Необходимо не только разви-
вать способность правильно говорить, но, вместе с тем, развивать и образность, и выразительность речи. 
И это представляет собой одно из важнейших средств, помогающих интеллектуальному развитию детей.  
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Түйін 
Сөйлеудің онтогентикалық қасиетін меңгеру мидың жемісі. Дамудың үлкен жолына =келе отырып, адамның 

бүкіл өмірі бойы жетіле түседі. Сөйлеу адамға ғана т=н ең үлкен қызмет. Баланың сөйлеу қабілетінің дамуымен оның 
сана қызметі қалыптасады, ойының жетілуін қамтамасыз етеді. Психикалық дамуының мүмкіндігімен баланың 
ойлау қабілеті ж=не сөзді қабылдауы дами түседі. Сөйлеуді меңгеруі баланың саналы түрде =рекет етуінің мүмкіндігі 
болып табылады.  
Тірек сөздер: ана тілі, сөйлеуді меңгеру, мектепке дейінгі оқу мекемесі 
 

Summary 
The speech possessing ontogenetic properties is a brain product. It is improved on the course of all human life, passing a 

big way of development. The speech presents the highest function inherent only to the person. In process of development of 
the speech of the child, his conscious activity is formed, development of his thinking is provided. In process of improvement 
of mental development of the child his thinking and ability of perception of the speech is formed. Assimilation of the speech 
creates opportunity for conscious behavior of the child. 

Keywords: native speech, assimilation of the speech, preschool educational institutions 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 
Т.А. Набиева – Докторант Гянджинского Государственного Университета 

 
Из педагогической теории известно, что цели и обязанности образования и воспитания определяют их содержа-

ние. Также определяются содержание целей и обязанностей совместной работы школы и семьи в формировании 
чувства национального достоинства у школьников. Если выразиться по-иному, содержание совместной работы 
зависит от целей и обязанностей этой работы также, как содержание образования и воспитания появляются от их же 
обязанностей и целей. Однако в отличие от содержания образовательно-воспитательной работы школьников в 
школе, содержание совместной работы школы, семьи и общественных представителей более широки и всесторонни. 
Ключевые слова: педагогические особенности, национальная гордость, метод, влияние 
 
Общенациональный лидер Азербайджанского народа Гейдар Алиев характеризируя политику государ-

ства, на первом съезде азербайджанцев Мира сказал: «Идея независимого Азербайджанского государства 
– азербайджанство. Каждый азербайджанец должен испытать чувство гордости за свою национальную 
присущность, и мы все обязаны беречь азербайджанство - Азербайджанский язык, культуру, националь-
но-духовные ценности, традиции»(1). Он, также указал точку отсчета начала формирования национально-
го чувства гордости, отмеченного им в азербайджанство. Он говорил: «Азербайджанская молодежь, 
обучаясь в школе должна хорошо знать историю своего народа, своей нации» (1). Школа же не способна 
одна выполнить обязанности, поставленные перед ней Гейдар Алиевым в области формирования чувства 
национальной гордости молодого поколения. Здесь она должна опираться на семью. 
Исследования показало, что можно так конкретно выразить общую цель совместной работы школы и 

семьи в формировании чувства национальной гордости у школьной молодежи: привлечением в 
воспитательную и образовательную работу педагогических коллективов общеобразовательных школ, 
родителей, а также старших членов семьи (дедушек и бабушек, старших сестры и брата и др.). На основе 
этого формировать в нем духовное сознание и культуру, чувство национальной достоинства и гордости, 
правильные навыки и привычки, воспитать уважительное отношение к законам, правам и нормам 
совместного проживания, развивать чувство патриотизма, национального достоинства и чести, а также 
позаботиться об их образовании и развитии на современном уровне. 
В современную эпоху Великий лидер внес ясность в понятие чувства национальной гордости, его 

содержание: «Для каждого человека национальная принадлежность – источник гордости. Я всегда 
гордился и сегодня горжусь, что я азербайджанец. Основная идея независимого Азербайджанского 
государства – азербайджанство. Каждый азербайджанец должен испытывать чувство гордости за свою 
национальную присущность, и мы все обязаны беречь Азербайджанский язык, культуру, национально-
духовные ценности, традиции». 
Из исследований становиться ясно, что в общеобразовательных школах для достижения этой цели 

необходимо выполнять ряд важных обязанностей. 
1. Родители должны быть ознакомлены с обязанностями образования и воспитания, поставленными 

перед органами образования и педагогическими коллективами в области воспитания подрастающего 
поколения страны. Родители должны знать сведения о родном языке, духовно-моральных ценностях, 
традициях исторического героизма. 
В школе должны заботиться о педагогическом просвещении родителей. Если родители не 

представляют четко обязанности и цели воспитания чувства национальной гордости у школьной 
молодежи в становлении молодого поколения, то они, не достигнут успехов в воспитании и обучении 
своих детей, и тем более не смогут помочь школе. 
На основе этого положения определены цели совместной работы школы и семьи в воспитании чувств 

национального достоинства и гордости у школьников. И которых выразили в нижеследующей форме: а) 
работа школы со школьниками; б) работа школы с родителями школьников; в) работа школы с ее 
наиболее влиятельными, успешными представителями; д) совместная работа школы и родителей с 
учреждениями производства, управления и организации.  
Решить справиться с перечисленными вопросами возможно только в результате совместной, 

целеустремленной и системной деятельности школы и семьи, учителей и родителей. 
Из педагогической теории известно, что цели и обязанности образования и воспитания определяют их 
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содержание. Также определяются содержание целей и обязанностей совместной работы школы и семьи в 
формировании чувства национального достоинства у школьников. Если выразиться по-иному, 
содержание совместной работы зависит от целей и обязанностей этой работы также, как содержание 
образования и воспитания появляются от их же обязанностей и целей. Однако в отличие от содержания 
образовательно-воспитательной работы школьников в школе, содержание совместной работы школы, 
семьи и общественных представителей более широки и всесторонни. 
Знание педагогическим коллективом тех вопросов, которые входят в содержание работы по формиро-

ванию чувства национального достоинства у школьников, их представления о данном содержании недос-
таточны. Школа обязана объяснить родителям и представителям общественности причину актуальности 
выполняемых работ в современных условиях и ознакомить их на основе национального воспитания идео-
логии азербайджанство с вопросами, целями и обязанностями, входящими в содержание воспитания и 
т.д. 
Одним из условий успеха процесса воспитания, в том числе формирования чувства национального 

достоинства в процессе воспитания - это установление совместных связей школы и семьи и общей 
деятельности в данном процессе. 
По этому вопросу представители Азербайджанской педагогической мысли выразили свои блестящие 

идеи. Абдулла Шаиг, высоко оценивая совместную деятельность школы и семьи, высказался так: «Семья 
и школа едины. Эти два очага воспитания должны быть связаны постоянно меж собой здоровыми и 
неразрывными связями. Только так возможно вырастить грамотное, нравственно-здоровое и сильное 
поколение»(2,стр.330). 
Наши наблюдения выяснили, что в связи с исследуемыми вопросами, школа и семья должны быть 

взаимосвязаны в основном в трех формах: 
а) индивидуальной; б) групповой; в) коллективной.  
Индивидуальная форма связи: 1. Изучить семью школьников, недисциплинированных на уроках и в 

школьной жизни, не имеющих или имеющих в недостаточной мере успехи в школе, несоответствующих 
общим нормам поведения и отношений в школе. И с этой целью ознакомиться с его семьей. 

