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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!  

 
Я рад приветствовать участников международной научно-практи-

ческой конференции «Модернизация образовательной среды высшей 
педагогической школы», посвященной 55-летию Павлодарского госу-
дарственного педагогического института и 80-летию профессора  
Т.К. Шаяхметова!  

К 2050 году Казахстан должен войти в число 30 (тридцати) самых 
развитых стран мира. Достижение этой цели обусловлено не только 
уровнем технического прогресса и экономического роста, а социальной 
модернизацией, человеческим капиталом страны, напрямую зависящей 
от качественных показателей системы образования. Образование должно 
обеспечить успешность становления личности, способной решать 
социально-экономические проблемы. 

К решению вопросов повышения качества образования важно 
подходить с научных позиций, то есть педагогическая наука Казахстана 
должна быть сфокусирована на системном исследовании актуальных 
проблем образования, решение которых будет способствовать успешной 
реализации образовательной политики государства, широко внедряя 
достижения мировой педагогической науки. 

У известного в регионе высшего учебного заведения по подготовке 
учителей Павлодарского государственного педагогического института 
есть свои традиции, соответствующие его истории. Одной из традиций, 
имеющей большое значение, является проведение специальных кон-
ференций, посвященных тем, кто отдал свои силы и посвятил свою 
жизнь развитию данного учебного заведения. Сегодня вы являетесь 
свидетелями продолжения этой традиции. 

Реализация отечественного образования в регионе связана со 
способностями, знаниями и культурой учителей, педагогов. Все знают, 
что качественная подготовка специалистов осуществляется в высших 
педагогических учебных заведениях. В этом отношении, в развитие 
национальной системы высшего образования Республики Казахстан, 
комплексное обновление его содержания и качества, внедрение передовых 
инновационных технологий, внес большой вклад известный педагог, 
видный ученый, общественный деятель, профессор Тасболат Касенович 
Шаяхметов. 

Тасболат Касенович всю свою сознательную жизнь посвятил 
системе образования. В период руководства Павлодарским государст-
венным педагогическим институтом он сумел реализовать свое творческое 
стремление, передовые идеи, особый дар управленца и лидерские 
качества во благо и развитие нашего вуза. Тасболат Касенович 
Шаяхметов сумел вложить свой особый дар ответственного отношения к 
своему делу и бережное отношение к людям в свою деятельность, что 
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позволило ему в течение почти 20 лет быть ректором известного и 
одного из старейших в регионе вуза. Сегодня с полной ответственностью 
можно утверждать, что именно в те годы, когда нашим вузом руководил 
Т.К. Шаяхметов, были реализованы большие проекты, повысился уровень 
качества подготовки будущих педагогов, заложены основы нашего 
современного развития. Об этом вспоминает и много говорит все 
учительство нашего региона, которое называет Тасболата Касеновича 
Шаяхметова «Учителем учителей». 

Уважаемые участники и гости конференции! Павлодарский 
государственный педагогический институт празднует свой 55-летний 
юбилей и данную конференцию посвящает этой дате. Наш вуз имеет 
опыт построения системы эффективного управления инновационной 
деятельностью в вузе, который предполагает выявление всех компонентов 
этой системы и их взаимосвязей, а также причин, побуждающих к 
ведению инновационной деятельности. Необходимость в проведении 
инновационной деятельности возникает при переходе на следующий 
этап жизненного цикла и при достижении зрелости, что переживает вуз, 
который является истинной кузницей педагогических кадров не только в 
регионе, но и в республике. 

Надеюсь, что результаты нашей конференции будут способствовать 
достижению выше обозначенных целей, увеличению вклада высшей 
школы, системы образования в решение как общесоциальных, так и 
общеэкономических задач.  

Уверен, что конференция пройдет в плодотворной и подлинно 
научной атмосфере, желаю творческого вдохновения и плодотворной 
работы. 

 
Ректор ПГПИ, доктор химических наук,  

профессор А. Нухулы 
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EDUCATIONAL RESOURCES WEBSITE FOR  
COMPUTER SCIENCE  

 
A.Zh. Assambayev, Zh.Y. Taichik, A.E. Anafina  

PSPI, Pavlodar 
 

Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev outlined that "in the 
context of globalization and the migration of labor world order is becoming 
multipolar and multilingual. Dialogue and partnership among civilizations 
covers various aspects of society such as science, culture, education. The 
foundation of this partnership is the formation of multilingual environment 
in response to the global challenges of the 21st century "[1]. 

The purpose of the trilingual education is not just teaching other 
(foreign) languages but it is also immersion in the real intercultural 
environment, conducting of the dialogue, the dialogue between cultures, 
based on mutual understanding, harmony, and friendly interest in different 
cultures. The concept of a dialogue of cultures is understood as a 
philosophy of communication in today's multicultural world, it is 
fundamentally different from the traditional "foreign language teaching". A 
person, capable of conducting the dialogue of cultures, must be competent 
not only linguistically, but he must also be cultured, moral and spiritual. 

Knowledge of Kazakh as the state language, the Russian language as a 
means of international communication, English as a means of integration 
into the international educational environment are now an objective 
necessity. 

Pavlodar State Pedagogical Institute has been consistently 
implementing the programme of trilingualism since 2010, first of all in the 
aspect of the development of the conceptual foundations of multilingual 
education, defining the strategy, goals, objectives, content, main directions 
of its development and implementation stages. 

Information Science training in English will be introduced in 
accordance with the standard curriculum of general secondary education 
starting from the 2020th-2021st school year in grades 10 and 11.  

Information technologies have become an integral part of our 
everyday life and gradually penetrate into all spheres of human activity. 
Use of information technology speeds up and simplifies the process of 
working with different types of information, presented in digital form. 

In a number of countries one of the priorities of education has been 
done in favor of formation of computer literacy of students. If, on the one 
hand, acquisition of these competencies by the students is a requirement of 
time, on the other hand, this requirement is due to the fact that information 
technology has become a new tool in the study of other subjects, providing 
resources and technical means for the integration of different educational 
areas. 
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In connection with the abovementioned, we set a goal to develop 
interactive educational digital resources on computer science for secondary 
education. 

This project will use the theoretical and practical teaching approaches 
to the educational process, basic textbooks, educational materials on 
computer science. 

The integrative approach will be used that will closely link the subject 
of computer science with many other disciplines. A systematic approach to 
the teaching of computer science will be also used, in other words studied 
sections of the course are viewed not in isolation but in their relationship 
with each other. 

The leading methodological approaches of modern pedagogy and 
psychology have made the theoretical and methodological basis of the 
project. 

Differentiated approach allows to actively develop creative and 
critical thinking of students, to find other approaches to learning 
motivation, it promotes the creative development of the personality; 

Activity approach allows to direct training at performing activity, 
which forms a key information and communication competence based on 
maximum independent cognitive activity of school students. Person-
oriented approach implies equitable interaction of teacher and student in 
the process of achieving educational goals. It allows you to perform the 
following learning objectives: breaking down barriers between the student 
and the teacher; the establishment of dialogue relations; facilitating the 
manifestation of personal qualities, creativity, and willingness to 
cooperation and social activity. 

Competence approach presupposes involvement of students into 
mastering knowledge and skills, which are not separate from each other, 
but the mastery of those as the complex. 

Integrative approach will closely associate the subject of computer 
science with many other disciplines. 

The systemic approach in teaching computer science is that the 
studied sections of the course are considered not in isolation but in their 
relationship. 

In order to solve identified problems the following methods will be 
used: analysis of the technical, pedagogical sources for teaching computer 
science, psycho-pedagogical and methodological literature on the problems 
of improving the system of methods and training content, the development 
of new educational technologies; generalization of innovative domestic and 
foreign experience, curricula, textbooks in natural sciences; conversation, 
questioning, observation, pedagogical experiment, testing and analysis of 
domestic and foreign practice. 

The purpose of studying computer science in grades 10 and11 is a 
specialized system of mastering basic knowledge on the theoretical 
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foundations of modern information technologies, the formation of 
information culture of students, mastery of specific skills of using 
information and communication technologies, education aspirations of 
continuous improvement using the latest information and communication 
technologies, the development of cognitive and intellectual abilities. In this 
regard, the project objectives were as follows: 

– creation of methodological support of the study of computer science 
in the 11th grade of high school in the English language; 

– publication of interactive electronic training manuals, guidelines and 
interactive educational digital resources; 

– development of trilingual terminological dictionaries and glossaries 
for teachers and students. 

The methodical peculiarities of teaching the subject of computer 
science is to form the base of initial theoretical knowledge needed to solve 
specific problems related to the use of visual programming technology and 
modern information and communication technologies. 

Particular attention in the study of computer science should be paid to 
the method of projects as it directly contributes to the increase of interest to 
the computer science course. The use of design technology enhances the 
quality of education, in not only computer science, but also implements 
interdisciplinary communication and increases the efficiency of the subjects 
study. 

In order to improve the quality of education it is recommended to use 
the following pedagogical approaches: differentiated, activity, student-
centered, competence-based, system approaches. 

Implementation of these approaches is done through work in groups; 
organization of research activities; problem-based learning; application of 
critical thinking in the collection, processing, preservation and transfer of 
information; project work; formulation of public tasks that require 
creativity and interpretation; use tasks that are integrated with other subject 
areas in order to demonstrate the applied nature of the subject of computer 
science. 

The first lesson on computer science in each class is conducted for 
revision of safety rules in the classrooms of computer science. When you 
perform practical tasks related to the work on the Internet, you must pay 
special attention to the ethical and legal aspects of working with 
information in accordance with the current legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 

In grades 10 and 11 with the focus on natural sciences and 
mathematics a systematic and algorithmic thinking on the basis of problem 
solving continues to develop. A direct continuation of this activity is work 
in the workshops. 

A special feature of the course of computer science in the classes of 
social and humanities is a more in-depth study of information and 
communication technologies. 
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After examining of each section some hours are allocated to the 
project activities. For students, who show an increased interest in computer 
science and its practical applications, the school can increase the number of 
hours in the study of computer science by providing an optional course of 
their choice. Teaching materials on computer science for grades 10 and11 
which are available on the website of the Academy of Education 
(www.nao.kz) are developed to help teachers [2]. The didactic material 
includes multilevel task that allows an individual and differentiated 
approaches in teaching computer science. 

The volume of academic load on the computer science is as follows: 
– in grade10 there is 1 hour per week, these are 34 hours per academic 

year; 
– in grade11 there is 1 hour per week, these are 34 hours per academic 

year. 
The course of computer science in grades 10-11 is designed for the 

continuation of the study of computer science after mastering the basics of 
the subject in grades 7 through 9. Systematized basis of the content of 
computer science studied at different levels of school education is a 
common content structure of the educational area, which includes the 
following sections: 

1. Theoretical foundations of computer science. 
2. Information equipment (hardware and software). 
3. Information technology. 
4. Social computer study. 
The subjects, which are studied in grades 10 and 11 on the basic level, 

have a general education focus. Therefore, the study of computer science at 
the basic level in high school continues the general education line of a 
course in basic school. Based on the progress made in the basic school in 
acquiring knowledge and skills in computer science, the course for grades 
10 and 11 is developing them in all above-mentioned four sections of 
educational field. A higher level of progress and literacy of high school 
students as compared to the primary school students contributes to 
improvement of the scientific level of the course content. This allows, for 
example, to consider some of the philosophical questions of computer 
science, to extensively use mathematical apparatus in topics related to the 
theoretical foundations of computer science and information modeling. 

A substantial line of "Information Modeling" (that is included in the 
section of the theoretical foundations of computer science) is largely 
manifested metasubject role of computer science. Here solvable problems 
relate to different subject areas, and computer science provides solutions 
for their methodology and its tools. New knowledge gained in the study by 
high school students from other disciplines, such as mathematics, 
contributes to the increased (compared to the basic school) level of issues 
study of information modeling. 
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From the sections, relating to information technology, students acquire 
new knowledge about the possibilities of ICT and skills to work with them, 
that brings them to the level of use of ICT in professional fields. In 
particular, much attention is paid to the development of up to date 
knowledge and skills in processing database (DB). Methods of designing 
and developing multiple-database and applications to them are studied in 
addition to the course of primary school. Considered problems give an idea 
of creating a real industrial information systems. 

In the section on the Internet students gain new knowledge on the 
hardware and software of global computer networks, on the information 
services functioning on their basis. In this section students get introduced 
with the basics of site building, they learn to work with one of the high-
level tools for developing sites (a site builder). 

Teaching computer science at the basic level can take place both in the 
class of all-round teaching and in the classes of diverse profiles. In 
connection with this, the course is considered for the perception by students 
with a humanitarian way of thinking as well as with a scientific and 
technological ones. 

Our proposed project of providing Kazakhstani secondary education 
with interactive educational digital resources in computer science to assist 
teachers and students will allow moving quickly and painlessly to the 
trilingual education. Practical significance of the project is to directly use 
the elaborated interactive methodological support in trilingual computer 
science in the practice of secondary education. 

In the practical part of our project it is planned to carry out a 
pedagogical experiment with school students. For example, questionnaires, 
observation, interviews and testing are carried out in order to identify the 
motivation of students and emerging challenges of mastering the material. 

To implement the project ideas as an experimental platform we choose 
a high school. This will provide an opportunity to test the educational 
materials and to modify them according to the detected flaws and 
requirements.  

For realization of tasks, we will create an educational website, which 
can be used by students and teachers. The contents of the site will be 
constantly updated and expanded. 

The structure of the educational site is as follows: 
– electronic form of lessons; 
– video lessons; 
– interactive computing environment for testing; 
– manuals for teachers; 
– presentations; 
– a forum for the free communication of teachers. 
Educational Resources website is complete e-learning modules of 

three types: informational, practical and control. 
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Information modules contain information on specific topics, the study 
of subjects. 

Practical modules, except for the information component, contain 
questions and tasks related to the practical application of acquired 
knowledge. 

Control modules are sets of tests that can be used for self-control of 
learning issues. 

To implement the objectives of the project we elaborated the 
educational website http://it-4school.info/. Resources of the educational 
website are complete e-learning modules of three types: informational, 
practical and control ones. Currently, we have elaborated a training module 
on Hypertext Markup Language HTML in Kazakh, Russian and English. 
The open access teaching materials have been partially used [3, 4, 5].  

The home pages of the website are in three languages. In the upper 
part we placed a horizontal menu. The site interface is intuitively 
understandable and convenient for a user. 

On the tab with lessons, one can find contents of the respective classes 
in three languages. Information modules contain information on specific 
topics of the study subjects. 

To consolidate the knowledge one can use tabs with practical training 
classes in three languages. Practical modules, except for the information 
component, contain questions and tasks related to the practical application 
of acquired knowledge. 

The structure of the site in addition to traditional lessons includes 
presentations and video tutorials. To download video lessons there are 
references from YouTube. 

Control of students' knowledge can be carried out on the appropriate 
tabs of the site. Control modules are sets of tests that can be used for self-
assimilation issues. 

For a detailed understanding of specific terms relevant to topics of the 
lessons, we developed a glossary in three languages. 

The main result of the scientific project within the framework of the 
implementation of trilingual education in schools of the Republic of 
Kazakhstan is the elaboration of a three-language educational site http://it-
4school.info/. 

Teaching materials, presented at the educational site, are used in 
conducting computer science lessons in the 10-11th grades of the secondary 
general education school. 