2. Имея в виду вышеперечисленные причины, пригласить родителей в школу. 
Отметим, что главной целью в обоих случаях не только перевоспитание данного ребенка, исправление 

недостатков в воспитании и вовлечение его в ряды педагогически воспитанных, а также предупреждение 
«заражения» иных учеников. 

3. Организация в школе для родителей дней или часов встреч, создание индивидуальных связей 
классного руководителя или учителя с родителями. 
Групповая форма связи: Проводить встречи с родителями некоторого числа неуспевающих или 

недисциплинированных школьников; привлечение некоторых образцовых родителей в процесс 
образования и воспитания, использование их знаний и способностей, жизненной практики; 
гарантирование участия родителей в привлечении школьников в разные общественные дела, кружки, 
команды; организация разных родительских конференций и т.д. 
Отмечено, что в школе существует практика использования форм коллективных связей с родителями. 

Даже если это несет немассовый характер, в некоторых школах организуются собрания и конференции 
родителей, университеты педагогических знаний, недели родителей, демонстрация для родителей кино-
фильмов на педагогическую тему, викторин, тематических вечеров и лектории педагогических знаний. 
С точки зрения исследуемой проблемы бегло просмотрим некоторые формы этих отношений. 
Показывают, что одной из форм этих отношений – это посещение учителей семьи. Учитель в связи с 

неудачами школьника в обучении и поведении и с целью национально – духовного воспитания ребенка 
обращается в семью. Если индивидуальная работа с этим ребенком остается безрезультатной и школьный 
коллектив не может воздействовать на «трудного» ребенка, рекомендуется обращение учителя в семью. В 
связи с исследуемым вопросом эти отношения создают возможность всестороннего изучения учителем 
школьника. В результате школа и семья начинают совместное действие в воспитании ребенка в нацио-
нальном духе. С этой целью учителю полезно создавать такие рабочие папки, как «Работы, проведенные с 
семьями», «Встречи с родителями», «Работы, проведенные с трудными подростками» и др. Прежде, чем 
обращаться к семьям, полезно поставить цель получить ответы приблизительно на нижеследующие 
вопросы: В чем причина выраженного нежелательного состояния в поведении школьника? Каковы 
факторы, замедляющие формирование чувства национальной гордости у школьников? Положение 
родителей или других членов семьи в обществе, каков их уровень преданности к государству, националь-
ной чести? Может ли родитель сохранить в обществе и семье свою гордость, личность, национальное 
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пристрастие, соблюдает ли он сам на нужном уровне духовно-этические нормы, юридические правила? 
Каково положение самообразования и педагогический опыт родителей? Какую разъяснительную работу 
ведут родители или другие взрослые члены семьи с детьми и подростками, соответствующие 
требованиям независимого государства, морально-этическим нормам общества, требованиям законов? 
После определения всех этих вопросов учитель может давать необходимые советы родителям о 

соблюдении норм поведения в обществе подростка и его родителей. Таким образом, учитель и родители в 
работе формирования чувства национального достоинства у школьной молодежи должны действовать 
совместно. 
Приглашение родителя в школу является одним из главных форм в работе возрождения и развития 

чувств национального достоинства и гордости у школьников. В это время родителей подростка в школу 
могут пригласить классные руководители, другие учителя, школьные директора, завуч по 
воспитательным делам и др. 
Такие встречи устраняют трудности воспитания у школьников чувства национальной чести, гордости, 

достоинства и патриотизма. При индивидуальных беседах с родителями выявляются некоторые 
проблемы, имеющие недостатки в поведении и образовании подростка. В это времяцелесообразнее 
обсуждать прогрессивную нацеленность, в то же время изучение интересов и возможностей родителей в 
воспитательной работе. Далее родителю желательно оказать практическую помощь в связи со 
встречавшимися трудностями в работе воспитания подростка в национальном духе, указав ему 
необходимое методическое направление и педагогические советы. 
В результате исследований, опросов и бесед, проведенных в городских и сельских школах нашей 

Республики, выяснено, что практика приглашения родителей в школу, особенно отца и матери использу-
ется в случаях допущения нарушения законов, дисциплины, норм поведения подростком, а также при 
неуспеваемости. На самом деле учителям наряду с недисциплинированными, «трудными» подростками, 
целесообразно также приглашать родителей успевающих и дисциплинированных школьников. В этой 
работе воспитателям советуется регулярное использование родительских дней. В эти самые дни им, 
наряду с рекомендациями о режиме дня ребенка в семье, организацией развивающего труда, защитой здо-
ровья, также необходимо давать советы в вопросах формирования у них чувства национальной гордости. 
Собрание родителей – одно из широко распространённых форм участия семьи в жизни школы. 

Создание тесных связей с родителями, увеличение ответственности родителей в обучении и воспитании 
школьника, активное привлечение в это дело путем проведения классных и общешкольных родительских 
собраний имеет особую значимость. Наши наблюдения выяснили, что в связи исследуемым вопросом 
лучше созывать общешкольные родительские собрания два раза в год, классные родительские собрания в 
начале и конце учебного года и вовремя осенних и зимних каникул. Эти собрания важны в пропаганде пе-
дагогических знаний среди родителей. Здесь учитель, наряду с достижением успеха в формировании чув-
ства национальной гордости у детей, также получает возможность обсуждения в деловой обстановки не-
которых трудностей, выраженных в общем поведении школьников в школе и семье. Он в то же время соз-
дает новые и лучшие условия для прогрессивного развития чувства национальной гордости у школьника. 
На родительских собраниях, кроме исследуемых проблем, возможно обсуждение таких вопросов, как 

путь исполнения школьниками «правил для ученика», число наиболее нарушаемых пунктов или же 
возможности достижения успехов. 
В повышении педагогической культуры у родителей, в связи с вопросами воспитания школьников в 

духе чувства национальной гордости, важную роль играют университеты и лектории педагогических 
знаний. Лекции в университетах и лекториях могут вести учителя школы, завучи по воспитательным 
делам, научные работники, сотрудники правозащитных органов. Для лекций крайне важно определение 
содержательных и актуальных тем. 
Исполнение родителями общественных заданий в связи с воспитанием школьников в духе чувства 

национального достоинства является эффективной формой улучшения уровня педагогической культуры 
и общей культуры граждан, составной, таких как духовная, эстетическая, трудовая, физическая, 
экономическая, экологическая и юридическая культуры. Они же в свою очередь дают толчок развитию 
способностей и привычек в образовании и воспитании школьников, и тем самым увеличивает их 
активную деятельность. 
Из исследований ясно, что чем больше родитель в связи с исследуемым вопросом в 

общеобразовательных школах привлекается к исполнению общественных заданий, тем легче его ребенок 
и его одноклассники проходят этапы воспитания в национальном духе, у них расширяются возможности 
формирования чувства национальной гордости.  
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Безусловно, в это время следует иметь в виду собственные желания родителей, надо давать такие 
поручения, которые были б им по душе и чтобы они достойно выполнили данное дело и получили 
положительный результат. Имея все это в виду лучше осуществить опрос родителей следующего 
содержания: «Какую услугу вы, как родитель сможете оказать школе, классу, чтобы ваш ребенок и 
другие гордились вами как истинным азербайджанцем?». 
После подобного опроса общественные поручения между родителями распределяются не 

беспорядочно, а по их желаниям. В результате деятельность, как отмечает проф. А.Н.Аббасов имеет 
реальный и добровольный, а не формальный и принудительный характер (2,стр.333). 
Родительские диспуты в связи с исследуемыми вопросами имеют крайне важную значимость в 

улучшении педагогического просвещения родителей. Диспуты создают возможности проводить обмен 
мнениями, сравнения событий, делать выводы по исследовательским итогам участниками мероприятий в 
связи ролью родителей в формировании чувства национальной гордости.  
Одним из возможностей формирования чувства национальной гордости у школьной молодежи счита-

ется демонстрация фильмов о патриотизме, государственности, о его атрибутах, традициях исторического 
героизма, боевых сценах национальных героев и солдатов и т.д. В республике есть десятки художествен-
ных, документальных, научно-массовых фильмов, посвященных таким темам, постановка которых 
продолжаются. Любовь к семейному воспитанию и национально-духовным ценностям нашего народа 
является сценарием многих этих фильмов. Демонстрация таких фильмов, помогающих формированию 
чувства национальной гордости у подростков, повышает национально- культурный уровень родителей и 
способствует их педагогическому просвещению. В связи с исследуемым вопросом советуется просмотр 
таких фильмов, как «Деде Коркут», «Насими», «Низами», «20 января», «Ходжалинский геноцид», 
«Мачеха», «На дальних побережьях», «Сражение в горах», «Ходжа» и т.д. Очень родителей проведение 
широкого обсуждения данных фильмов с точки зрения исследуемой проблемы полезно с участием. 
Одним из способов формирования у детей чувства национальной гордости являются вечера - 

викторины. Наблюдения показывают, что в лекциях, объяснениях и др. формах мероприятий не всегда 
родители получают ответы на интересующие их вопросы. Поэтому в связи с исследуемым вопросом 
рекомендуется усиление пропаганды педагогических знаний и организация вечеров-викторин с целью 
оказания помощи родителям. На этих вечерах родители получают более содержательные ответы на 
вопросы в связи с повышением чувства национальной гордости и достоинства у детей. Обычно вопросы 
задаются заранее в письменной форме. В течение вечера могут быть выявлены дополнительные вопросы. 
Одной приемлемой формой связи с родителями, в связи исследуемым вопросам, также является 

организация педагогических практикумов. Как отмечает проф. А.Н. Аббасов: «Педагогические практику-
мы создают условия для успешной реализации в практике, семейном воспитании приобретенные знания 
родителей. После каждого занятия по повышению педагогического образования, культуры они получают 
наставления и задания, направленные на улучшение воспитания подростков в семье. Обычно педагогиче-
ские практикумы посвящаются лекциям, прочитанным родителям и проведенным беседам» (3, стр.334). 
В привитии и укреплении чувства национальной гордости особую роль играют родительские комите-

ты, гарантирующие помощь родителям и школе. Они избираются разными классами на общешкольных 
родительских собраниях. Они состоят из опытных родителей. Школьные руководители должны обращать 
серьезное внимание с точки зрения государственности на состав родительских комитетов и проводимую 
ими работу в семьях максимально использовать их силу.  
В статье на передний план выдвинуты идеи, связанные с формированием чувства национальной гордо-

сти, основывающимся на мыслях гениального сына Азербайджанского народа - великого руководителя 
Гейдара Алиева. Также определены конкретные цели и возможности воспитательной работы, вытекаю-
щие из его идей. Доказано, что в связи с исследуемым вопросом привлечения родителей (в том числе 
взрослых членов семьи) в воспитательную работу возможно оказание организованного, непрерывного и 
целеустремленного влияния на личность школьника. В статье четко выяснены формы влияния (индиви-
дуальное, групповое и массовое формы связи школы с семьями) и дана общая методика их организации. 
Статья очень важна для молодых исследователей, школьного педагогичного коллектива, авторов 

учебников и учебных пособий, а также с практической стороны гражданам, занимающимся в республике 
идеологической работой. 
Теоретическая ценность статьи в том, содержание статьи, подход к разрешению проблемы 

содержательно обогащает педагогическую теорию. 
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Түйін 

Білім мен т=рбиенің мақсаты мен міндеттерін оның мазмұны анықтайтындығы педагогика теориясынан белгілі. 
Сондай-ақ, мектеп оқушыларының ұлттық мақтаныш сезімдерін қалыптастыруда мектеп пен отбасының бірлескен 
жұмысының мақсаты мен міндетін айқындалады. Басқаша айтқанда бірлескен жұмыстың мазмұны білім мен 
т=рбиенің мазмұнына байланысты. Алайда тек мектептегі білім мен т=рбие жұмысының мазмұнына қарағанда 
мектеп, отбасы, қоғамдық өкілдер бірлескен жұмыс =лдеқайда кеңірек ж=не жан-жақты.  
Тірек сөздер: педагогикалық ерекшеліктер, ұлттық мақтаныш, =діс, ықпал 
 

Summary 
From the pedagogical theory it is known that the purposes and duties of education and education define their contents. 

Also the maintenance of the purposes and duties of collaboration of school and a family in formation of feeling of national 
advantage at school students are defined. If to be expressed differently, the content of collaboration depends on the purposes 
and duties of this work also as the content of education and education appear from their duties and the purposes. However 
unlike the content of educational and educational work of school students at school, the content of collaboration of school, a 
family and public representatives are wider and comprehensively. 