Educational resources of the site are complete e-learning modules of 
three types: informational, practical and control. The information modules 
contain additional or detailed information on specific topics the sequence 
of topics in computer science. Practical modules, except for the information 
component, contain questions and tasks related to the practical application 
of acquired knowledge. The control modules are sets of tests that can be 
used for self-examination of mastering the subject. 
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БОЛОН ПРОЦЕСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ) 

 
В.Н. Жамулдинов С.Ш. Даиыр,  
А. Жиенбайқызы, С.С. Сеитова  

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Елдің болашағы Қазақстан Республикасында соңғы жылдар щең-
берінде болып жатқан білім беру жүйесіндегі реформаларға, әсіресе 
жоғары мектепке қатысты реформалардың нәтижесіне тәуелді. Бүгінгі 
күнде біз қазақстандық білім беру жүйесінің модернизациялауы 
сияқты күрделі процестің қатысушысы болып отырмыз. Бұл жоғары 
мектепті дамытудың прогрессивті моделін енгізу мен оны дамытудың 
бағаналы жолдарын табу – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Осы 
тұрғыда жоғары білімнің қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін 
әлеуметтік-мәдени фактордың мәні зор.  

Жаһандану процесі әлемді өз қағидаларымен қамтып жатқанда 
әрбір дамытушы, экономикасы толық тұрақтамаған елдер өз мәдениетін, 
әдет-ғұрпын сақтап қалуға, оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге мұқтаж. 
Осы жердегі біздің мақсат – жоғары білімнің қалыптасуына әсер етпей 
қоймайтын әлеуметтік-мәдени факторлардың дұрыс жолын таңдап, 
ұлттық мүдде, мақсаттарды көздей отырып әрбір жаңалықты қажетінше 
қабылдау. Жоғары білім беру өзіндік тұрғыдан белгілі бір заңдарға, 
бағдарламаларға, стратегияларға негізделеді. Соның ішінде Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына тоқталып өтелік. Өйткені жоғары мек-
тептің басты ерекшеліктері осы бағдарламаның негізінде жүзеге 
асырылуда. Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің 
2004 жылғы 19 наурыздағы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, 
бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін» 
атты Қазақстан халқына Жолдауына, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы №735 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
Жоспарына сәйкес әзірленді. Бағдарлама білім беру саласындағы 
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Мемлекеттік саясаттың Стратегиясын, негізгі бағыттарын, басым-
дықтарын, міндеттерін және оны іске тетіктерін айқындады, әрі 
Қазақстан Республикасының заңнамасына, білім беру жүйесін басқару 
мен қаржыландыруға, құрылымы мен мазмұнына, кадр саясатына 
және әлеуметтік саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін 
негіз болып табылады.  

Бірқатар бәсекеге қабілетті елдердің жоғары оқу орындары қол 
қойған Университеттердің Ұлы Хартиясында өзара ақпараттар мен 
құжаттар алмасуды, білім бағытындағы бірлескен жобаларды жүзеге 
асыруды және дипломдар мен құзіреттіліктерді өзара мойындауды, 
оқытушылар мен студенттердің академиялық икемділігін қамтамасыз 
етуді басты мәселе ретінде қарастырған. Бұл міндеттер Еуропа елдері 
қол қойған Болон Декларациясында да негізге алынып, қазіргі таңда 
көптеген еуразиялық елдерде студенттермен алмасып, кредиттер 
жинақтауға мүмкіндіктер алып отыр. [1, 3-5б] 

Болон процесі – еуропалық жоғары кәсіби білімде біртұтас 
жалпы еуропалық білім кеңістігін қалыптастыруға бағытталған 
жаһандану үрдісінің көрінісі. Алғашқы еуропалық университеттің 
отаны – Италиядағы Болонья қаласының құрметіне аталған Болондық 
декларациямен бекітілген. 2004 жылға дейін Болондық процеске 40 ел 
мүше болды. Мүше-мемлекеттердің ағымдағы мәселелерін талқылау 
мақсатында мерзімдік кездесулерді ұйымдастыруды көздейді. Болон 
процесі демократиялық жоғары технологиялық ақпараттық нарықтық 
қоғам талаптарына сай келетін және жеке бағыттылықты, таңдау 
еркіндігін және өзіндік білім жолын игерумен, білім жинаудың 
ақпараттық-ізденімпаздық сипатын қалыптастыруды мақсат тұтады. 
Ресми заңдық тұрғыда Болон процесі Батыс Еуропа мен Қазақстанда 
қалыптасқан кәсіби білім деңгейін біркелкі «бакалавр-магистр» 
формуласымен теңестіріп, қазақстандық жоғары білім құжаттарының 
Еуропада мойындалуына жол ашып, мүмкіндік береді. Болон 
процесінің мақсаттарына мыналар жатады:  

– Еуропаның білім бәсекелестігіне Қазақстанның қабілеттілігін 
және тартымдылығын жоғарылату; 

– ұлттық білім жүйелерін жақындастыру; 
– жоғары білімнің ұлттық жүйесін реформалауды қарастыратын 

жоғары білімнің құрылымдық қайта құрылу процесі, көп дәрежелі 
жоғары білімді енгізу; 

– академиялық кредиттер жүйесін қабылдау; 
– білім сапасын бақылау; 
– студенттер мен оқытушылардың мобильділігін кеңейту. 
Болон реформалары «нәтижелерге бағытталу» және «студенттік 

орталықтандырылған оқыту» терминдерімен сипатталады. Бұл жерде 
сөз оқыту нәтижелерін кең мағынада түсінуде болып отыр. Осы 
терминдер European Computer Trade Show (ЕСТS), модуляризациямен 



14 

және институционалдық еркіндікпен байланыста болуды болжай 
отырып, педагогикалық практиканың алға жылжуының негізгі эеле-
менттері болуы керек. Болон процесі жоғары оқу орнының қоғамдағы 
орнын мойындайды және сапаға ерекше мән береді, бірақ сапаны 
қолдау мен оны жоғарылату, жүйе мен оның кадрларына берілетін 
мемлекеттік инвестицияны көтеруді талап ететіндігін айтады.  

Еуропа мемлекеттерінің білім беру жүйесін ортақтастыру мен 
үлестіру ісі 1970 жылдардан бастау алады. Осы жылдары Еуропа 
Одағы Министрлер кеңесі Білім саласы бойынша бірінші ынты-
мақтастық бағдарламасы туралы қарар қабылдаған болатын. Араға 
біршама уақыт салып, әлем университеттерінің ұлы хартияларының 
бірі ретінде 1998 жылы 25 мамырда Францияның Сорбонна қаласында 
Сорбон декларациясы қабылданған болатын. Содан кейін, 1999 жылы 
19 маусымда Италияның Болонья қаласында ортақ мақсатқа жетуді 
көздеп, Еуропаның 29 мемлекеті қол қойған «Болон процесі» жөніндегі 
декларация қабылданды. Болон процесі 2010 жылдан бері мынадай 
негізгі мақсаттарға қол жеткізуді көздеуде:  

– жоғары білімнің Еуропа аймақтық ортақ кеңістігін қалып-
тастыру. Бұл азаматтардың осы елдер арасында ешбір кедергісіз 
жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді; 

Еуропаның жоғары оқу орындарының басқа білім беру жүйе-
лерімен салыстырғанда, бәсекеге қабілеттілігін күшейту, ұлттық 
жоғары білім беру жүйесінің сәйкестігіне, жоғары білімнің сапасына 
қол жеткізу; 

– университеттердің еуропалық мәдени құндылықтарды дамы-
тудағы орталық рөлін күшейту, бұл ретте университеттер еуропалық 
сананың ордасы, әрі жалғастырушысы ретінде қаралады.  

Басқа елдер Болон процесіне ерікті түрде қатыса алады. Дек-
ларацияға қол қою арқылы олар өздері орындауы тиіс міндеттемелер 
алады. Бұл міндеттемелердің бірқатары мынадай мерзімдермен шек-
телген: 

– 2005 жылдан бастап Болон процесіне қатысушы елдердің 
жоғары оқу орнын бітіруші барлық түлектеріне бакалавр және магистр 
дипломдарына бірдей үлгідегі тегін еуропалық қосымша беру; 

– 2010 жылға дейін Болон процесінің негізгі талаптарына сәйкес, 
ұлттық білім беру жүйесін реформалау. 

Енді Болон процесінің негізгі өлшемдеріне келейік. Олар 
мыналарды қамтиды: 

– Жоғары білімнің үш деңгейлі жүйесі; 
– ECTS академиялық несиелері; 
– ЖОО студенттерінің, оқытушылары мен басқарушыларының 

академиялық икемділігі (ортақ білім кеңістігі бойынша еркін жүріп 
тұруы); 

– дипломға еуропалық қосымша беру; 
– жоғары білім сапасын қадағалау; 
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– біртұтас еуропалық зерттеу кеңістігін құру. 
Болон процесінің ұсынбалы өлшемдеріне мыналар жатады: 
– ортақ еуропалық бағалау; 
– студенттердің белсенді түрде қатысуы; 
– тұрмысы нашар студенттерге әлеуметтік қолдау көрсету; 
– өмір бойы білім беру. 
Болон процесінің факультативтік өлшемдеріне төмендегілер 

жатады: 
– білім мазмұнын дайындық бағыттары бойынша үйлестіру; 
– студенттердің өз таңдаулары бойынша іріктеліп алынған 

курстар арқылы оқыту; 
– модульдік жүйе; 
– қашықтықтан оқыту, электрондық курстар; 
студенттер мен оқытушылардың академиялық рейтингтері.  
Міне, Болон процесінің негізгі өлшемдері осылар. Сонымен бірге, 

бұл процесс жоғары оқу орындарының автономдылығын қуаттайды. 
Сонымен Болон процесінің негізгі мақсаты ортақ білім кеңістігін құру 
арқылы, Еуропа елдерінің ұлттық білім беру жүйесіне өз серіктес 
жоғары оқу орындарында қолданылып жүрген ең үздік тәжірибелерді, 
озық ғылыми жаңалықтарды, дарынды студенттер мен білікті маман-
дарды тарту. Бұл студенттердің, оқытушылардың, басқарушы қызмет-
керлердің осы кеңістік аясында еркін жүріп тұруына мүмкіндік беру 
арқылы іске асырылады. Соның нәтижесінде біртұтас Еуропа әлемдік 
«білім нарығында» тартымдылыққа, басымдыққа ие болады. [2] 

Қазақстанда Болон процесіне қосылу мәселесі 2003 жылдан 
басталды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі 
Ж. Қүлекеевтің 2003 жылғы 8 қазандағы № 661 бұйрығымен Болон 
процесінің аспектілерін оқып-үйрену жөніндегі жұмыс тобы құрылған 
болатын. Бұл жұмыс тобына Қазақстандық кәсіптік жоғары білім 
жүйесінің еуропалық білім кеңістігіне енуін қамтамасыз ету жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру, Еуропа кеңесінің, ЮНЕСКО-ның жұмыс 
топтарымен, өзге де құрылымдарымен және басқа ұйымдармен 
байланыстарды қамтамасыз ету жүктелді. Жұмыс тобының құрамына 
Білім және ғылым министрлігінің жауапты қызметкерлері, Қазақстанның 
іргелі жоғары оқу орындарының ректорлары кірді. Жұмыс тобының 
атқарған іс-шараларының нәтижесінде Қазақстан Болон процесіне 
кіру туралы декларацияға қол қойды. Бұл Қазақстанның бұдан 
былайғы жерде әлемдегі білім беру кеңістігінен оқшауланбай, Болон 
процесіне қатысушылардың қабылдайтын шешімдеріне өз ықпалын 
жасауға мүмкіндік алатынын білдіреді. 

Қазақстанның бұл процеске қатысуы қандай қажеттіліктен туды 
деген мәселеге келсек, мынадай жәйттерді атаған орынды: 

Біріншіден, Қазақстанның білім жүйесі Ресейлік білім жүйесінің 
бір бөлшегі ретінде қалыптасқан. 
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Екіншіден, Қазақстанның Еуропалық Одақпен қарым-қатынасы 
жақсы. Сыртқы экономикалық байланыстары да дұрыс жолға қойылған. 
Бұл байланыстардың негізінен жоғары білімді адамдар арқылы 
жүретіні мәлім. Сондықтан да, аталмыш жүйенің сырын жақсы білетін 
мамандардың қарым-қатынас жасауы жеңіл болады. 

Үшіншіден, жаһандану кезеңінде оқшаулану қиын, әрі бұл қажет 
те емес. Оның әсері тимей қоймайды. Осы себепт аталған процеске 
қатысып, оның қабылданатын ортақ шешімдеріне белгілі бір дәрежеде 
ықпал ету тетіктерін ойластырған орынды. 

Төртіншіден, Еуропа елдерінің ғылыми-техника саласында, білім 
беру жүйесінде көптеген артықшылықтарға ие екендігі талас тудыр-
майтын ақиқат. Бұндай озық тәжірибеден үйренудің қажеттігі мен 
тиімділігі қарсылық туғызбайды деп ойлаймыз. Сонымен бірге, 
Қазақстанның бұрыннан қалыптасқан ғылыми зерттеулер жүргізу, 
оқыту бойынша озық дағдыларын, ғылыми және педагогикалық мек-
тептерін, қалыптасқан дәстүрлерін Болон принциптерімен үйлестіре 
отырып жүргізуге болатынын атап айтқан жөн. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрімен 
бекітілген 2011 жылға арналған кредиттік оқу технологиясын жетілдіру 
жоспарында Болон үдерісін іске асыру аясында жоғары оқу орын-
дарының оқытушылары мен студенттерінің академиялық ұтқырлығын 
дамытуға үлкен рөл жүктелген. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының жоғары білім беру 
жүйесі Болон процесіне өтуіне байланысты Болон процесінің стан-
дарттары зерттеліп, Жоғары оқу орындарның білім беру жүйесіне 
қарқынды енгізіліп, бірқатар өзгерістер орын алуда. 

Қазіргі кезде Болон процесінің барлық аспектілері Қазақстан 
Республикасының жоғарғы оқу орындарында мүмкіндігінше іс жүзіне 
асырылуда. Әрине, нарықтық заманмен бірге жастардың, қоғамның 
алға қойған мақсат-мұраты өзгергенін есепке алсақ, бұл процестің 
бізге тиімді жерлері өте көп деп, айтуға болады. [3, 129 б] 

Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев отандық білім беру жүйесін 
бәсекеге бейімдеп құру жөніндегі нақты тапсырма беріп, ұлттың өресі 
білім нәрімен сусындағанда ғана өсетінін, білім сапасын халықаралақ 
дәрежеге көтеру мен әлемдік білім  тайталасында дамыған мемлекет-
термен деңгейлес болу мәселесін батырып айтқан болатын. 

Қазақстан жоғары білімнің стратегиялық міндеттері ұлттық білім 
беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, оны әлемдік білім беру 
үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіруге негізделеді. 

Қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетіміздің білім беру жүйесі мынадай 
екі түрлі маңызды процесті жүзеге асыруға бағытталған: 

– ұлттық білім беруді жаңа арнаға салу; 
– әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасу. 
Қазір білім берудің жаңа моделін құрудың, сынақтан өткізу мен 

енгізудің ауқымды міндеттері тұр, оның жүйесінің негізгі принциптері 
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«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында көрсетілген. 