Keywords: pedagogical features, national pride, method, influence 
 

УДК 371.2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
(ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД) 

 
Е.Х. Мамедова – Докторант Азербайджанского Института Учителей 

 
Для формирования навыков по монологической речи в младшей группе необходимо несколько раз перечитать 

текст сказки, побудить детей повторять его события поодиночке и хором. В средней группе, преимущественно, 
после прочтения текста должно вестись собеседование, должно быть выявлено то, как понимается лексический 
состав содержания. Если дети будут испытывать затруднения в повествовании, с помощью краткого вопроса-ответа 
ведется работа по объяснению сложных слов и выражений, восстановлению пропущенных частей. В подготовитель-
ной же группе, после прочтения текста, воспитатель составляет план, детям разъясняется в какой последовательно-
сти должно происходить повествование. Постепенно план с помощью воспитателя составляется детьми.  
Ключевые слова: дошкольный возрастной период, связная речь, закрепление привычек, организация системной 

работы 
 
Речь, будучи средством коммуникации, является основой всякой умственной деятельности. Сравнение 

и классифицирование, систематизирование, обобщение детьми предметов окружающего мира 
реализуется именно посредством связной речи. 
Связная речь отображает в себе результат работы по звуковой культуре речи, обогащению словаря, 

усвоению грамматического строения языка в детских садах. Его развитие соединяет в себе все достиже-
ния ребенка в сфере усвоения родной речи, его звукового признака, словарного состава, грамматического 
строения. Это вовсе не означает, что связную речь ребенка можно развить только после того, как он 
усвоит звуковую, лексическую и грамматическую сторону языка. Дети, не умеющие правильно воспроиз-
водить речевые звуки, не понимающие значения некоторых слов, допускающие недостатки в грамматиче-
ских конструкциях предложений, не умеющие использовать сложные конструкции, начинают выражать 
свои мысли частично связно. Выдающийся психолог Я.А.Аркин подчеркивал, что богатство словаря еще 
не подтверждает ни качество речи, ни высокий уровень интеллекта. Важна не частая речь ребенка, ни 
речь повсюду и обо всем, а то, как и где он говорит, и в какой форме использует свое речевое оружие [6, 
39]. Усвоивший именно такую речь ребенок бывает готов к школьному обучению, воспринимает, 
запоминает сказанное педагогом, данное учебником, не допуская искажений, излагает содержание. 
Последним этапом работы по развитию речи ребенка в дошкольном возрасте является усвоение им 

способности ясно, последовательно, системно и связно излагать свои мысли и чувства. Усвоивший 
связную речь ребенок может, построив небольшого размера рассказы об играх и развлечениях, красотах 
природы, происходящих в окружающем мире событиях, жизни общества и пр., передать их содержание. 
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Связность речи обеспечивает логически последовательное, точное, выразительное и полноценное изложе-
ние содержания о каком-либо предмете, явлении. Связность детской речи определяется следующими 
способностями: 

1. Способность определить различные отношения между фактами, явлениями, происшествиями, 
событиями, составляющими содержание рассказа;  

2. Способность найти форму речи для выражения мысли. 
Дети в дошкольном возрасте изучают разговорную речь, практическим путем усваивают 

грамматические правила языка, вступают в общение с окружающими людьми, понимают мысли других 
и, наконец, умеют в определенной степени связно выражать свои мысли. К.Д Ушинский пишет: 
«Ребенок, усваивая родную речь, усваивает не только слова, их сочетания, но и бесчисленные понятия, 
взгляды о предметах, многие идеи, чувства, художественные образы, логику и философию языка. 
Настолько быстро усваивает, что впоследствии, в результате двадцатилетних усилий и методического 
обучения, не может усвоить и половины этого» [7, 356]. 
К работе по развитию связной речи надо приступать с ранних лет и продолжать её долгие годы. 

Ребенок должен осознавать содержание истории, которую хочет рассказать, выстраивать их в определен-
ной последовательности. В детском саде идет работа лишь по развитию устной связной речи. Самой 
простой формой устной речи является разговорная речь. Разговорная речь, будучи богата различными 
выразительными средствами, в силу простоты своего синтаксического строения, более близка духу детей 
дошкольного возраста. И именно поэтому в дошкольном возрасте главной формой общения со взрослы-
ми, с ровесниками у детей является диалог. Диалог стилистически входит в разговорную речь. Речь состо-
ит из цепочки реплик. Академик Л.В.Щербак писал, что диалог состоит из взаимной речевой операции, 
определяющей ситуацию или же сказанное двумя индивидуумами, собеседниками, поддерживающими 
между собой общение. Диалог по сути своей представляет собой цепочку реплик [3, 51]. 
Процесс диалогического общения создает естественные условия для всех областей речи – звуковой 

культуры, литературного произношения, обогащения словарного запаса. В детских садах тексты по 
диалогической речи, как правило, происходят в форме собеседования. Главной целью в собеседовании 
является раскрытие речи ребенка, постановкой ему вопросов прививание ему способности отвечать на 
вопросы, продолжать беседу. В этом процессе, несомненно, дети обретают простые знания о 
происходящих в окружающем мире, природе и обществе явлениях, виденном ими. При этом тематику 
собеседования, сообразно возрасту и уровню понимания детей, можно определить следующим образом: 

- имена членов семьи и родственников; 
- используемые в быту предметы и инструменты; 
- общественные жизненные явления; 
- природные явления, погода в различные времена года; 
- жизнь детского сада; 
- школьная жизнь; 
- город, село; 
- труд, профессия людей и собеседования на пр. темы можно проводить в каждой группе. 
В зависимости от решаемых воспитательных и образовательных задач в собеседовании используются 

различные приёмы. Среди этих приемов самым значимым является вопрос. Вопрос направляет ранее 
приобретенные детьми знания и пробуждает их мыслительную деятельность. Для того, чтобы дети 
задавали вопросы, им необходимо показывать такие предметы, такие рисунки, одним словом, они 
должны быть введены в такие речевые условия, чтобы были вынуждены говорить. Ответы на вопросы у 
детей надо требовать давать не хором, а по одному.  
Развитие диалогической речи детей подготавливает их к мононологической речи. Монологическая 

речь является более организованной формой устной речи. Развитие устной монологической речи детей 
дошкольного возраста зависит от правильного использования ими языковых средств - слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций. Элементы монологической речи начинают проявляться в 
ребенке с двух-трех лет. Воспитатель с первых шагов должен подготовить систему упражнений, 
направленных на устную монологическую речь детей. Необходимо обучать ребенка для описания какого-
либо предмета планировать свою мысль, определять последовательность предложений, правильно 
строить предложения, правильно пользоваться ими в речи. Если монологическая речь ребенка не будет 
направлена, дети не смогут усвоить монологическую речь, отвечающую требованиям нашей 
литературной речи. Известно 3 вида монологической речи:  

1. Описание 
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2. Пересказ 
3. Суждение 
В развитии монологической разговорной речи важное место занимает эффективная организация работ 

по описательному жанру. Описание заключается в сообщении об одновременно произошедших фактах. 
Описание представляет собой последовательное перечисление признаков и свойств предметов и событий 
на основе наблюдений. Наблюдение означает внимательное рассматривание предметов, отношений 
между ними, определение схожих и отличных черт, концентрацию внимания на цвете, запахе, прочих 
характерных признаках. В процессе наблюдения дети непосредственно воспринимают происходящие в 
окружающем мире изменения, оказываются с ними в контакте. В этом процессе речь детей формируется, 
развивается естественным путем.  
К.Д.Ушинский, придававший большое значение наблюдениям, писал, что если педагог жалуется на 

умственное развитие ребенка, должен тренировать его умение наблюдать. Необходимо обучить детей 
правильно наблюдать, обогатить их речь полноценными, правильными, ясными образами, насколько это 
возможно, потому как впоследствии эти образы становятся элементами мыслительного процесса. Как он 
отмечал, для ребенка самой сильной логикой является логика природы [7, стр. 360]. И поэтому 
необходимо научить детей активно участвовать в наблюдениях, не только смотреть, а видеть, на 
основании наблюдений высказывать свои мысли точными, выразительными словами. После того, как 
дети научатся смотреть на жизнь сознательно, они развиваются в направлении правильного размышления 
об определенном предмете, явлении, соединения разбросанных мыслей с логической 
последовательностью, создания завершенного образа и выражение его таким, какой он есть. 
В дошкольный период используется, преимущественно, повествовательного характера монологиче-

ская речь, однако постепенно все более широкое место занимает и монологическая речь описательного 
характера. Связная речь может носить только повествовательный характер. И поэтому необходимо 
направлять внимание детей на окружающий мир, красоты природы, предметы и явления, приучить 
описывать их. 
Поскольку работы в этой сфере системно организованы, дети с пяти лет в той или иной степени 

усваивают монологическую речь. Развитие монологической речи завершается способностью детей 
усвоить навыки самостоятельного повествования, что имеет большое значение в процессе обучения. 
Возможны две формы повествования:  

! Пересказ детьми услышанного ими содержания рассказа или сказки;  
! Повествование о виденных другими предметах, картине, явлении, играх, развлечениях, семьях и пр. 

[4, стр.130].  
В первом случае дети получают из образного, эмоционального языка произведения готовый образец, 

хотя и не пересказывают своими словами, все равно в определенной степени повторяют готовую речевую 
форму, готовый словарь, осуществляют механическую деятельность. А во втором случае их деятельность 
принимает творческий облик. Составление ими рассказов отличается он повторного воспроизведения 
тем, что представляет собой более сложную деятельность. С точки зрения развития речи этому должно 
отдаваться предпочтение. 
Наконец, детей надо учить быть активными, самостоятельными, выказывать свое отношение к 

предметам и событиям, увиденному и услышанному, строить сказки с элементами суждения. Виды работ 
по повествованию для достижения подобной цели можно сгруппировать следующим образом: 

• Повествование по содержанию прочитанных художественных текстов; 
• Повествование непосредственно по восприятию; 
• Повествование на основе игрушек;  
• Повествование по рисункам; 
• Повествование по памяти; 
• Творческое повествование (завершение окончания рассказа, повествование по данному плану, 

повествование по произвольно выбранной теме ). 
Для формирования навыков по монологической речи в младшей группе необходимо несколько раз 

перечитать текст сказки, побудить детей повторять его события поодиночке и хором. В средней группе, 
преимущественно, после прочтения текста должно вестись собеседование, должно быть выявлено то, как 
понимается лексический состав содержания. Если дети будут испытывать затруднения в повествовании, с 
помощью краткого вопроса-ответа ведется работа по объяснению сложных слов и выражений, 
восстановлению пропущенных частей. В подготовительной же группе, после прочтения текста, 
воспитатель составляет план, детям разъясняется в какой последовательности должно происходить 
повествование. Постепенно план с помощью воспитателя составляется детьми.  
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Для эффективной организации работы по развитию связной речи детей дошкольного возраста важно 
создание приемлемых условий. Приемлемыми условиями, обеспечивающими развитие связной речи, 
являются следующие:  

1. Обогащение словарного запаса детей. Низкий уровень связной речи детей, в основном, является 
результатом скудости лексического запаса, не усвоения связанной с тематикой лексической 
микросистемы. Дети со скудным словарным запасом не могут подобрать слова для точного, образного 
выражения мысли. И поэтому обогащению, уточнению и активизации словарного запаса, необходимо 
уделять серьезное внимание. 

2. Знание правил языка. При рождении ребенок сталкивается с готовой речью, слышит грамматически 
правильно построенную речь и начинает пользоваться ею. Таким образом, ребенок усваивает граммати-
ческое построение и модель языка. В этот возрастной период важно вступление в общение с взрослыми, 
обращение внимание на синтаксические нормы нашего языка. Профессор Y.Ш. Керимов пишет: 
«Ребенок, выслушивая речь окружающих, сталкивается с озвучиваемыми в различных условиях различ-
ными мыслями, заучивает их и постепенно учится связи повторяющихся элементов – слов и выражений – 
с определенными значениями. Ребенок использует эти элементы в новых условиях, на их основе и сам 
высказывает новые условия и таким образом, усваивает грамматическое построение родного языка» [3, 
стр. 59]. 

3. Работа по предложению. Начиная с момента, когда ребенок заговаривает, он строя простые 
предложения, излагает свои мысли. Начиная с младшей группы детского сада, работа в этом направлении 
должна вестись в запланированном порядке. Уменьшаются случаи половинчатости, перемены мест 
членов предложения при построении предложений. Дети уже учатся строить предложения, не имеющие 
материальной основы. Проведенные в детских садах наблюдения показывают, что если прежде они, глядя 
на изображения вещей, строили такие предложения, как это заяц, это мальчик, это машина, в старшей 
группе же по тем же рисункам строят предложения типа заяц бежит, заяц, испугавшись, бежит в кусты, 
машина едет, грузовая машина едет, мальчик играет с мячом, маленький мальчик играет. В.К.Лоторев 
справедливо пишет, что пока ребенок не научился строить простые и сложные предложения, его речь не 
может быть связной. Следовательно, обучение различного рода монологической речи, прежде всего, 
является обучением грамматике, синтаксису [3, стр.61]. 