Қазіргі таңда ғылым мен білім сапасын арттыру үшін жастарды 
жан-жақты болуға дағдыландыру қажет. Мысалы, бос уақыттарын 
басқа тілдерді үйренуге жұмсауы керек. Бұл процестің жастарды, 
оқытушыларды басқа елдерге жіберу, білім тәжірибе алмастыру 
аспектісі өте дұрыс ойластырылған деп есептеймін. Сонда ғана әлемде 
болып жатқан өзгерістерге шынайы баға беріп, жастарымыз шетелде 
үйренген тәжірибелерін өз мемлекетімізге қолдана отырып, Қазақстанның 
білім беру жүйесіне салмақты сараптама жасап, дамытуға зор 
мүмкіндік болар еді. Біз болашақ жастарымызды ғаламдық білім-
ғылыммен қаруландырып, ең алдымен білім сапасына көңіл бөл-
геніміз жөн. 

ҚжЭН-41 тобында оқитын менің группаласым Жиенбайқызы 
Айдана 3 курстың 1 семестрі кезінде Литвадағы Каунас универси-
тетіне академиялық ұтқырлық бойынша оқуға барған болатын. Оқу 
барысында ол Каунас университетінде болондық процестің жүйесімен 
жақынырақ танысты. Яғни, ол жақтағы білім біздің еліміздегі білім 
жүйесінен қатты ерекшеленеді. Болон процесінің жақсы жақтарын 
айтатын болсақ, шетелде окып жүріп, тәжірибе жинауға болады. [4] 
Ал кемшіліктеріне тоқтала кетсек: 

– ағылшын тілін жетік меңгермеуі; 
– психологиялық сенімсіздіктің болуы; 
Еуропа мен Орта Азия Жоғары оқу орындары арасындағы тығыз 

байланыстың болмауы. 
Қорыта келе, Болон келісіміне ену барысында жүйеде артық-

шылықтармен қатар қиыншылықтар болуы да мүмкін. Сондықтан осы 
жұмысты одан әрі жалғастыру керек деп ойлаймыз және мониторинг 
жасау керек. 
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ПРАВО НА СВОБОДУ МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ 
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ПГПИ, г. Павлодар 

 
 

Как отмечает бывший член Европейского суда по правам человека 
А. Ковлер (Российская Федерация) [1], первые два права являются 
необходимыми условиями для надлежащего функционирования 
демократии, а все три вместе устанавливают принципы в отношении 
права и свободы частных лиц в мировоззренческом отношении.  

Особо необходимо отметить что в отношении мысли, совести и 
религии (вероисповедания) используются термин «свобода», то есть, 
здесь обеспечивается так называемое «негативное право», право, 
основанное на требовании невмешательства в определенную сферу 
жизнедеятельности человека. 

В то же время в этом очень сложном философском понятии 
переплетаются множество разных аспектов Ф.М. Рудинский сфор-
мулировал это следующим образом: «когда мы говорим о свободе 
совести в морально-философском смысле, то имеем в виду, прежде 
всего, свободу человека в сфере нравственных отношений, возможность 
поступать согласно велениям своей совести не нарушая при этом 
социальных, в том числе правовых норм… В социологическом плане 
свободы совести- духовная ценность, важное социальное благо, 
созданное обществом в результате исторического развития… В поли-
тическом плане осуществление свободы совести- один из аспектов 
демократии. Её социально-политическое содержание определяются 
природой общественного строя, характером государственной власти, 
политическим режимом, уровнем развития науки и культуры, ролью  
религии в политической и духовной жизни общества, историческими 
традициями, существующими в данной стране, другими факторами» 
[2 ]. 

В свою очередь «свобода совести выступает одной из составляющих 
целостной сложносоставной свободы мысли, совести и религии. Эта 
свобода является системообразующим и основополагающим правом в 
системе прав человека, связанным с удовлетворением мировоззрен-
ческой потребности, реализация которой формирует мировоззрен-
ческую идентичность и даёт смысл жизни на основе свободного 
выбора. В содержание этой мировоззренческой свободы входит право 
индивидуального или совместного с другими свободно формировать, 
выбирать, менять, распространять свои убеждения и действовать в 
соответствии с ними не  ущемляя свободы других людей» [3]. 
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«Свобода совести представляет собой взаимосвязь ряда элементов 
и одновременно следующих этапов её эволюции: 

1) религиозная терпимость, существующая в конфессиональных 
государствах и предполагающая допущение на территории государства 
наряду с официальной религией иных вероисповеданий, обеспеченное 
законом, начиная с признания за представителями терпимых религий 
наиболее существенных гражданских прав и разрешения богослужения, 
отправляемого частным образом; 

2) религиозная свобода, предполагающая признание за представи-
телями существующих в государстве концессий всех публичных прав 
и разрешение публичного характера богослужения; 

3) свобода совести, защищающая как право верить так и право не 
верить, «атеизм»; право определять и изменять содержание своих 
убеждение своих убеждений согласно только своей совести; право 
проявлять в той или иной публичной форме содержание своих убеж-
дений или религиозного; 

4) свобода мысли, совести и религии или вероисповедания 
(мировоззренческая свобода)» [4]. 

Как справедливо отмечает Йонко Розев, исторически свобода 
вероисповедания признавалось фундаментальным правом, которые 
получило огромное развитие в рамках идеологии прав человека и, 
соответственно, в идеологии, лежащей в основе международного 
права в области прав человека. Религиозная вражда научила рели-
гиозной толерантности, и этот опыт впоследствии был использован 
при разрешении вопросов межрасовых, межкультурных, межъязыковых 
отношений, что привлекло к современному пониманию многона-
ционального общества. 

Однако, как уже отмечалось, свобода религии или вероиспо-
ведания это часть более сложной конструкции свободы мыли и 
совести.  

«Свобода вероисповедания равнозначна свободе религии, рели-
гиозной свободе, то есть эти термины тождественных. Свобода веро-
исповедания (религии) предполагает не только свободную деятельность 
религиозных объединений различных конфессий, действующих в 
соответствии с законом, но и индивидуальное право каждого свободно 
выбирать любую религию, принадлежать к любой конфессии, выбирать, 
иметь, менять, распространять и выражать любые религиозные 
взгляды участвовать в религиозных богослужениях и обрядах, а так же 
не исповедовать никакой религии» [6]. 

«Свобода совести соотносится со свободой вероисповедания 
(свободой религии) как родовое и видовое понятия, как общее и 
частное. Иными ловами, свобода совести и вероисповедания означает 
с одной стороны право верить, а с другой- право не верить. Свобода 
вероисповедания есть лишь элементы свободы совести, поскольку к 
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свободе вероисповедания относится свободы выбора религии и 
свободы отправления религиозных обрядов. 

Исповедовать веру- означает открыто признавать её, следовать ей, 
т.е. жить согласно её канонам и догмам, вести личную, семейную и 
общественную жизнь в соответствии со своим религиозным миро-
воззрением. Религия есть частное дело каждого человека, дело его 
личного внутреннего чувства и разума. Свобода совести и вероиспо-
ведания предполагает, что никакая власть- ни государство, ни духо-
венство той или иной религии- не вправе вмешиваться в религиозную 
жизнь человека [7]. 

 И здесь возникает вопрос: каким образом регулировать эту 
свободу, является ли она абсолютной или есть необходимость накла-
дывать некоторые ограничения в легитимных  целях? 

Этой дилемме посвящён большой абзац в Декларации «О рели-
гиозной свободе» Римско-католической церкви, принятой на Втором 
Ватиканском Соборе в 1965 г. В ней, в частности, отмечается, что 
человеческая личность имеет право на религиозную свободу. Эта 
свобода состоит в том, что все люди должны быть свободны от 
принуждения со стороны как отдельных лиц, так и социальных групп, 
а также какой бы то ни были человеческой власти, дабы благодаря 
этому в религиозных вопросах никого не заставляли действовать 
против своей совести и не препятствовать действовать в должных 
пределах согласно своей совести: как в частной, так и в общественной 
жизни, как в одиночку, так и в сообществе с другими людьми. 

Вместе с тем, в Декларации отмечается что пользуясь религиозной 
свободной, необходимо соблюдать нравственный принцип личной и 
социальной ответственности; гражданское общество имеет право 
защищать себя от злоупотреблений, которые могут возникнуть под 
пределом религиозной свободы, и потому обеспечение такой защиты 
является делом, прежде всего, гражданской власти. На гражданскую 
власть возлагается и первостепенная обязанность охранять и поддер-
живать религиозную свободу справедливыми законами и другими 
подходящими средствами, а также обеспечить условия, благо-
приятствующие развитию религиозной жизни [8]. 

В той или иной степени этот подход в современном мире можно 
принимать к любым государственно- конфессиональным отношениям. 

И тогда возникает необходимость определятся с терминологией: 
какое отличие существует между понятиями «свобода мысли, совести 
и религии (вероисповедания)» и «право на свободу мысли, совести и 
религии (вероисповедания)». В этом можно согласиться с А.В. Пче-
линцевым [9], что «несмотря на равнозначность в понятийно-
правовом смысле терминов «право» и «свобода» более обоснованным 
и приемлемым с точки зрения юридической техники и логики было бы 
применение термина «право на свободу совести и вероисповедания». 



21 

Термин «свобода совести и вероисповедания», прежде всего, пред-
полагает, что человек свободен в субъективном смысле – в мыслях, 
мировоззрении и т.п. В объективном же смысле- в поведении и во 
внешнем проявлении, человек, находясь в обществе с государственным 
устройством, не может быть абсолютно свободным. Например, 
исповедуя ту или иную религию, он не должен разжигать религиозную 
вражду, принуждать к разрушению семьи по религиозным мотивам, 
оскорблять мировоззренческие (религиозным, атеистические либо 
иные) убеждения других граждан и т.д.». 

Более того, в соответствии с конституционно-значимыми целями 
и принципами правового государства, права и свободы человека и 
гражданина в ряде случаев могут быть ограничены законом, что прямо 
и свободы человека и из статьи 39 Конституции Республики Казахстан 

[10]. Правда, эти ограничения должны соответствовать международно 
признанным критериям допустимости ограничений прав человека, а 
именно: быть необходимыми в демократическом обществе, преследовать 
законные цели и быть соразмерными эти целям. 

В то же время, как отмечает А.В. Пчелинцев, «свободу совести и 
вероисповедания можно эффективно реализовать, лишь имея доста-
точные государственно- правовые гарантии по обеспечению данного 
права. И в этом смысле технико-юридическая конструкция «право на 
свободу…» более удачна и корректна. Не случайно именно такая 
конструкция используется всех международно-правовых документах и 
во многих конституциях зарубежных государств применительно к 
вопросам свободы совести и религии» . 

Исходя из того, что международные документы по правам 
человека гарантируют именно право на свободу совести и религии 
(вероисповедания), нижеприведённый анализ законодательства в 
области свободы совести и религии (вероисповедании) основаны на 
международном понимании содержания этого права, международно 
признанных критериях допустимости ограничений прав и свободы и 
передовой зарубежной практике обеспечения и защиты этого фунда-
ментального права человека с учетом взятых на себя Республикой 
Казахстан международных обязательств [9].  
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ГУ «Областная специальная общеобразовательная  

Школа-интернат», г. Павлодар  
 

Каждый педагог подобен полководцу, ведущему за собой народ. 
Но не за каждым полководцем пойдет толпа людей, а лишь за тем, кто 
способен повести за собой. Все самые знаменитые и вошедшие в 
историю полководцы отличались своей эрудированностью и грамот-
ностью. Их главным оружием было ни меч и ни секира, а самое 
обыкновенное слово. Как говорил Э. Жирарден «Сила слова беспре-
дельна. Удачного слова часто достаточно было, чтоб остановить 
обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и 
спасти страну».1  

Мартин Лютер Кинг известный афроамериканский баптисткий 
проповедник, яркий оратор, лидер Движения за гражданские права 
чернокожих в США вдохновлял народ одной лишь фразой «I have a 
dream» («У меня есть мечта»). Во время марша на Вашингтон в 1963 
году у подножья монумента Линкольну его речь слушали около 300 
тысяч американцев. В этой речи он восславил расовое примирение. 
Кинг заново определил суть американской демократической мечты и 
разжёг в ней новый духовный огонь. Роль Кинга в ненасильственной 
борьбе за принятие закона, запрещающего расовую дискриминацию, 
была отмечена Нобелевской премией мира. 2   

Так как и раньше сегодня слово не потеряло своей силы, однако 
современное общество все меньше умеет орудовать им. Страшнее 
всего, что к такой категории относятся и педагоги. Те самые 
полководцы, которые ведут детей к получению знаний и умений. 
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В связи с этим работая в школе или в высшем учебном заведении, 
педагоги сталкиваются с проблемой отчуждения детей от их занятий. 
Учитель, обладающий большим стажем работы, могучими знаниями и 
опытом не способен должным образом передать их аудитории, в силу 
своей скованности, скудности словарного запаса и отсутствием 
ораторского мастерства. 

Это прослеживается не только на уроках, но и на публичных 
выступлениях. Выступающий читает с листочка свой доклад, не 
отрывая глаз и не обращая внимания на аудиторию. Не проявляя 
никакого интереса и эмоций. Зачастую мы становимся свидетелями 
глубочайших грамматических ошибок в речи и интонации. Порой, 
выступая с трибуны, педагоги теряются при встречных вопросах и не 
способны ответить на них. Речь тихая и невнятная, не воспринимается 
на слух. Чаще всего учитель скрывается от слушателей за трибуной и 
быстрее старается вернуться на свое место в зале. Это все свиде-
тельствует об отсутствии ораторского мастерства, того самого главного 
оружия на педагогическом поприще. 

Ораторское красноречие, как особый вид искусства, возникло в 
античной Греции. Ни одна другая древняя культура – ни египетская, 
ни аккадская, ни китайская, ни индийская – не уделяет такого 
пристального внимания ораторике, как греческая, и не дают высоких 
образцов содержательного и стилистического совершенства диалектики 
и искусства устного слова. Ораторское искусство учит тому, как 
сделать обычную речь ораторской. Традиции современной ораторской 
речи берут истоки с античной риторики Древней Греции и Рима. 3 

Так, например, Марк Туллий Цицерон древнеримский политический 
деятель, оратор и философ. Будучи выходцем из незнатной семьи, 
сделал благодаря своему ораторскому таланту блестящую карьеру: 
вошёл в сенат не позже 73 года до н.э. и стал консулом в 63 году до  
н.э. Сыграл ключевую роль в раскрытии и разгроме заговора Катилины. 
В дальнейшем, в условиях гражданских войн, оставался одним из 
самых выдающихся и самых последовательных сторонников сохранения 
республиканского строя. 4 

Используя силу слова, ораторы дарили надежду, зажигали огни в 
сердцах, внушали силу и отвагу в своих слушателей. Учителя – 
ораторы обучали своих учеников искусству слова, которыми они 
могли пользоваться и передавать своим потомкам. 

Среди казахского народа также было немало ораторов, исполь-
зовавшие свое умение красноречия на благо народа. 

В становлении казахской речевой культуры большую роль 
сыграли народные ораторы, которых называли би, шешен. В казахском 
языке слова «би, шешен» воспринимаются почти как синонимы и 
соответствуют русскому слову «оратор». Би-оратор прежде всего хорошо 
знает историю своей страны, людей и события прошлого, знает 
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порядок решения спорных вопросов, законы адата. Казахские народные 
ораторы «красоту и изящество выражения мысли черпали из фоль-
клорного источника, из народных речений, пословиц и поговорок, 
отличающихся точностью и поэтической изобразительностью». Речь 
таких известных казахских ораторов, как Аяз би, Майкы би Асанкайгы, 
Жиренше шешен, была насыщена пословицами, поговорками, 
афоризмами и назиданиями. Позже основоположники казахского 
художественного слова Бухар жырау, Махамбет Утемисов и другие, а 
также классики литературы Абай Кунанбаев, Ыбрай Алтынсарин, 
Шокан Валиханов широко использовали в своем творчестве народные 
изречения, используя их как в оригинальном, так и трансформиро-
ванном виде. 5 

Всех, вышеперечисленных персонажей истории можно смело 
назвать педагогами. Они обладали знаниями, развивали их, а самое 
главное доступно и красноречиво передавали народу. Искусство слова 
увековечило их имена, а их трудами и заметками мы пользуемся и 
сегодня. 

Чувство ораторства заложено в каждом человеке. Однако, не 
каждый его развивает, а кому-то оно и вовсе не нужно. Так, например 
профессия сапера вовсе не требует ярких речей во время работы. Его 
основная задача заключается в грамотном обеспечении военных 
действий оборонительного и наступательного характера. И красивая 
насыщенная эпитетами и афоризмами речь, будет только нарушать его 
концентрацию внимания. А вот профессия педагога, напрямую связана с 
умением яркого преподнесения информации, жестикуляции и прояв-
лению эмоций во время педагогического процесса.  

Но с приходом новых технологий, появлению всевозможных 
гаджетов, речь учителя стала скудной и некрасивой. Все чаще на 
уроках используются видеоролики, аудиозаписи, презентации и другой 
наглядный материал, который предусматривает молчание педагога.   

Итак, чтобы быть педагогом – полководцем, за которым пойдет 
народ. Чтобы вдохновлять своих учеников и побуждать их, на ежед-
невное посещение занятий, уметь преподнести информацию так, 
чтобы она на долгие годы сохранилась в памяти детей, необходимо 
владеть искусством риторики.  

Существуют всевозможные тренинги, уроки обучения ораторскому 
мастерству, но самое главное это желание обучающегося. Главное 
помнить, что от вашей речи зависит рост и развитие ребенка и вас 
самих. Так, существуют несколько правил выступления: во-первых: 
любую речь нужно произносить со стремлением достичь своей цели; 
во-вторых: стараться всегда готовиться к выступлению; в-третьих: 
проявлять уверенность, даже если она отсутствует; в-четвертых: 
больше практиковаться.  
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Оратором не рождаются, оратором становятся. Чтобы быть 
хорошим оратором, нужно много читать, посещать тренинги, развивать 
жестикуляцию, подбирать и готовить текст, составлять план, репе-
тировать перед зеркалом, учиться работать с аудиторией и ежедневно  
практиковаться. Словом, работать над собой. И тогда за каждым 
педагогом последует его ученик. 
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Баклан – это птица отряда пеликанообразных, семейства бак-
лановых, известная своим рыболовным мастерством. 

Размерами бакланы напоминают уток, длина их тела достигает 
50-100 см, размах крыльев от 80 до 160 см. Самцы обычно крупнее 
самок. Оперение меняется с возрастом, у молодых представителей оно 
коричневых оттенков, более светлое, с возрастом темнеет, приобретая 
черный цвет с металлическим или синеватым отливом. Это описание 
подходит для большинства видов, однако некоторые виды отличаются 
белыми пятнами на голове или брюхе или же наличием хохолка.  
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Внешний вид баклана красноречиво говорит о том, что эти птицы – 
прекрасные рыболовы. Бакланы имеют вытянутое тело, длинную 
шею, тонкий и длинный клюв, заостренный на конце и по своей форме 
схожий с рыболовным крючком. Клюв отличается способностью 
открываться необычайно широко, что позволяет бакланам глотать 
достаточно большую рыбу. Благодаря отведенным назад мощным 
лапам, которые оснащены перепонками, такие птицы, как бакланы, 
отлично плавают и ныряют. Бакланы обладают хриплыми голосами, 
их крики похожи на стоны или глухое карканье. 

Бакланы обитают как в холодном, так и в жарком климате. Они 
населяют приморские территории, побережья озер и рек, а некоторые 
птицы могут заселять даже болота. Таким образом, бакланы встречаются 
по всему земному шару. На территории России живут 6 видов этих 
птиц (большой, японский, хохлатый, берингов, краснолицый и малый), 
среди которых самый многочисленный – это большой баклан. На 
территории Казахстана встречается один вид. Большой Баклан. Он 
также распространен в Евразии. Редкими видами можно назвать 
хохлатых и малых бакланов, которые внесены в красную книгу России 
и Казахстана. 

Основные виды бакланов насчитывают более 30 подвидов: 
перелетные и оседлые, морские виды и пресноводные: 

– Индийский баклан, 
– Берингов баклан, 
– Большой баклан, 
– Хохлатый баклан, 
– Краснолицый баклан, 
– Малый пёстрый баклан и другие. 
Среди многочисленных видов бакланов в природе встречается 

один из самых редких видов – белый баклан. Эта разновидность птиц 
отличается белым или сероватым оперением и рождается еще реже, 
чем белые вороны. 

В основном, в рацион бакланов входит мелкая или средняя по 
размерам рыба: мойва, анчоус, сельдь, сардина. Однако для пресно-
водных видов характерно поедать все виды осетровых, карповых. Они 
не брезгуют и моллюсками, раками, лягушками, морскими насе-
комыми, морскими черепахами и даже змеями. В поисках пищи они 
способны нырять на глубину до 15 метров и оставаться под водой 
около 2 минут. Глаза этих птиц имеют прозрачную мигательную 
перепонку, что делает из них отличных ныряльщиков. За сутки птица 
может съесть почти полкилограмма рыбы. 

Птицы бакланы строят свои гнезда из веток и листьев на 
верхушках деревьев или пологих скалах. Гнездятся колониями, иногда 
объединяясь с семействами других птиц (чайки, пингвины, крачки). В 
кладке по 5-6 яиц, которые откладываются поочередно, с разницей в 
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несколько дней. Новорожденные птенцы бакланов лысые и беспо-
мощные, они покрываются первым оперением лишь через 30-80 дней, 
в зависимости от вида. Но даже после этого родители часто про-
должают их подкармливать, пока те не заведут свою семью. Половая 
зрелость наступает через 2-4 года, опять-таки, в зависимости от вида. 

На территории Павлодарской области баклан сегодня очень хорошо 
себя чувствует.  

Что показали выезды 14.08.17г. был произведен первый выезд в 
пойму реки Иртыш в лесничество Павлодарское левобережную зону. 
В работе по численности баклана принимали сотрдники Республи-
канского государственного учреждения «Павлодарской областной 
территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства комитета 
лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей 
среды Республики Казахстан», и специалисты научной группы Павло-
дарского государственного педагогического института. Общее коли-
чество птицы на данном участке насчитывало 10-20 особей.  

 

 
 
Выезд 24.08.17г. по левой бережной зоне р. Иртыш в сторону 

с. Майск. группой специалистов научного сопровождения ПГПИ был 
произведен сплав на лодке вверх по течению до села Джамбул, 
Лебяжинского района протяжность маршрута составила 10 км. На 
всем маршруте исследования по правому и левому берегам р.Иртыш 
встречались большие колонии. В среднем нами было подсчитанно, что 
колоннии в общем на протяженности всего маршрута было около 1,5-2 
тысячи птиц. В основнном птица сидела на песчанке, но некоттырые 
колонны сидели на воде по видимому после забоя рыбы они ее 
поедали.  
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Во многих районах бакланы поедают наиболее ценные 

промысловые виды рыб, например форель в бассейне озера Севан. 
Охотясь за косяками рыб, бакланы часто отпугивают их от захода в 
реки и тем самым препятствуют нересту. Ощутим вред, приносимый 
бакланами рыбному хозяйству, когда численность птиц достаточно 
велика. Из-за этого колонии бакланов уничтожались, и некоторые из 
них исчезли совсем, в частности, крупная колония на островах 
Байкала. С 1962 года большой баклан на Байкале встречался крайне 
редко, с 1969 года гнездовья не отмечались, по причине чего был 
занесён в Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия.  

Однако в 2006 году вновь были отмечены его отдельные гнездовья, 
а затем численность начала расти с каждым годом. Сейчас большой 
баклан на Байкале вновь обычен и уже исключён из Красной книги 
Республики Бурятия. 

На Каспии и в Приморье до 1914 года баклана добывали, 
используя шкурки как мех и украшение и частично экспортируя. 

Предложения и рекомендации: 
Колонии бакланов, которые остаются на некоторых побережьях 

на зимовку или же заселяют их постоянно, создают проблемы для 
местных жителей.  

Дело в том, что большое скопление этих птиц на одном водоеме 
существенно уменьшает количество рыбы в нем, ведь в день взрослый 
баклан съедает до 500 грамм рыбы. Из-за этого в последнее время 
вопрос о регулировании численности прожорливых птиц бакланов 
стали поднимать все чаще.  

Селясь на деревьях целыми колониями, птицы своими экскре-
ментами способствуют образованию сухостоя и гибели леса.  
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В Павлодарском прииртышьи мы предлогаем проводить мониторинг 
численности коллоний Бакланов это (окольцовывание птицы и миграции 
ее напротижонности нескольких лет). 

Производить в пойме отстрел определенных особей Баклана для 
сокращения численности популяции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.Ш. Жумашева  

ПГПИ, г. Павлодар  
 

В современных условиях социальной модернизации система 
образования рассматривается как один из секторов национальной 
экономики, формирующих инновационный потенциал страны. В этой 
связи возникают новые требования к высшим учебным заведениям как 
инновационно-ориентированному элементу национальной инновационной 
системы, осуществляющему подготовку конкурентоспособных и вос-
требованных на рынке труда выпускников.  

Исходя из этого, соответственно, изменилась парадигма совре-
менного педагогического образования: предлагаются иное содержание, 
иные подходы, определяющие новый педагогический менталитет. Такая 
модернизация образования предполагает реализацию инновационных 
технологий, основанных на внедрении в учебный процесс новых идей 
и инноваций.   

Вопросы использования инновационных технологий сегодня 
приобретают первостепенное значение в русле новых подходов к 
обучению на основе уровневых программ ЦПМ АОО «Назарбаев 
Интелллектуальные школы» совместно с Факультетом образования 
Кембриджского университета, в центре которых находится личность 
обучаемого, способного к саморегуляции, самостоятельному и крити-
ческому осмыслению своих знаний в контексте окружающего мира [1, 
с. 27]. Исходя из этого, одной из главных задач обучения студентов в 
педагогическом вузе является овладение ими инновационными 
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технологиями: технологией диалогового обучения, технологией развития 
критического мышления, информационно-коммуникационными техно-
логиями и т.д.  

Так, на занятиях по дисциплине «Профессиональные ориентиры 
учителя» студенты знакомятся с различными инновационными техно-
логиями, которые затем используют в своей практической деятель-
ности, во время прохождения преддипломной практики.  

К одной из таких инновационных технологий относится технология 
диалогового обучения, восходящая к понятию диалога как чрез-
вычайно глобального, многоаспектного явления, обладающего довольно 
емким содержанием.  

Научно-теоретическая концепция диалоговой технологии пред-
полагает анализ понятия с двух сторон: с одной стороны, диалог 
культур как философско-культурологическая категория; с другой 
стороны – диалоговая технология обучения как научно-дидактическая 
категория. 

Общефилософский аспект более широк, его истоки берут свое 
начало еще со времен античной философии в трудах Сократа, Платона 
и Аристотеля, затем в ХYIII-ХIХ веках данное понятие получает 
творческое переосмысление в работах представителей немецкого 
идеализма и романтизма И. Канта, В. Гегеля, Л. Фейербаха, в фунда-
ментальных исследованиях Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, К. Ясперса, 
М. Бубера, А.А. Майера, далее данная идея была продолжена в теоре-
тических воззрениях философов ХХ века О. Шпенглера, А. Леви-
Стросса, Р. Барта, Р. Якобсона, М.М. Бахтина, В.С. Библера, С.С. Аве-
ринцева, Ю.А. Лотмана, В.В. Иванова и мн. др.  

Наиболее значимую роль в становлении понятия диалога культур 
в общефилософском аспекте сыграли эстетические взгляды М.М. Бахтина, 
которые затем были продолжены в философско-педагогических 
взглядах В.С. Библера, который ввел это понятие на научном уровне в 
педагогику. Согласно этому, с дидактической точки зрения речь идет 
об использовании в учебно-воспитательном процессе диалоговой 
технологии.  

На современном этапе развития нашего общества проблема 
обучения общению, соответствующему технологии диалогового обу-
чения, приобретает особую актуальность. На нынешнем этапе 
психолого-педагогического и дидактического осмысления технология 
диалогового обучения рассматривается в рамках идеи развивающего 
взаимообучения, как способ обучения – это способ взаимообучения, 
взаимного учения пониманию друг друга, взаимообогащающему 
партнеров по коммуникации личностными смыслами. Хотя проблема 
диалогового обучения является в принципе новой и неразработанной 
дидактической проблемой, внедрение такой технологии в настоящее 
время в процесс обучения происходит на всех уровнях образова-
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тельной системы. Диалоговая технология как инновационная педа-
гогическая технология в настоящее время широко апробируется в 
дидактических системах как средних общеобразовательных, так и 
дошкольных учреждений. 

Методологической основой данной технологии выступили идеи 
М.М. Бахтина о «культуре как диалоге», «внутренней речи» Л.С. Выготского 
и основные постулаты «философской логики культуры» В.С. Библера 
[2; 3; 4]. Диалоговая технология (это не вопросно-ответная беседа) 
представляет собой учебный диалог в универсально-педагогическом 
смысле, который предполагает:  

– рассмотрение различных понятий в разрезе разных логик и 
способов понимания мира;  

– особое общение между участниками общения, отстаивающими  
– собственный взгляд на мир; уважение мнения и личности 

ученика; его самоопределение и самоорганизация;  
– внутренний спор с самим собой, основанный на столкновении 

различных культурно-логических блоков; 
– выход диалога за грань известного и неизвестного не только 

ученику, но и учителю;  
– внедрение в структуру учебного материала казусов и парадоксов, 

утверждений-сомнений, «вопросительных утверждений», стиму-
лирующих коммуникативную активность участников общения [4, с. 37].  

Использование диалоговой технологии обучения в учебном 
процессе средних и дошкольных общеобразовательных учреждениях 
предполагает, что диалог для ребёнка является первой школой овла-
дения речью, школой общения, он сопровождает и пронизывает всю 
его жизнь, все отношения, он, по существу, является основой развития 
личности.[5, с. 46].  

Определение диалога дал известный русский лингвист Л.П. Яку-
бинский: Диалог – не только форма речи, он ещё «разновидность 
человеческого поведения». Как форма речевого взаимодействия с 
другими людьми он требует от ребёнка особых социально-речевых 
умений, освоение которых происходит постепенно».[6, с. 53] Для 
диалога характерны: «сравнительно быстрый обмен речью, когда 
каждый компонент обмена является репликой и одна реплика в 
высшей степени обусловлена другой. Обмен происходит вне какого-
нибудь предварительного обдумывания; компоненты не имеют особой 
заданности; в построении реплик нет никакой предумышленной 
связности, и они в высшей степени кратки». 