4. Образование речевой ситуации. Одним из важнейших условий, обеспечивающих развитие связной 
речи, является речевая ситуация. Это, прежде всего, связано с мышлением детей, его конкретностью. Как 
представления детей и особенности словаря определяются средой, в которой они живут, 
географическими и социальными условиями, так и развитие связной речи зависит от этого.  
Поскольку прививание детям навыков связной речи является окончательной целью преподавания 

родной речи, в каждом из уроков языка должно быть ведение самостоятельной работы в этой области. 
Развитие связной речи детей должно быть скоординировано, можно сказать, со всеми областями 
азербайджанского языка. Кроме того, должно уделяться внимание координации работы по связной речи с 
другими обучающими предметами. Например, версии, выдвигаемые детьми при решении примеров на 
уроках математики в процессе решения упражнений для доказательства своих мыслей, данные ими 
ответы, оказывают основательное воздействие на развитие их связной речи. При этом работы по 
развитию связной речи обеспечивают развитие не только речи детей, но и умственное их развитие. Мы 
должны стараться, чтобы связная речь была собственным творчеством каждого ребенка. В детских садах 
работа по развитию связной речи детей должна быть доведена до такого уровня, чтобы они были 
полностью готовы к школьному обучению.  
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Түйін 

Кіші топтарда монолог оқу дағдыларын қалыптастыру үшін ертегі м=тінін бірнеше м=рте қайталап айту қажет. 
Оның оқиғасын балалар жеке де, топтасып та қайталауы қажет. Орта топта көбіне м=тінді оқыған соң =ңгімелесу 
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өткізілуі қажет. Олардың =р сөздің мағынасын қалай түсінгенін анықтау қажет. Егер балалар м=тінді =ңгімелеген 
кезде қиыншылыққа ұшыраса қысқаша сұрақ-жауап негізінде күрделі сөздер мен ұғымдардың, түсініктердің 
мағынасын ашуға тырысу керек. Мектепке даярлық тобында м=тін оқылған соң т=рбиеші жоспар дайындайды, 
балаларға баяндау қандай үлгіде өтетінін түсіндіріледі. Бірте-бірте сабақ жоспарын т=рбиеші көмегімен балалардың 
өздері жасайтын болады.  
Тірек сөздер: мектепке дейінгі кезең, сөз құрастыру, =детті бекіту, жүйелілік жұмысын ұйымдастыру 
 

Summary 
For formation of skills according to the monological speech in younger group it is necessary to re-read several times the 

text of the fairy tale, to induce children to repeat its events one by one and chorus. In average group, mainly, after reading of 
the text interview has to be conducted, how the lexical structure of the contents is understood has to be revealed. If children 
experience difficulties in a narration, by means of a short question-answer work on an explanation of compound words and 
expressions, restoration of the passed parts is conducted. In preparatory group, after reading of the text, the tutor makes the 
plan, to children is explained in what sequence there has to be a narration. Gradually the plan by means of the tutor is formed 
children. 

Key words: preschool-age period, coherent speech, strengthening skills, systematic organization of work 
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Мақалада орта к=сіптік білім беру жүйесіндегі оқушыларды өз еліміздің азаматы =рі патриоты етіп т=рбиелеу, 
колледждерде оқитын жастардағы патриоттық сезімді т=рбиелеу, =леуметтік белсенді оқушыларды - Қазақстан 
азаматтарын қалыптастыру сұрақтары қарастырылған. Колледждегі отансүйгіштік т=рбенің педагогикалық 
шарттары анықталған: білім басқармасының жоғарғы органдарының басқарушы құжаттамаларының орта к=сіби 
білім мекемелеріндегі т=рбиелік жұмыстарды ұйымдастыруға қоятын мазмұнды ж=не нормативтік талаптары; білікті 
т=рбиелеушілердің қамтамасыздандырылған ж=не педагогикалық кадрлардың т=рбиелеу жұмыстарына дайындық 
деңгейлері; колледждегі отансүйгіштікке т=рбие берудің ақпараттық қамтамасыздандырылу деңгейі мен 
материалдық-педагогикалық жағдайлары; колледжде шешілу керек білім тапсырмаларының бастылығы. 
Жастарды отансүйгіштікке т=рбиелеу жоспарлы, жүйелі, тұрақты ж=не мақсатқа бағытталған болуы керек. 

Сондықтан да білім мекемелерінің =рекеттері мен жұмыстары да осындай болуы қажет. 
Білім алу кезеңінде тұлғаны т=рбиелеу – барлық оқу-т=рбие процесінде: оқу кезеңінде де (п=ндерді игеру кезінде) 

ж=не сыныптан тыс жұмыстарда да жүзеге асырылады.  
Колледждердің т=рбиелеу жүйесі жеке ұжымдармен қатар жеке оқушылармен т=рбие жұмыстарын жүргізуде 

патриоттылық бағыттардағы іс-шараларды ұйымдастырудан тұрады. 
Бұлақты сөздер: отансүйгіштік, отансүйгіштікке т=рбиелеу, отансүйгіштікке т=рбие берудің педагогикалық 

шарттары 
 
Колледж оқушыларына отансүйгіштікке т=рбие беру белгілі бір педагогикалық жағдайларда 

ұйымдастырылады. Олардың ішіндегі негізгілері мыналар: білім басқармасының жоғарғы органдарының 
басқарушы құжаттамаларының орта к=сіби білім мекемелеріндегі т=рбиелік жұмыстарды ұйымдастыруға 
қоятын мазмұнды ж=не нормативтік талаптары; білікті т=рбиелеушілердің қамтамасыздандырылған ж=не 
педагогикалық кадрлардың т=рбиелеу жұмыстарына дайындық деңгейлері; колледждегі отансүйгіштікке 
т=рбие берудің ақпараттық қамтамасыздандырылу деңгейі мен материалдық-педагогикалық жағдайлары; 
колледжде шешілу керек білім тапсырмаларының бастылығы. 
Т=рбие беру қызметінің мазмұны мен ұйымдастырылу тапсырмаларының ішіне мыналар кірістірілген: 

тұлғаның дамуы үшін ж=не шығармашылық белсенділігінің жүзеге асырылуы үшін жағдайлар жасау; 
т=рбие беру ортасы мен жүйесін, олардың орта к=сіптік білім беруде нұсқаларын дамыту. Бұл 
тапсырмалар мына бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

− оқушының дүниетаныме мен құндылықтар жүйесі бағыттарының қалыптасуы үшін жағдайлар 
жасау; 