Однако это определение не вполне исчерпывающее. Существенными 
характеристиками диалогической речи можно считать «… ситуа-
тивность и реактивный характер – ответ собеседника в большом числе 
случаев представляет собой перефразировку, а то и повторение 
вопроса или замечания…» (А.А. Леонтьев).  
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Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 
коммуникативной функции языка. Учёные называют диалог первичной 
естественной формой языкового общения, классической формой 
речевого общения. Главной особенностью диалога является чередование 
говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 
говорением другого. Важно, что в диалоге собеседники всегда знают, о 
чём идёт речь, и не нуждаются в развёртывании мысли и высказы-
вания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и 
сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое 
оформление диалога. Речь в нём может быть не полной, сокращённой, 
иногда фрагментарной. Для диалога характерны: разговорная лексика 
и фразеология, краткость, недоговорённость, обрывистость, простые и 
сложные бессоюзные предложения, кратковременное предварительное 
обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собесед-
никами. (6, с. 76).  

Характеризуя диалогическую речь, исследователи указывают на 
различные её особенности. Так, ряд авторов отмечают, что диалоги-
ческая речь ситуативна (связана с обстановкой, в которой происходит 
разговор, и отношениями коммуникантов), контекстуальна (каждое 
очередное высказывание в ней в значительной мере обусловлено 
предыдущими), свёрнута (в ней многое подразумевается, благодаря 
общности ситуации для собеседников и их осведомлённости в ней), 
реактивна (реплика является речевой реакцией на речевой и неречевой 
стимулы), малоорганизована (реплика обычно не произвольна, заранее 
не обдуманна, незапрограмированна). Наконец, диалогическая речь 
характеризуется краткостью высказываний и простотой их синтакси-
ческого построения. 

Очень важно отметить, что для диалога типично использование 
шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, 
привычных, часто употребляемых и как бы прикреплённых к опре-
делённым бытовым положениям и темам разговора (Л.П. Якубинский). 
Речевые клише облегчают ведение диалога.   

Диалог как вид общения предполагает знание языка и умение им 
пользоваться при построении связного высказывания и налаживания 
речевого взаимодействия с партнёром. Исследования показали, что 
многие старшие дошкольники овладевают лишь самыми простыми 
формам диалога со сверстниками: они мало рассуждают, не аргумен-
тируют свои высказывания, не умеют поддерживать разговор, недоста-
точно инициативны. 

Исследования психологов и педагогов доказывают, что у детей 
диалог предшествует монологу (С.А. Рубинштейн, А.И. Леушина,  
Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.) Через диалог дети усваивают 
грамматику родного языка, его словарь, фонетику; черпают полезную 
информацию. Как форма речевого взаимодействия с другими людьми 
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диалог требует от ребёнка особых социально-речевых умений, освоение 
которых происходит постепенно.(5, с. 39).  

Таким образом, таково вкратце научное понимание технологии 
диалогового обучения с дидактической точки зрения, что является 
немаловажным для разработки методики обучения младших школьников 
и дошкольников навыкам диалогической речи.  

Изучение студентами педагогических вузов дисциплины «Про-
фессиональные ориентиры учителя» способствует обогащению знаний 
будущих педагогов современными концепциями и технологиями, 
накопленными в прогрессивных странах, позволяющими помочь анна-
лизировать педагогическую деятельность и совершенствовать ее. Эти 
концепции и технологии помогут понять многообразие современной 
жизни, наполнить новыми идеями будущих педагогов, шире посмотреть 
на нашу деятельность, обогатить опытом размышлений о новых 
технологиях и теориях образования, которые необходимо  осмысливать 
критически и с разных сторон в условиях модернизации образования.  
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БIЛIМДI БАҒАЛАУДЫ ЗЕРДЕЛЕНДIРУ ЖҮЙЕЛЕРIН 
ЖАСАУДА ИНТЕРНЕТКЕ БАҒЫТТАЛҒАН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

Д.И. Қабенов, Қ.Р. Құсманов, С.Д. Байжуманов 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында 

«Онлайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледи-
дарын құру қажет» деп атап көрсетілгендей бүгінгі күні білім беру 
жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуді және ақпараттық 
құралдарының кеңінен қолданылуын қажет етеді [1].  
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Осылайша оқу-тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технология-
ларды пайдалану заман талабынан туындап отыр.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім 
сапасын көтеруді жүзеге асыруға бағытталған үрдіс, яғни еліміздің 
ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде әдеттегі технологияларды 
тиімді және компьютерлік ақпараттандыру технологияларына алмастыру, 
оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты жүзеге асыру шаралары. 

Білім беруді, білім алмасуды, өңдеуді автомматандыру бүгінгі 
күннің маңызды тақырыптарының бірі. Осы мәселелерді жүізеге 
асыру үшін көптеген жаңа әдістер мен жаңа технологиялар қалып-
тасты. Бұларға семантикалық желілерді, логикалық модельдер мен 
білімді бейнелеу тілдерін, т.б. жатқызуға болады. Соның ішінде 
RDF/XML синтаксисін, яғни семантикалық желілерде ресурстарды 
бейнелеуге қолдануға арналған W3C (ағылшын тілінде. World Wide 
Web Consortium – Бүкіл әлемдік желі үшін технологиялық стан-
дарттарды жасаушы және ендіруші ұйым) консорциумомымен берілген 
xml құжат түріндегі өрнек синтаксисі, мәліметтер моделін, бір сөзбен 
айтқанда белгілі бір білімді бейнелеу тілін атап өтуге болады. Resource 
Description Framework (RDF, «ресурстарды сипаттау ортасы») ресурстар 
туралы тұжырымдарды машиналық өңдеуге жарамды түрде сыйпат-
тайды және семантикалық желі концепциясының бір бөлігі болып 
табылады. RDF-та ресурс кез келген болмыс болуы мүмкін – мысалы 
ақпараттық (веб-сайт немесе сурет, т.с.с.), және ақпараттық емес 
(адам, қала немесе қандайда бір абстрактілі ұғым). Ресурс жайындағы 
айтылған тұжырымдама, «субъект – предикат – объект» түрінде 
болады және триплет деп аталады [2].  

«Аспан көгілдір түсті» тұжырымдамасын RDF-терминологияда 
мына түрде ұсынуға болады: субъект – «аспан», предикат – «түсі бар», 
объект – «көгілдір». RDF-те субъектілерді, қатынастарды және объек-
тілерді белгілеу үшін URI қолданылады.  

Осы RDF ресусрстар түрінде сыйпатталған білімдер қорын 
толтыру, оған сұраныстар жасауды автоматтандыру үшін программ-
малауда қолдануға арналған көптеген фреймворктер жазылған.  

Java EE платформасы 
Java EE платформасы ірі немесе орташа мекеме есептеріне 

арналған серверлік платформаның архитектурасын сыйпатайтын Java 
тіліне негізделген спецификациялары мен сәйкес құжаттамалардың 
жыиынтығы. Java EE негізінен веб арқылы интернетте және локалды 
желіде қолдануға арналған және өндірістік технология болып табылады. 
Көбінесе сенімділікті, ауқымдылық пен икемділікті қажет ететін 
жоғары өнімді проектілерде қолданылады. 

Java EE келесі технологиялардың стандарттарын қамтиды: JPA, 
EJB, Servlet, JSP және т.б. Біздің жүйемізде JSP (Java Servlet Pages – 
сервер жағынан веб парақтарды динамикалық түрде құру) мен Servlet 
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(Веб клиенттің сұраныстары бойынша қызмет көрсету) технологиялары 
қолданылады. JSP технологиясының басты ерекшеліктерінің бірі, ол 
динамикалық және статикалық компоненттерден тұратын веб парақ-
тарды құруға мүкіндк береді. JSP платформадан тәуелсіз, көшіруге 
жеңіл, әрі веб қосымшаларды құру үшін ыңғайлы технология болып 
табылады [3]. 

Біздің құрған жүйеміз сұрақ қою  сұраққа жауап беру  
жауапты талдау  жауапты бағалау – тізбегі бойынша жұмыс істейді. 
Сұрақ қою бөліміне тоқталатын болсақ, бұл бөлім сұрақты дайын-
даушы, қажет онтологиялық базаны толтырушы, сұрақтарды сәйкес 
топтар мен тестілерге топтаушы оқытушының қызметіне қажет 
құралдарды қамтитын интерфейстен және сұрақтарды күрделілігі мен 
деңгейіне қарай сараптап жауап берушіге жіберуші серверлік бөлімнен 
тұрады [4].  

Қолданушы интерфейсіне тоқталсақ. Қолданушы мен жүйе 
арасындағы жұмыс пен байланысты қамтамасыз етуге арналған 
оқытушы мен оқушылар үшін web-парақ негізінде жеке интерфейстер 
жасалды. Қолданушы жүйемен жұмысты бастаған уақытында ең алдымен 
авторизациядан өтеді. Жүйе қолданушының типіне қарай отырып оны 
сәйкес бетке бағыттайды. Оқытушы қызметі үшін келесі интерфейстер 
жасалды: 

1. Белгілі бір топ үшін жаңа тест құру, тест сұрақтарын енгізу 
бөлімі.  

2. Морфемдік деректерді енгізу және өңдеу интерфейсі; 
3. Көмекші құрал ретінде қазақ тілінен грамматикалық шағын 

анықтамалық; 
4. Онтология негізіндегі білім базасын құру және өңдеу интер-

фейсі; 
5. Математикалық формулаларды жазу және конверттеу интер-

фейсі. 
Деректер базасындағы оқытушының енгізген сұрақтары «өңдел-

меген» және «дайын» деген екі түрге бөлінеді. «Өңделмеген» сұрақтар 
әлі тексерісті және өңдеуді талап етеді, ал «дайын» сұрақтар жүйе 
тексерісінен сәтті өткен, қойылуға дайын сұрақтар. Оқытушы таңдап 
алынған тест бойынша жаңа сұрақ мәтінін енгізіп оны жүйеге тек-
серіске жібереді. Жүйе сұрақ мәтініндегі әрбір сөзге морфологиялық 
талдау жасап, таныс емес, яғни морфемдік базада жоқ сөз кездессе, 
оны оқытушыдан енгізуді сұрайды. Оқытушы морфемдік базаға сол 
сөздің түбірін енгізіп, оның қай сөз табына жататынын көрсетеді. 
Морфологиялық талдаудан сәтті өткен мәтін келесі кезекте синтак-
систік талдауға жіберіледі. Бұл талдау барысында сөйлемнің негізгі 
мүшелері анықталып, сөйлем сөз тіркестеріне жіктеледі. Сосын осы 
сөз тіркестері арқылы сұраныс құрылып, ол онтолгиялық базаға 
жіберіледі. Онтологиялық базадан сол тіркестерге сәйкес білімдік 
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мәліметтер қайтарылады, сәйкесінше білімдік мәліметтер бойынша 
есепті шешу жүргізле бастайды. Егер есепті шешу үшін алынған 
білімдік база жеткіліксіз болса, онда жүйе оқытушыға онтологияны 
толықтыру туралы ұсыныс жасайды. Оқытушы базаны толықтырып, 
сұрақты қайта тексеріске жібереді. Сұрақтың жауабы жүйе өздігінен 
есептей алатын деңгейге жеткен уақытта ғана, оқытушы оны «дайын» 
сұрақ ретінде сұрақтар базасына енгізеді [5]. 

UML-да қолданушылар әрекеттерін бөлу диаграммасы 
БАБЗБЖ мақсатымен тағайындалуына байланысты, жүйе үшін 

кем дегенде қолданушылардың екі категориясы бар – бұлар «оқытушы» 
және «білім алушы». Мұнда білімді бағалау туралы сөз болып отыр-
ғандықтан, оқытушы жүйеге енгізіп өңдеген сұрақтар білім алушы-
лардың көруіне немесе өзгертулеріне мүмкін болмауы қажет. 
Сондықтан, БАБЗБЖ деректерге оқытушы мен білім алушыға жеке-
леген қол жеткізу болуы керек. Сонымен бірге, әртүрлі білім алушылар 
үшін тағыда басқа жүйемен жұмыс жасайтын қолданушының болғаны 
шарт – ол «администратор». Оның мақсаты жүйені қолданушыларды 
тіркеу және олардың рөлдерін анықтау (оқытушы немесе білім 
алушы). Төменде, 1 суретте БАБЗБЖ-і қолданушылар әрекеттерін бөлу 
диаграммасы берілген. 

 

 
Сурет. 1. БАБЗБЖ-і үшін UМL-да әрекеттерді бөлу диаграммасы 

 
Программалық өнімнің функциялары 
БАБЗБЖ негізгі функцияларына келесілерді жатқызуға болады: 
1. Білімдер/деректер базасын жүргізуді қолдау, пәндік облыс 

туралы деректерді, қолданушылардың жеке білімдерінің моделдері 
туралы, ішкі жүйелік баптаулар туралы деректері бар және т.б.. Бұнымен 
қоса, бір деректер базасында бірнеше білім моделдерін (сәйкесінше 
бірнеше тезаурусты) сақтауға мүмкіндік беруі қажет, немесе осы 
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пәндік обылыстың білімдерін әрқилы сипаттайтын әртүрлі моделдер 
болуы мүмкін. Қолданушы немесе оқытушы жұмыс істеуге арналған 
білім моделі жүйе іске қосылғанда жүктелуі тиіс [6].  

2. Жүйе қолданушылары туралы деректер базасын қолдау, және 
жүйенің деректеріне/әрекеттеріне қол жеткізуді бөлу қолданушылардың 
рөліне байланысты: оқытушы(сарапшы), білім алушы, администратор.  

3. Пәндік облыстың білімдер моделінің (тезаурустардың) негізгі 
компоненттерін OWL форматтағы файлдардан жүктеуді ұйымдастыру.  

4. Жүктелген білім моделін талдаудың әртүрлі құралдарын қам-
тамасыз ету. 

5. Деректер базасында сақтауға арналған сұрақтар жиынын 
қолмен енгізуді және автоматты түрде қалыптастыруды ұйымдастыру. 

6. Жүйенің қолданушымен арасындағы әрекеттестіктігін анық-
талған тапсырмалар санын орындауы (сұрақтарға жауабы) арқылы 
ұйымдастыру. Бұдан басқа да, қолданушымен әрекеттестік үдерісін 
баптаудың қосымша мүмкіндіктері бар (сұрақтардың максималды 
саны, жауаптардың дұрыс болуының қажеттігі және т.б.). 

7. Білім алушылардың жеке білімдерінің моделін қалыптастыру. 
Білімді талдау құралдары: құрылымдық талдау, логикалық талдау, 
білімнің эталондық образға сәйкестігін талдау. 

8. Білім алушыға қойылған сұрақтар мен оларға жауабын деректер 
базасында сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету.  

 
Қорытынды 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағды-
ларын негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға адамгер-
шілік тұрғысынан жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, 
ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын 
бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру. 

Қорытындылай келе интернетке бағытталған құралдарды орынды 
қолдану оқыту сапасын жетілдіруге көмектеседі. Білімді бақылау 
жүйелерін құруда ұсынылған әдіс білімді зерделі бағалауға мүмкіндік 
береді. Білім беру саласындағы соңғы уақытта көптеп сынға алынып 
жүрген білімді бақылау, бағалау мәселелерін шешуге оң себебін 
тигізеді деген сенімдеміз. 
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A common approach to the assessment of the automated systems (AS) 
efficiency is a simulation based on the creation and study of models 
describing the functioning of these systems. The use of such models allows 
analyzing and optimizing the processes of collecting, storing and 
processing of information, as well as choosing a data protection technology 
[1]. The mathematical model of the system, reflecting the physical essence 
of its functioning processes can adequately assess the different 
characteristics of the AS. However, the classic simulation methods require 
inputting a model of clear numerical values.  

The process of analysis of the automated systems security is different 
in that when assessing information security risks (IS), fuzzy values in the 
form of expert assessment sare often used as the initial data. It stipulates 
the need of use of fuzzy models, which main advantage is associated with 
the ability to use them for the development of a much smaller amount of 
information about the simulated system, compared with the traditional 
mathematical models. This information may be of approximate, fuzzy 
character that is effective for such a complex and ambiguous process as risk 
assessment in automated systems [2]. 

This paper aims to create a model to assess information security risks 
in the conditions of incomplete and fuzzy information about their 
components. 

Selection of the type of model 
For the development of fuzzy model suitable for assessment of 

information security risk, it is necessary to analyze the capabilities of 
existing models based on the theory of fuzzy sets. 
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Fuzzy set A, defined at X is a set, where X - the 
range of values, and - the membership function, which characterizes 
the degree of membership of x to the fuzzy set A. Herewith, there are three 
cases: 

1) = 1 - full membership of an element x to the fuzzy set A, i.e. 
xA ; 
2)  = 0 - no membership of an element x to the fuzzy set A, 

i.e. xA ; 
3) 0 < <1 - partial membership of x to the fuzzy set A.  
As a rule, fuzzy models are developed for fuzzy control system, so the 

typical structure consists of 4units [3]: 
1) Formalization of linguistic variables; 
2) Fuzzification unit (calculates the degree of membership of clear 

input parameters of the model to the input fuzzy sets); 
3) Output unit (the main element is the rule-base - a set of logical rules 

that define a cause-effect relationship between input and output values); 
4) Defuzzification unit (calculation of the clear output value based on 

the resulting membership function, which is calculatedby output 
mechanism in the output unit). 

Different types of fuzzy models differ in the way of implementation of 
these units. 

Currently, the most commonly used type of fuzzy model is the model 
of Mamdani [4]. As part of the Mamdani method, the simulated system is 
considered as a “black box” that is characterized by a lack of information 
about the physical phenomena occurring within it. The model performs 
mapping of inputs (vector X) in the output Y, which provides as much as 
possible accurate approximation of the real system (e.g., in terms of the 
mean absolute error). This mapping requires the existence of a geometric 
surface (display surface) in the space specified by the Cartesian product X 
× Y. Mamdani model is a set of rules: 

IF (x is A), THEN (y is B), where A, B - fuzzy sets. Each rule assigns 
some fuzzy point in this space. Based on a set of fuzzy dots there is fuzzy 
graph, interpolation mechanism formed between points, which depend on 
the fuzzy logic apparatus used. 

Other types of fuzzy models have also been developed, among which 
the most important are the model of Takagi-Sugeno-Kang (TSK-model). 
Mamdani models differ from Takagi-Sugeno-Kang model by the form of 
laws [5]. In the case of TSK-model, rules are of the form:  

IF (x is A) THEN (y=f(x)), where instead of a fuzzy set, conclusion of 
each rule contains f (x) function, which can be non-linear, although linear 
functions of the form y = ax + b are commonly used. 

Since conclusion obtained in Takagi-Sugeno-Kang model has more 
complex mathematical representation and has less visibility than the 
conclusion in Mamdani model, then Mamdani model suits more to assess 
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information security risks, as in this process, visibility of the overall picture 
of the risks state is more important, than accuracy of values.  

The formalization of the linguistic variables 
To use Mamdani model for assessing information security risks, it is 

necessary to determine which data shall be sent to the system input. The 
definition of information security risk implies that the risk value R is a 
function from the potential possible damage (the value of information, 
resource or asset) AV, the probability of the threat of IS P (T), and a 
measure of the asset vulnerability to the threat V:  

R=V*P(T)*AV   (1) 
Thus, expert opinions of three fuzzy variables (“the probability of the 

threat”, “the value of an asset”, “measure of the asset vulnerability to the 
threat”), described the linguistic term set {very low, low, average, high, 
very high} (Table. 1) will serve as input factors. 

As a result, on the system output, the level of information security 
risk, which can be extended to describe the linguistic term set, for example, 
{negligibly low, very low, low, below average, moderate, above average, 
high, very high, critical} will be obtained.  

 
Table 1. Scale levels in the assessment of threats, damages and 

vulnerabilities 
 

Scale 
levels 

Probability of 
a threat (Р(Т)) 

Value of an asset (AV) Measure of the asset 
vulnerability to the 
threat(V) 

Value 

Very 
low 

The event is 
almost never 
happens 

Minor loss of material 
means and resources that 
are quickly replenished, or 
negligible impact on the 
reputation  

The vulnerability 
which can be 
neglected 

(0; 0; 
0,25) 

Low The event is 
rare 

More noticeable loss of 
tangible assets, a more 
significant impact on the 
reputation or infringement 
of interests  

Minor vulnerability 
which is easy to 
remove 

(0; 
0,25; 
0,5) 

Average The event is 
quite possible 
under certain 
circumstances 

Sufficient loss of tangible 
assets and resources or 
sufficient damage to the 
reputation and interests 

Moderate vulnerability (0,25; 
0,5; 
0,75) 

High Most likely, 
the event will 
happen at the 
organization of 
attack 

Significant damage to the 
reputation and interests, 
which may pose a threat to 
the continuation of the 
activity 

Serious vulnerability, 
which elimination is 
possible, but is 
associated with 
significant costs 

(0,5; 
0,75; 
1) 

Very 
high  

The event is 
likely to 
happen at the 
organization of 
attack 

Devastating consequences 
of the impossibility of 
conducting activities 

Critical vulnerability 
that casts doubt on the 
possibility of its 
elimination 

(0,75;
1; 1) 
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In this case, the scale of information risks level measurement is as 
follows (Table2). 

Results and discussion 
The paper [6] considered examples with three inputs (AV, P (T), V), 

and IS (R) risk levels were calculated by Microsoft method for a single 
asset, but with different vulnerabilities (Table3). 

 
Table 3. Assessment of IS risk methodology by Microsoft 
 

No. Asset AV Threat 
description 

P(T) Vulnerability 
description 

V R 

1 Data on 
client’s 
investments 

average Unauthorized 
access to the 
client data by 
stealing a 
financial 
consultant 
account 

high Theft of local 
network’s 
accounts due to 
late updates of 
anti-virus 
protection, 
network or 
security systems 
configuration 

average high 

2 Data on 
client’s 
investments 

average Unauthorized 
access to the 
client data by 
stealing a 
financial 
consultant 
account 

high Theft of the 
remote client’s 
accountsdue to 
late updates of 
anti-virus 
protection, 
network or 
security systems 
configuration 

high high 

3 Data on 
client’s 
investments 

low Unauthorized 
access to the 
client data by 
stealing a 
financial 
consultant 
account 

average Account was 
stolen by well-
reputed 
employee who 
has abused his 
official position. 

low low 

 
The results of the risks assessment for the same example, but using a 

fuzzy model will be further presented. 
Figure 6shows a graphic interpretation of the algorithm of 

Mamdani’s fuzzy inference by triangular membership functions for the first 
example, (AV = 0.6, P (T) = 0.9, V = 0.6) and obtained result of IS risk 
equaling to 0.735 (corresponds to linguistic variable - high risk). 

Figure 7shows a graphic interpretation of the algorithm of 
Mamdani’s fuzzy inference by trapezoid membership functions for the 
considered example of threat (AV = 0.6, P (T) = 0.9, V = 0.6) and obtained 
result of IS risk equaling to 0.71 (corresponds to the linguistic variable – 
high risk). 
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Fig. 6. Graphic interpretation of Mamdani’s fuzzy inference algorithm with 
triangular membership functions 

 

 
 

Fig. 7. Graphic interpretation of Mamdani’s fuzzy inference algorithm with 
trapezoid membership functions 
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МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАР 
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Мобильдік қосымша бұл – бағдарлама арнайы смартфондар және 

де басқа мобильдік құрылғыларда қамтамасыз етуге негізделген. 
Мобильді қосымшалар бастапқыда жалпы құрылғының тиімділігін 
арттыру және ақпарат беру мақсатында жасалған болатын. 

Ең алғашқы мобильді құрылғылар телефондағы контактілер 
тізімін реттеуге және қызметке хабарлама жіберуді/қабылдауды 
орындады. Біртіндеп қосымшалар жасау дамып, мобильді ойындар 
GPS және оның негізіндегі сервистер, банкинг, ұсыныс қабылдау, 
билет сату секілді қосымшаларының пайда болуына әкелді. 

Мобильдік қосымшалардың ерекшеліктері: 
– графикалық және видеоақпараттарды хабарлама арқылы жіберу 

ұзақтығы шектеусіз; 
– қосымша қозғалысының ыңғайлылығы; 
– қосымшада деректер жинау ыңғайлы(орналысқан жері,тілі және 

тағы басқа); 
– интерактивті мүмкіндіктері шексіз. 
Мобильді қосымшаларды интернеттен жүктеу интерактивті про-

цеске қатысушыларды тартып қана қоймай және жарнама ортасы да 
бола алды. Мобильді қосымшаларды құруға арналған бағдарламалық 
жабдықтарға тоқталайық. 

Мобильді қосымша құру кезінде басты мына операциялық 
жүйелер қолданылады: Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian 
OS, Windows Mobile және т.б. 

Мобильді қосымшаларды құрудың бірнеше бағдарламалары бар. 
Солардың ішінде ең тиімдісі AppsGeyser бағдарламасына тоқталып 
өтейік. 

AppsGeyser сізге 2 оңай қадаммен кез-келген Android App веб-
мазмұнды түрлендіруге мүмкіндік беретін тегін веб-платформа. 
Адамдарға өз қиялдарынан туындаған мобильдік қосымшалар құруға 
көмектесу үшін жасалынған. 
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AppsGeyser Android үшін қарқынды дамып келе жатқан Do- It -
Yourself App генераторы болып табылады: 

– 2011 жылдың 25 қаңтарында іске қосылды; 
– 2011 жылғы 14 сәуірде 1 миллион данасы жүктеп алынған; 
– 2011 жылдың 2 маусымында 29000 қосымшалар платформада 

жасалынған; 
– 2012 жылдың 4 маусымында жүктеп алушылар саны 50 

миллион бірлікке жетті; 
– 2012 жылдың қазан айында 100 млн жүктеп алушылар және 4 

млрд жарнама көрсету; 
– 2013 жылдың шілде айында 500000 қосымшалар платформада 

салынған. 
AppsGeyser – ақпаратты ұсыну үшін сөзсіз жаңа көзқарас. 

Платформа Онлайн ортада өздерінің клиенттерін, пайдаланушыларын 
және сіздің брендіңізді ойлайтындарға арналған. 

AppsGeyser клиенттердің жаңа аудиториясын тарту және іскерлік 
байланыстарды орнату үшін жаңа маркетингтік арнаны ұсынады. 

Адамдар интернетті пайдаланып ақпаратты іздеуіне байланысты 
Google Play күштірек дамып және өзгеріп отыр. Android пайдалану-
шылар үшін ақпаратты алуға немесе қызметті пайдалануға браузерден 
гөрі бағдарламаларды қолданған оңай және ыңғайлы. Google Play 
ортасына өз бағдарламаңызды жібере отырып, оны миллиондаған 
пайдаланушылар қол жетімді түрде оңай таба алады. AppsGeyser 
көмегімен сіз өз Android App бағдарламаңызды тез жасай аласыз.  

Қазақстанда мобильді қосымшаларды жасау және ендірумен 
айналысатын компаниялар көп емес. Көптеген мобильді қосымша 
жасаушылар өздері жұмыс жасауда. Бұған себеп – сұраныстың 
болмауы. Мобильді қосымшалар бағасының жоғары болу себебінен аз 
сұранысқа ие болып отыр. Микроконтролердің пайда болуы микро-
процессордің басты қосымшасы болып жалғасын тапты. Микро-
контролерді кейбір оқулықтарда біркристаллды микроЭВМ деп 
атайды. Соған орай алғаш компьютерлер шыға бастағаннан-ақ 
микроконтроллерлер бірдей дәрежеде қолданыла бастады. 

Дербес мобильді құрылғылар (смартфондар, дербес қалта ком-
пьютерлері, планшеттер) қазіргі замандағы әлемнің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Мобильді құрылғылардың әрбір пайдаланушысы 
тілдесу үшін және бизнес жүргізу үшін аса күшті құралға қол жеткізді. 

Көптеген компаниялар мобильді құрылғыларды өз тауарлары мен 
өнімдерін жарнамалау және сату үшін, сондай-ақ өз қызметкерлерімен 
тұрақты байланысты қолдап отыру үшін пайдаланады. Барлық 
осындай функциялар – мобильді құрылғылар үшін арнайы жасалатын 
әр-түрлі программалық қамтамасыз етудің (қосымшалардың) көмегімен 
жүзеге асырылады. 
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Платформалардың арасында жетекші орындары Android және IOS 
платформалары алады. Android операциялық жүйесіне мобильдік 
бағдарлама әзірлеу, қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі 
болып танылады. Android операциялық жүйесі көптеген смарт-
фондарда орнатылған, ондай смартфондарға: Samsung, iPhone, Sony, 
LG, Lenovo және т.б. Қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі 
ғаламтор-бағдарламалары тез дамып жатыр. Соған байланысты ғаламтор 
екпінді көтеріле бастады және пайдаланушылардың сұранысы бойынша, 
бағдарламалар тұрақты жаңартылып отыр.  

Android операциялық жүйесі мобильді құрылғылар үшін салыс-
тырмалы түрде жаңа платформа болып табылады. Ол өзінің ашық-
тығының арқасында, жетілдіруге арналған тегін және ыңғайлы құрал-
дары бар болуының арқасында, жылдам түрде кеңінен таралып отыр. 
Сондықтан Android-қа арналған қосымшаларды жетілдіруші – 
ақпараттық технологиялар саласындағы ең қажет етілген мамандық-
тардың біріне айналып отыр. 

Android – операциялық жүйесі коммуникаторларға, планшеттарға, 
цифрлық ойнатқыштарға, цифырлық фоторамкаларға, қолға киетін 
сағаттарға, нетбук және смартбуктарға, Linux ядросында жасалған 
операциялық жүйе орнатылған. Бағдарламаларды өңдеудегі негізгі 
тілдердің бірі Java, алайда С++ тілінде бағдарламаларды өңдеу кітап-
ханалары бар. Бағдарламаны жасау үшін Eclipse ортасын қолданамыз, 
AndroidSDK мобильдік құрылысы SDK эмуляторы арқылы іске асады. 
Java объектісіне негізделген тіл, оның өзінің көптеген ішкі кітап-
ханалары бар. Бірінші орында ол қолданушыға жеңіл әрекеттестікті 
көрсетеді. 

iOS (2010 жылдың 24 маусымына дейін: iPhone OS) – Амери-
калық Apple компаниясымен құрастырылып, шығарылатын мобильді 
операциялық жүйе. 2007 жылы шығарылған; бастапқыда iPod touch 
және iPhone құрылғыларына шығарылып, сосын iPad және Apple TV 
құрылғыларына да шығарылды.  

Windows Phone және Android операциялық жүйелеріне қарағанда 
тек қана Apple компаниясының құрылғыларына қондырылады.iOS-
тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы тікелей 
басқару концепциясында құрылған. Интерфейсті басқару элементтері 
батырмалардан, сүйрегіштер мен тетіктерден құрылған. 