− ұлтаралық қатынас м=дениетін т=рбиелеу; 
− дені сау тіршілік үлгісі мен экологиялық м=дениетті қалыптастыру; 
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− жанұядағы, ұжымдағы, тұрмыстағы, жалпы қоғамдағы өзара қарым қатынас м=дениетін т=рбиелеу; 
− оқушылардың мұғалімдермен бірлесіп жұмыс жасау қарым қатынасын дамыту; 
− оқып жатқан жастардың өмірінде бос уақыттық, клубтық қызметтерді (=рекеттерді) дамыту. 
Оқып жатқан ер балаларды болашақ Отан қорғаушылары ретінде т=рбиелеу актуальды болып қалады 

ж=не жоғарғы оқу орындарының т=рбиелік жұмыстарының маңызды бағыттарының бірі болып =скери 
қызметке дайындық жағдайларын жасау керектігі болмақ. 
Колледжде отансүйгіштікке т=рбие берудің келесі педагогикалық шарттары білікті т=рбиешілермен 

қамтамасыздандырылған ж=не педагогикалық кадрлардың дайындық деңгейімен байланысты. Өкінішке 
орай, орта к=сіптік оқу мекемелерінде жоғары тиімді т=рбие беру жұмыстарын ұйымдастыруда білікті 
педагогтардың жетіспейтіндігін айту қажет. Сонымен қатар, педагогикалық құрам "қартаяды", педагогтар 
санын көбінесе =йелдер құрайды. Біздің мемлекетіміз үшін маңызды м=селелердің қатарына педагогтар-
дың пікірінше патриоттылық, азаматтық м=селелері кірмейді. Олардың ойынша анағұрлым маңыздысы: 
экономикалық өркендеу; тыныштық, соғыстың болмауы; қоғамдық т=ртіп, қылмыстылықтың аздығы. 
Мұғалімдер оқушылардың бойында т=рбиелеу керек маңызды қасиеттер деп мыналарды айтады: 
адалдық; к=сіби біліктілік; ақ көңілділік; жауапкершілік; бастаған ісін соңына дейін жеткізушілік; 
талаптылық; табандылық. Көріп отырғанымыздай орта к=сіптік білім беру мекемелері педагогтарының 
атаған маңызды мемлекеттік м=селелердің ішінде де, еліміздің қазіргі таңғы адамдарының маңызды 
қасиеттерінің ішінде де Қазақстанның патриот азаматын т=рбиелеуге қатысты м=селелер жоқ.  
Колледжде отансүйгіштікке т=рбие беру материалдық педагогикалық жағдайлардың жеткіліксіздігі-

мен, ақпараттық қамтамасыздандырылу деңгейінің төмендігімен де байланысты. Нақты осы жағдайда 
колледжде қажетті т=рбие беруші ортаның, атмосфераның жоқтығы туралы сөз қозғалып отыр. Патриот-
тылық м=селелеріне арналған қажетті ақпараттық шығарылған өнімдердің, көркемдік материалдардың, 
композициялардың жеткіліксіздігі. qрине осылардың б=рі барлық білім беру мекемелерінде бар. Бірақ 
мазмұны, композициясы, көркемделуі, орналастырылуы бойынша оқушылардың шынайы қызығушылы-
ғын тудырмайды, жадыларында қалмайды. Көбінесе патриоттылықты қалыптастырудың т=рбиелеуші 
атмосферасын жасау Ұлы Отан Соғысы кезеңінде жасалған ерлікер бейнеленген музейлерді безендірумен 
ғана шектелген. Бірақ патриоттылық дегеніміз тек ерлік пен =скери д=стүрлер ғана емес. Ол кіші отаннан, 
отандық =дебиеттен ж=не өнерден, туған тілден, өзінің оқып жатқан оқу орнының д=стүрлерін білу мен 
оларға адалдығынан басталады. Бұл біздің халқымыздың, соның ішінде колледж түлектерінің ерлік 
=рекеттері. Бұл Отан тарихын, оның р=міздерін білу, оның =лемдегі орнын түсіну. Осының барлығы 
оқушылардың бойында патриот азамат қасиеттерін қалыптастыру үшін т=рбиелеуші атмосфераны жасау 
кезінде бейнеленуі қажет. 
Отансүйгіштікке т=рбие берудің тағы да бір маңызды шарттарының бірі колледждің шешетін білім 

тапсырмаларының үстемділігінде. Оқушы тұлғасын білім процесінде т=рбиелеуде ж=не оны маман ретін-
де қалыптастыруда басымдылық соңғысына беріледі. Ал т=рбиелеу мақсаттары, соның ішінде патриотты-
лық екінші орында болып қалады. Сөзсіз, к=сіби маманды дайындау – орта к=сіптік білімнің маңызды 
тапсырмалары. Бірақ та оны маңызды, үстем ретінде ерекшелей отырып, өз Отанымыздың азаматын, тұл-
ғасын қалыптастыруды жоғалтамыз. Ал өз отанының патриоты болып саналмайтын к=сіби маман (=леу-
меттік сұрақнамалар н=тижесінен көрініп отырғандай кадрлардың шет елдерге кетуі) өзін басқа қоғамның 
мүддесі үшін жүзеге асыра алады. осыған байланысты заңды сұрақ туады: "Кім үшін біз к=сіби мамандар-
ды дайындап жатырмыз? Олардың дайындық сапасын не үшін жетілдірудеміз?". К=сіби маманды 
қалыптастыру ж=не Қазақстан патриот азаматын, тұлғасын т=рбиелеу тапсырмасын оқу мекемелерінде 
білім процесі үшін бірдей маңызды ж=не алдыңғы қатарлы тапсырма ретінде анықтау қажет болып отыр. 
Осы келтірген педагогикалық шарттар арнайы орта оқу орындары үшін ортақ, негізгілері болып табы-

лады. олардың =рқайсысының ішкі ж=не сыртқы факторларға байланысты болатын өзіне т=н ерекшелікте-
рі бар. Соған қарамастан біз жүргізген зерттеу жұмыстары аталған жағдайлар ж=не олармен байланысты 
м=селелер барлық білім беру ОКББ орындарына белгілі бір д=режеде т=н екенін көрсетіп отыр. Оларды 
ескеру, т=рбие беру процесіне кері =серін азайту оқып жатқан оқушылардың бойында біздің еліміздің 
патриот азаматтарының қасиеттерін қалыптастыру тиімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 
Колледж оқушыларына отансүйгіштікке т=рбие берудің жас аралық психологиялық 

сипаттамаларымен байланысты өз ерекшеліктері бар. 
Ең бірінші белгілеу керек бұл оқушының колледжге түскенге дейінгі жанұясының т=рбие беруде 