Мобильді құрылғы – білім беру ақпараттарын: дыбыстық, 
мәтіндік, бейне және графикалық мәліметтерді жеткізуші құрал. 
Мобильді құрылғылар пайдаланушыларға арналып жасалған арнайы 
бағдарламалар арқылы Word, Power point, Excel – Office файлдармен 
жұмыс істеуді ұйымдастырушы жайлы интерфейсті платформалар 
қосымшалары сұранысқа ие. Білім алуға арналған шет тілдерін үйрену 
бағдарламалары көптеген аудио- және бейне- курстар мен электронды 
кітаптармен жабдықталған. Мысалы, Япония және Қытайдың бірқатар 
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университеттері осы бағытта табысты білім беру әдіс-тәсілдерін 
қолданады. Қоғамды ақпараттануға бағыттайтын оқушы үшін білім 
алу траекториясын өзі басқаратындай орта жасап шығарған осындай 
жобалар болашағы зор деп бағалануда. Nokia фирмасының Қытайда 
ұйымдастырған Mobiledu жобасы ағылшын тілінде түрлі пәндерді 
оқыту үшін сапалы контенттерімен жасақталып, мобильді нұсқасы 20 
млн. астам оқушыларға ұсынылды және олардың білім алуын 
қамтамасыз етуде.  

Мобильді құрылғылар платформасы өз бетінше білім алуға 
бейімдеп электронды оқулықтар, оқыту курстары, оқу құралдары және 
арнайы типтегі файлдарды қолдануды қарастырады. Мобильді 
құрылғыларға бейімделіп әртүрлі пәндерден электронды оқулықтар 
құрастырылған және оларды арнайы Java-қосымшалары арқылы 
жүктеп алуға болады.  

Заманауи технологияларды қолдану арқылы жылдам және сапалы 
ойын бейнесінде бағдарланған электронды оқу құралдары қазір 
оқушылар,студенттер, арасында үлкен сұранысқа ие. Білімді тексеру 
үшін түрлі тестілеу бағдарламалары да пайдаланушылардың сұра-
нысына ие. Электронды ағылшын тілінің сөздігі, калькуляторлар, 
түрлі пәндерге қосымша шпаргалка бағдарламалары бүгінде әрбір 
оқушының мобильді құрылғысына жүктелген.  

Мобильді технологиялардың мүмкіндіктері күннен күнге 
жетілдіріліп келеді. Бұл құрылғылар заманауи білім берудің сұранысын 
қанағаттандыруға мейлінше дайын болуды көздейді. Қазіргі білім беру 
стратегиялары мен әдістері, оқыту формалары мобильді оқытуды 
енгізуге бағытталып жасалады, бұл саланы зерттеу, әдістемелік және 
ұйымдастырушылық жұмыстар да жасала береді.  

Қазіргі білім берудің мақсаты – білім алып, білік пен дағдыға қол 
жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес жылдам өзгеріп жатқан 
бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүріп, жұмыс істей алатын, әлеуметтік 
және кәсіби біліктілікке, яғни ақпаратты өзі іздеп тауып, ұтымды 
пайдалана алатын, жан-жақты дамыған білімді, өз ісіне және өзгенің 
ісіне әділ баға бере алатын, Отанның дамуына әлеуметтік, экономии-
калық жағынан зор үлес қоса алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл 
орайда мемлекеттік білім беру стандартын сапалы жүзеге асыру, білім 
беру жүйесін жетілдіру, жаңа технологияларды оқу үдерісіне енгізу 
жүзеге асырылуда. Соның ішінде, мобильді технологияны оқу 
үдерісіне енгізу жеке тұлғаның дамуына оң әсер етеді: 

– мұнда оқу үдерісіне қатысушылардың еркіндігін қамтамасыз 
етеді; 

– білім беру ұйымдарынан тыс оқу үдерісіне қатысуға, білімді өз 
бетінше жетілдіруге мүмкіндік береді; 

– мүмкіндігі шектеулі жандар үшін үздіксіз білім алуға мүмкіндік 
жасалған; 
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– мобильді құралдарды пайдалану, оқу материалдарына жылдам 
қол жетімділік, экономикалық тұрғыдан тиімді; 

Қорыта келгенде айтатынымыз, XXI ғасыр ақпарат пен техно-
логияның күннен – күнге дамып келе жатқан ғасыры болып табылады. 
Заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-
қатынасына ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың кеңінен 
қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық 
қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. 

Сондықтан заман талабына сәйкес ақпаратты таратудың жаңа 
үрдісі болып отырған планшет пен смартфондар және оларға жүк-
тейтін қосымшалар тек қана ойын – сауық ретінде емес, сонымен 
қатар білім сапасының деңгейіна арттыруға септігін тигізеді деп 
үміттенеміз. 
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Участие в международных проектах необходимо для развития 

социально-значимых профессиональных и личных качеств у студентов, 
так как развивает самостоятельность и способствует развитию личной 
ответственности. Именно поэтому с декабря по апрель 2017 года четыре 
студента по специальности «Иностранный язык: два иностранных 
языка» принимали участие в международном телекоммуникационном 
проекте «My city and me», организованном Международной Образо-
вательной Сетью Взаимопомощи iEARN (International Education and 
Resource Network) [1].  

Международная Образовательная Сеть Взаимопомощи iEARN [1] 
объединяет 26000 преподавателей и около 2000000 студентов из 140 
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стран для работы над 3000 проектами на 30 разных языках. С 1998 
года девиз iEARN – «Linking Communities to Make a Difference in the 
World» или «Объединимся, чтобы сделать мир разным» [1]. iEARN 
вовлекает учащихся из разных уголков земного шара в сетевую 
проектную работу, бесплатно предоставляя площадку для размещения 
проектов, публикаций результатов и обмена опытом. Цель iEARN дать 
участникам возможность самостоятельно организовать разнообразные 
конференции или проекты в рамках выбранных тем и поставленных 
целей и задач [1].  

Поскольку это был первый опыт участия в международном 
проекте, перед студентами не ставилась задача организации собствен-
ного проекта, а была дана возможность зайти в готовый, каким явился 
проект «My city and me», выбранный не случайно. Студенты-перво-
курсники единогласно изъявили желание рассказать всему миру о 
своем родном городе Караганде, о котором многие знают разве что 
благодаря солисту группы «Дюна» Виктору Рыбину.  

При более детальном анализе данного проекта выявилась воз-
можность исследования в плане создания дополнительной англоязычной 
среды, что для студентов, изучающих иностранный язык, является 
жизненно важным, но найти носителя языка и установить с ним контакт 
не всегда возможно в силу объективных и субъективных причин. 

Вторым важным аспектом в плане пользы данного проекта явилась 
связь изучения иностранного языка с межкультурной коммуникацией, 
призванной воспитывать социальную толерантность и осведом-
ленность, столько необходимые для благополучного и мирного 
сосуществования в современном мире. 

Работа проходила в следующем направлении. Сначала была 
определена цель проекта при помощи метода SMART (в переводе с 
англ.- умный) [2]. Слово SMART образовано из первых букв 
английских слов, каждое из которых содержит определенные критерии 
для формулирования цели. Проанализировав цель проекта – установить 
контакты с носителями английского языка и рассказать о Караганде – 
было выявлено ее соответствие с заявленными выше критериями и 
установлено, что цель проекта подходит под критерии метода SMART. 

Сначала была установлена связь с организаторами проекта «My 
city and me», которые посоветовали создать свою папку и загрузить 
презентацию или любые другие материалы, представляющие Караганду. 
Проанализировав презентации других участников, было решено 
создать что-то более необычное, нежели просто фотографии Караганды 
или презентацию о городе, сделанную в PowerPoint. Более того, от 
каждого студента требовался посильный и соразмерный возможностям и 
интересам вклад. Например, одна студентка увлекалась фотографией, 
поэтому она вызвалась сделать панорамные снимки и виртуальный 
тур по Караганде. Вторая студентка увлекалась поэзией, а значит, 
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могла написать стихи о Караганде. Двое других студентов взяли на 
себя опрос будущих выпускников и своевременные ответы на 
поступавшие комментарии от участников проекта из разных стран. 

Одновременно с этим было решено провести опрос (приложение) 
учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений 
города Караганды, для выявления истинного отношения молодежи к 
родному городу, а также веры в его потенциал для реализации своего 
собственного. Опрос показал, что более 50% респондентов мечтали 
уехать из Караганды по окончании школы, поскольку не видели 
перспектив для дальнейшего карьерного и творческого роста. Интерес 
вызвало и то, что на вопрос назвать любимые места, опрашиваемые 
называли центральный парк, самый крупный торговый комплекс и 
несколько кафе, не указывая ни одного музея или театра как 
отражение культурной составляющей проживания в данном городе.  

Это и определило направление для презентации Караганды. 
Студенты решили сделать виртуальный тур по местам расположения 
университетов, которых в городе немало, чтобы отразить высокий 
потенциал города в плане академического и творческого развития. 
Кроме того, было решено создать англоязычные комиксы с персо-
нажами, похожими на самих студентов, для показа самых красивых 
мест города Караганды при помощи веб ресурса StoryBoardThat [3], с 
чем студенты отлично справились. Презентация Караганды была 
признана самой необычной и привлекательной согласно отзывам 
участникам из разных стран. 

Следующий этап предполагал разработку совместного проекта. 
Участники предлагали темы, определяли желаемое количество студентов 
из других стран, а также возраст, что сразу ранжировало группы по 
возрастному признаку. Среди предложенных тем были такие как 
рассказать о плюсах и минусах жизни в родном городе, указать 
культурные аспекты, план улучшения качества жизни, проведение 
опросов и другие. Студенты Академии «Болашак» присоединились к 
команде из США с тем, чтобы поделиться межкультурным опытом, а 
также наладить отношения с носителями одной из стран изучаемого 
языка.  

Следует отметить, что, несмотря на задачу общения с носителем 
английского языка для создания англоязычной среды, студенты 
Академии «Болашак» активно комментировали и поддерживали 
участников из России, Китая, Египта, Турции и многих других стран, 
которые получали сравнительно меньше внимания, нежели участники 
из Канады, Англии или США. 

Таким образом, карагандинские студенты приняли участие в 
международном проекте в рамках межкультурного общения и 
создания дополнительной англоязычной среды, установив дружеские 
контакты с ровесниками из стран изучаемого языка. Последовательное 
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решение поставленных задач привело к пониманию как помочь 
подросткам увидеть перспективы жизни и работы в родном городе 
через виртуальный тур по местам обучения студентов Караганды и 
области. Работа над проектом состояла из несколько этапов: 

– организационный этап, который затрагивал мозговой штурм, 
постановку цели и задач, определение хода работы и распределение 
обязанностей; 

– поисково-исследовательский этап, который включал проведение 
опроса учащихся старших классов города Караганды, анализ и систе-
матизация ответов и определение характера представления города в 
рамках проекта «My city and me», обмен данными с партнерами по 
проекту и создание совместного проекта; 

– этап оформления проекта, содержащий сообщение о результатах 
проекта партнерам по проекту и оформление результатов согласно 
выбранной форме, а также прикрепление материалов на сайт iEARN; 

– рефлексивный этап, предполагающий обсуждение результатов 
проекта в группе и подведение итогов в целом; 

– заключительный этап, а именно обмен контактами, адресами, 
пожеланиями удачи и предварительные договоренности участия в 
будущих совместных проектах. 

Анализируя слабые и сильные стороны участия в международном 
телекоммуникационном проекте iEARN, к плюсам, безусловно, 
следует отнести: 

– повышение социальной значимости студентов посредством 
участия в международном телекоммуникационном проекте; 

– ознакомление с ходом международного проекта от плани-
рования всех этапов и постановки цели до успешной реализации 
задуманного; 

– расширение межкультурной осведомленности студентов наравне с 
развитием исследовательских, проектных и коммуникативных навыков; 

– воспитание лидерских качеств, выраженных в проявлении 
инициативы, выбора наиболее эффективных путей решений по 
улучшению отношения к родному городу среди местной молодежи, а 
также наиболее выгодного представления Караганды в глазах между-
народной общественности; 

– создание дополнительной англоязычной среды, налаживание 
контактов с носителями английского языка, и, таким образом, повышение 
своего уровня владения английским языком; 

– применение новых технологий и использование творческого 
потенциала для создания презентационных материалов в виде 
виртуального тура, комиксов, и поэзии; 

– формирование устойчивой мотивации, необходимой для изучения 
английского языка через осознание его необходимости для межкуль-
турного общения и дальнейшего развития в профессиональном и 
личностном плане; 
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– воспитание патриотизма и любви к родному городу и стране; 
– создание конкретного продукта международного телекоммуни-

кационного проекта iEARN в виде комиксов о Караганде и вир-
туального тура по местам академической мобильности молодежи 
Караганды и области, материалы которого находятся на сайте органи-
зации iEARN по адресу www.iearn.com. 

Необходимо упомянуть и явные минусы, без которых не 
обходится ни один проект: 

– зависимость от внешних факторов, тормозивших работу 
проекта, например, несвоевременное реагирование на комментарии и 
сообщения другими участниками проекта; 

– необъективное отношение к студентам из стран, которые не 
являются англоязычными, например, Египет или Бангладеш – 
студенты из данных стран получали мало комментариев и внимания со 
стороны других участников, все внимание которых было направлено 
на носителей английского языка; 

– не вполне достаточные телекоммуникационные условия данной 
платформы iEARN, поскольку зачастую общение с другими участни-
ками выходило за рамки сайта организации в социальные сети и скайп 
по инициативе участников; 

– нерациональное распределение времени, отведенное на разные 
этапы проекта;  

– короткий жизненный цикл подобного рода проектов, потому что 
уверенность в дальнейшей совместной деятельности так и не 
появилась на протяжение всего проекта; 

– неравномерная вовлеченность в проект участников из разных 
стран, например, англоязычные страны были представлены слабо, в то 
время как развивающиеся страны доминировали с большим количест-
венным перевесом; 

Однако, несмотря на все минусы, от участия в международном 
телекоммуникационном проекте остались позитивные впечатления, а 
также были сделаны следующие выводы: 

– участие в международном телекоммуникационном проекте 
актуально, потому что позволяет установить межпредметные связи и 
осуществить принцип преемственности в обучении – от изучения 
английского языка до овладения навыками межкультурной коммуни-
кации; 

– участие в международном телекоммуникационном проекте 
формирует социокультурную, лингвистическую, и коммуникативную 
компетенции, а также способствует развитию исследовательских и 
поисковых навыков и организационно-проектировочных умений; 

– участие в международном телекоммуникационном проекте 
снимает языковые барьеры и создает дополнительную языковую среду; 
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– для достижения целей поставленных в начале проекта 
вырабатывается необходимое умение стратегически мыслить и 
управлять ходом проекта на всех его этапах – от мозгового штурма до 
заключительной стадии; 

– участие в международном телекоммуникационном проекте 
развивает лидерские качества и повышает социальную значимость, а 
также помогает раскрыть творческий потенциал каждого участника 
проекта. 
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Институционализация – это «процесс упорядочения и форма-
лизации социальных связей и отношений», охватывающий все 
стороны общественной среды. Развитие институционализации может 
осуществляться двумя путями: появлением новых и изменением и 
совершенствованием уже сложившихся социальных институтов. «Первый 
путь, как правило, связан с радикальными переменами в жизни 
страны» [1]. На территории бывшего постсоветского пространства он 
был начат во второй половине ХХ столетия и привел к появлению на 
карте мира ряда суверенных государств. Для независимой Республики 
Казахстан это историческое событие ознаменовалось созданием своей 
системы управления, включением в систему международных связей и 
отношений. В результате глубокого процесса институционализации 
были сформированы такие важнейшие социальные институты, как 
финансы, армия, дипломатия, высшее образование, наука и многие  
другие сферы.  