ролінің төмендеуі. Н=тижесінде педагог мақсатты бағытталған т=рбиберудің, соның ішінде отансүйгіш-
тікке т=рбие берудің орнына оқушылардың бейімделу кезеңінде тұлғаның =леуметтендірілуіне, 
оқушылардың денсаулықтарын нығайту мен сақтауға, оларды психологиялық ж=не материалдық 
қолдауға көп назар аударуы керек. 
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Негізі, =ңгіме т=рбие жайлы емес, қайта т=рбиелеу жайында болып отыр. Себебі, колледжге келер кез-
де оқушылардың мінездері, құндылық жүйелері мен өмірлік бағыттарының негізі қалыптасып үлгірген. 
Айрықша көңіл бөлерлік жайт оқушылардың жас ерекшелігі болып табылады. Ең алдымен айтылған 

құраушыларды қарастырмас бұрын, бір жағынан патриотизмді т=рбиелеу үшін оның ерекше 
маңыздылығына, ал екінші жағынан оқушылардың жас ерекшелігіне педагогтардың үнемі м=н бермеуіне 
назар аудару керек. Колледжде білім алу кезеңі – бұл 15 жастан 25 жасқа дейінгі жас диапазоны. Отандық 
жасаралық психология мен педагогикада орнатылғандай жас мөлшерінің дамуының шегіне с=йкес, бұл 
кезең – жастық шақ деп аталады [1, 2, 3].  
Бұл кезеңнің ең басты жаңа білім алуы деп =леуметтік өсуіне қол жеткізуін жатқызуға болады. 

qлеуметтік өсуге қол жеткізу барысында бір жағынан, =леуметтік міндеттердің орындалу мүмкіншілігін, 
екінші жағынан – өз өмірің үшін жауапкершілікті алу, өзің үшін =рекеттер мен шешімдерді қабылдау. 
Басқаша айтқанда, =леуметтік өсуге қол жеткізу – бұл ересек адамның =леуметтік құрылымының барлық 
кешеніне ие болу. qлеуметтік өсуге қол жеткізу тұлғалық өзін анықтайтын мақсаттар шешімін болжайды. 
Өзін анықтаушы құндылықтардың =леуметтік қалыптасқан жүйесін ж=не осыған с=йкес өзіндік тіршілік 
ету мағынасын талқылауға қатысты өзіндік позициясының белсенді анықтамасын болжайды. Өзін-өзі 
анықтау өмірде өзіндік орнын анықтаумен, дүниетаным мен оның танымдық қызметіне =сер етуін, өз 
білімі мен моралдық есті жүйелеуімен білдіретін оқушылардың у=ждемелік шеңберінде динамикамен 
тығыз түрде байланысты. Психологтар мен педагогтар бұл жасқа мінез бен парасаттың қалыптасуының 
орталық кезеңі ретінде ерекше м=н береді. Жас кезде тұлғаны қалыптастыратын "ішкі бағыт" 
динамикасына шешуші м=н беріледі. Д=л осы ішкі позиция белгілі бір құрылымның оның шындыққа, 
айналадағыларға, өз-өзіне қатынасымен байланыстырылады.  
Колледжде білім алу кезеңінде жас адамның дүниетанымы мен азаматтық позициясының, оның 

азаматтық өзін тануының қарқынды қалыптасуы жүреді. Орта к=сіптік білім беру білім ордаларында 
оқитын біршама жас ер балалар мен қыздар азаматтық өзін анықтау ж=не отансүйгіштікке білім алу 
жүйесінде күрделі шешімді талқылау кезде педагогикалық көмекке, қолдауға з=ру болады. Азаматтық 
өзін анықтау ж=не отансүйгіштікке білім ала бастау уақытша ауқымдарда оқушылардың =леуметтік-
к=сіпқой бағыттарды жүйелеуімен, яғни олардың өз орны мен ортадағы дамуымен с=йкес келеді. Бұл 
кезеңдер бір-бірін толықтыратын гармониялық бола алса, бір жағынан қарама-қайшы, антагонистикалық 
бола алады.  
Ақырында, колледжде білім алудың жастық кезеңі жас адамды т=рбиелеу үшін ж=не оның отансүй-

гіштікке қасиеттерін жүйелеу үшін ең маңызды болып табылады.  
 
1 Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского.М., 1981. 
2 Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников. М., 1981. 
3 Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., 2000. 
4 Телегин В.А. Воспитание патриотизма как важнейшая составляющая формирования личности студента 

колледжа. СПб., 2004. 
5 Айтмамбетова Б.Р., Керимов Л.К., Төлеубекова Р.К. ТOрбие процесінің мOні мен мазмұны. Алматы, 1991 ж. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы воспитательной работы в системе среднего профессионального образования, 

в частности, педагогические условия патриотического воспитания у молодежи, обучаемой в колледже, 
формирования социально-активных молодых людей – граждан Казахстана. 
Подробно разбирается каждое из педагогических условий патриотического воспитания в колледже: содержатель-

ные и нормативные требования руководящих документов вышестоящих органов управления образованием к содер-
жанию и организации воспитательной деятельности в средних профессиональных учебных заведениях; уровень 
обеспеченности квалифицированными воспитателями и подготовленность педагогических кадров к ведению 
воспитательной деятельности; материально-педагогические условия и уровень информационной обеспеченности 
патриотического воспитания в колледже; приоритетность решаемых колледжем образовательных задач.  
Патриотическое воспитание молодежи должно быть плановым, системным, постоянным и целенаправленным. 

Поэтому и деятельность образовательных учреждений также должна быть таковой. Воспитание личности – патриота 
в ученический период осуществляется в течение всего учебно–воспитательного процесса: и во время учебной 
деятельности (в рамках изучения дисциплин) и во внеклассной деятельности. 
Система воспитания колледжей предполагает организацию мероприятий патриотической направленности как в 

отдельных коллективах, так и проведение индивидуально-воспитательной работы с отдельно взятым учащимся.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, педагогические условия патриотического 

воспитания 
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Summary 
The problems of educational work in the system of vocational secondary training, in particular, bringing up of the college 

students to be the patriots of their country and forming of socially active students, the citizens of Kazakhstan are considered in 
the article. The meaning of patriotism and its structure is analyzed in details. 

Based on the analyses of the patriotic literature and on practical experience, the criteria of patriotic courteousness if 
students are defined in the article. 

The criteria and levels of patriotic good breeding of the college students are described in it. Bringing up of a person – the 
patriot in period of students’ life is carried out throughout the whole educational process ( in the frameworks of disciplines 
study) and out of class activity. 

The article offers different forms and methods aimed at forming of patriotism; i.e. competitions out of class measurements, 
projects to the Fatherland Defender’s Day, scientific research works and presentations. 

Creative projects are especially distinguished among all forms of educational work.  
The development of educational skills of students, their skills in orienting in informational area and the development of 

critical thinking are on the base of projects method. 
Keywords: patriotism, patriotic education, directions of development of patriotic education 
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