Как и любое явление социальной жизни, институционализация 
есть развивающийся феномен. В этом смысле можно говорить о его 
инновационном характере. Убедительным примером сказанному история 
казахской культурной традиции, и в том числе, традиционного 



53 

музыкального образования. Здесь следует отметить, прежде всего, что 
казахская культура – целостный феномен, базирующийся на тюркской 
синкретической целостности и культурно-историческом наследии 
казахского народа. Именно этот духовно-культурный пласт составляет 
ее «самость», определяя место и значение в мировой культурной истории. 
Не умаляя значимости в ней влияния и идей других культурных 
традиций, подчеркнем, что его подлинным основанием является 
автохтонный пласт, составляющий сердцевину национальной  культуры.  

Анализ истории культуры Казахстана показывает, что здесь 
периодически происходило переструктурирование целого на своих 
собственных духовных основаниях. В крупном плане можно выделить 
следующие этапы этого процесса: 

1. Великотюркский каганат, духовной составляющей которого 
являлось тенгрианство, тенгрианский тип культуры.  

2. Взаимодействие с культурой арабо-исламского халифата, 
сопровождавшееся становлением и развитием тенгрианско-исламской 
цивилизации.  

3. Культурные контакты с Россией и Европой, в связи с чем 
возникла новая историческая ситуация, а именно: взаимодействия 
кочевья и оседлости, Степи и Поля.  

4. Советский этап, когда типологическим основанием культурной 
интеграции  на всем евразийском пространстве выступал социализм, 
базирующийся на «универсальной» европоцентристской модели.  

5. Период Независимости – целенаправленная реализация идеи 
казахстанского Пути. 

Следует отметить, что обозначенные вехи совпадают с тенден-
циями мирового культурно-исторического развития. Так, первый период 
характеризуется становлением государств, духовный стержень которых 
на евразийском континенте составляло тенгрианство, получившее 
различные региональные варианты. На территории Монголии, тюрков 
России это тенгрианско-буддийская цивилизация. В Великой Степи 
обнаруживается интеграция с мусульманским Ренессансом, оказавшим 
плодотворное воздействие, как на арабский, так и тюркский мир. 
Следующий этап совпал с западноевропейским Просвещением, 
стимулировавшим аналогичные процессы на территории Казахстана. 
Особенность казахского Просвещения заключается в том, что тесное 
соприкосновение с бытием «Другого» обострило интерес к судьбе 
собственной культуры, ее настоящему и будущему, получившими 
экзистенциальную разработку в творчестве многих  деятелей 
Великой Степи.  

На современном этапе Казахстан продолжает свое поступательное 
целенаправленное развитие, сохраняя и приумножая узы духовной 
преемственности с наследием великих предков и культурно-истори-
ческим опытом прошлого. И это культурная политика оказалась той 
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Времен связующей нитью, которая содействует  духовно-
культурному согласию и единству народов нашей страны.    

Таким образом, на всех этапах культурной истории Казахстану 
удавалось находить достойный ответ на вызовы Времени, сохраняя и 
развивая национально-культурную идентичность. А тем самым на 
деле (а не только на словах) позитивность казахстанского пути Жол в 
будущее. Свидетельством тому – место Казахстана в современном 
мире. Достойное место эпицентра мира и духовного согласия. 

Переходя к вопросу об институционализации казахского духовного 
наследия, отметим, что она выполнялась в стране как на государст-
венном, так и инициативном уровнях. Многие разработки в данном 
ракурсе были выполнены в рамках государственной программы 
«Культурное наследие», разработка которой началась по инициативе 
Президента страны Н.А. Назарбаева [3, сс. 11-12]. 

Огромный и кропотливый труд по созданию собственного багажа 
культуры и истории, национального достояния, всего, что составляет 
генофонд нации, систематизирован на материальных носителях. Тем 
самым сформирован полноценный фонд, содействующий формированию 
общественного сознания, созвучного новой социокультурной реаль-
ности (СР) независимой Республики Казахстан. В частности издано 
537 наименований книг тиражом более полутора миллиона экземпляров, 
среди которых уникальные серии по истории, археологии, этнографии, 
новые энциклопедические словари; глубокие исследования музыки 
средних веков, Антологии казахской традиционной музыки «Мәңгілік 
сарын», компакт-диски 1000 кюев – «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі», 
1000 песен – «Қазақтың дәстүрлі 1000 әні» и многое другое.   

Вместе с тем, глубокая любовь и стремление постичь, проникнуть в 
мир казахов не исчерпывается легитимацией официальных установок 
Правительства. Неподдельный интерес к нему приобрел в период 
независимости подлинно народный характер и охватил все слои 
общества. Интенсивные изыскания велись и ведутся философско-
научным сообществом Казахстана К примеру, устный номадический 
опыт изучался многими сферами социально-гуманитарной науки: 
фольклористикой и филологией, литературоведением, историей, 
тюркологией, эпосоведением и айтысоведением, музыковедением, 
культурологией и философией. Заслуга отечественных исследователей 
состоит в том, что ими был преодолен литературоцентристский подход к 
исследованию культуры и разработана методология анализа собст-
венно аутентичного пласта как принципиально иного, чем в 
письменных обществах, историко-культурного типа. Тем самым, впервые 
ставится и решается задача специального изучения устной духовной 
культуры как самостоятельной системы. Благодаря кропотливой 
деятельности многих поколений ученых специально научного знания, 
айтыс и шежiре, жыр, кюй и ән получили научный статус высокой 
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культуры, обоснованы положения об этих феноменах как о жанрах 
устнопрофессиональной духовной традиции.  

Интенсивно и разнопланово ставятся и решаются вопросы 
традиционной музыкальной культуры и образования в Казахстане. В 
качестве примеров, иллюстрирующих сказанное, можно привести 
тематику ряда научных мероприятий последнего пятилетия, в числе 
которых научно-практическая конференция Традиция в современной 
культуре и искусстве (Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова); Между-
народный Круглый стол Вопросы современного музыкознания, 
посвященный 70-летию профессора Б.И. Каракулова (Алматы: КазНК 
им. Курмангазы); Международная научно-практическая конференция  
«Теоретические и практические проблемы изучения традиционной 
народной культуры», посвященная памяти известного ученого, руко-
водителя Лаборатории по изучению и пропаганде казахского 
национального искусства НИИ имени Коркыт-ата, этномузыковеда, 
кандидата искусствоведения, традиционного музыканта-домбриста 
Базарали Муптекеева (Астана, КазНУИ); Международная научно-
практическая конференция «Проблемы современного музыкознания и 
этноорганологии», посвященной 90-летию выдающегося ученого, 
основателя этноорганологии в Казахстане Болата Шамгалиевича 
Сарыбаева, Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы этнокультурного образования в современном мире» 
(Павлодар, ПГПИ) и другие. 

Переходя к проблеме традиционного музыкального образования 
следует отметить, что данный вопрос волнует многие народы 
современного мира. Наиболее остро стоит ее решение перед народами 
постсоветского пространства. Как пишет В.Ю. Сузукей в своей статье 
«Мировоззренческая основа музыкальной культуры тюрко-монгольских 
народов», «факт дискредитации статуса профессионального музыканта 
устного типа» оказал «самые болезненные последствия для тради-
ционных кочевых культур». «Народным» музыкантам были противо-
поставлены «профессиональные» (имеющие дипломы училищ и 
консерваторий) музыканты, которые начали обучать «правильно» 
играть тувинцев на их же  музыкальных инструментах.  

При этом сложилась такая ситуация, когда … дипломированных 
музыкантов-народников и сегодня нельзя считать специалистами по 
тувинской музыке…. Проблема заключается в том, что ныне 
действующий «Государственный образовательный стандарт» в сфере 
музыкального воспитания в концептуальном плане почти не претерпел 
никаких изменений со времен Советского Союза» [3, с. 121].            

Приведенная цитата характеризует поиски, решения и находки в 
сфере профессионального музыкального образования, в которой  
были достигнуты немалые успехи. В частности, по примеру Запада во 
многих университетах искусств и консерваториях были открыты 
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специальности по традиционному исполнительству, в которых 
формулируется и решается задача сохранения ценностных качеств 
«традиционного музыкального обучения» в профессиональных музы-
кальных заведениях страны [4, с. 95].           

Что касается сферы музыкально-педагогического образования, то 
здесь трансформационные процессы  далеко не так очевидны. Еще на 
рубеже столетий проблема массового музыкального образования была 
озвучена как «вопрос будущего нации» [5, с. 413]. В практической 
плоскости этот судобоносный для нашей страны вопрос решался 
учениками мухамбетовской школы А. и С. Раимбергеновыми, учеными и 
педагогами-новаторами, открывшими  негосударственный казахский 
колледж «Көкіл». Концептуальную основу колледжа составила 
программа «Мұрагер» (Наследники»), базирующаяся на трех «китах»: 
казахская (шире – тюркская) аутентичная культура – казахстанская 
культура – мировая музыкальная культура. Принципиальная новизна 
программы – в опоре на аутентичную духовно-культурную традицию, 
для которой присуще нераздельное единство сөз (слова) и саз 
(музыки), что предоставляет возможность прикоснуться к самым 
глубинным и сокровенным истокам казахского (государственного) 
языка, являющегося основой консолидации казахстанского общества.  

Выдвигаемые А.И. Мухамбетовой вопросы имеют важное значение 
и для высшего музыкально-педагогического образования. К глубокому 
сожалению, «вопрос будущего нации», мухамбетовоское вопрошание 
«быть или не быть» все еще остается открытым. Причиной тому, 
видимо, неподготовленность казахстанского общества и инертность 
госслужащих (учительской общественности, чиновников) к повороту 
к себе как самости, как народу и государству Мәңгілік Ел. А 
поскольку концепция «Мұрагер»  все еще не получила статус 
типовой программы по урокам музыки в школах РК, приходится 
включать знакомство с инновационными идеями и практическими 
разработками данного проекта только лишь как дополнительный 
альтернативный вариант к зарубежным.   

Исходя из изложенного выше, можно сделать следующие выводы: 
в стране проводится масштабная работа как на государственном, так и 
инициативном уровнях по созиданию национально-государственного 
основания независимой Республики Казахстан. Вместе с тем, проблема 
институционализации высшего музыкально-педагогического образования 
все еще остается открытой и далекой от своего логического завер-
шения. Между тем, как именно эта сфера востребована и актуальна в 
контексте в контексте задач третьей модернизации – духовного 
обновления  казахстанского общества.   
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В.Л. Крайник, В.В. Кольева 

Алтайский государственный педагогический университет,  
г. Барнаул 

 
Современное российское общество живёт и развивается в 

стремительно меняющемся мире. Реальность такова, что постоянное 
развитие стало необходимым условием существования человека. 
Основным механизмом такого развития выступает система высшего 
образования, построенная на процессах систематизации, творческой 
переработки и организованного усвоения социокультурного опыта 
предшествующих поколений. От того, насколько высшее образование 
соответствует актуальным запросам времени, зависит благосостояние 
населения государства, его экономическая стабильность и внешне-
политический статус. Это выводит развитие высшего образования в 
ранг приоритетных задач государственной политики России. 

В настоящее время в нашей стране наиболее распространённой 
продолжает оставаться классическая модель высшего образования, 
рождённая в советскую эпоху и исторически уходящая «корнями» ещё 
в классно-урочную систему Яна Амоса Коменского. Традиционной 
системе высшего образования присущ утилитарный подход к учебной 
деятельности, которая рассматривается как способ воспроизводства 
рабочей силы, как любой процесс приобретения знаний, умений и 
навыков. Исполнительность, трудолюбие, способность запоминать 
являются главными чертами классической модели высшего образования. 
Однако подобная концепция порождает целый ряд трудноразрешимых 
проблем. Назрело объективное противоречие между необходимостью 
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приведения современной системы высшего образования в соответствие с 
признаками постиндустриальной культуры и господством рацио-
нальной парадигмы, исчерпавшей свою культурную и социально-
экономическую адекватность. Становится очевидной необходимость 
создания и внедрения таких моделей высшего образования, которые 
обеспечивали бы подготовку профессионалов, способных работать в 
команде и брать на себя ответственность в критических ситуациях, 
обладающих компетенциями, необходимыми для нестандартного 
мышления и поиска инновационных способов решения насущных задач. 

В середине девяностых годов прошлого столетия Россия сделала 
свой выбор, официально присоединившись к Болонской декларации. 
Ключевые требования и сущностные черты данной системы легли в 
основу модернизации российского высшего образования. К таковым, 
прежде всего, следует отнести многоуровневость процесса профес-
сиональной подготовки, переориентацию педагогического процесса с 
усвоения знаний, умений и навыков на формирование жизненно и 
профессионально значимых компетенций, создание системы менеджмента 
качества образования, обеспечение академической мобильности 
студентов и др. Включение в Болонский процесс позволило российской 
системе высшего образования войти в режим инновационного развития и 
начать интеграцию в мировое образовательное пространство. Расши-
рение и интенсификация данного процесса есть одна из главных 
тенденций развития высшей школы в России. В недалёком будущем 
высшее учебное заведение, претендующее на вхождение в мировые 
рейтинги, будет вынуждено решать задачу массового обновления 
своего кадрового состава за счёт привлечения к образовательной 
деятельности ведущих учёных, исследователей, менеджеров и других 
специалистов из-за рубежа. И если в вузе не будут созданы условия, 
необходимые для реализации потенциала наёмных работников высокой 
квалификации, то это автоматически повлечёт за собой возврат высшего 
учебного заведения в статус «ординарного» с последующей его 
стагнацией. Поэтому вузы встанут перед необходимостью повышения 
своей конкурентоспособности посредством существенных финансовых 
вложений и основательной внутренней перестройки. 

Другой очевидной тенденцией развития системы высшего 
образования является назревшая необходимость корректировки форм 
реализации и содержания вузовских образовательных программ с 
целью их соответствия современному уровню гуманитарного, 
естественнонаучного знания и его технологического сопровождения. 
Эта тенденция имеет системную связь с обозначенным выше обнов-
лением кадрового состава инновационного вуза. Дело в том, что 
внешние специалисты вместе с новым содержанием учебных программ 
привнесут и адекватные ему формы и средства обучения. Привычная 
лекционно-семинарская модель будет существенно модифицирована, 
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значительно возрастёт независимость студентов в выборе способов 
освоения образовательных программ, изменится роль вузовского 
преподавателя в педагогическом процессе, который будет переориен-
тирован с трансляции предметного материала на коммуникацию со 
студентами, организацию процесса самостоятельного поиска и овладения 
актуальной информацией. Ведущими станут активные методы обучения, 
такие как: онлайн-курсы, дискуссии, дидактические игры, тренинги, 
рейтинги и др. Высшее образование перестанет носить репродуктивный 
характер и превратится в произвольную внутренне детерминированную 
деятельность обучаемых по наработке и преобразованию собственного 
опыта и компетентности. 

Следующим направлением развития системы высшего образования 
в нашей стране является обновление материально-технической базы 
высших учебных заведений. В серьёзной модернизации нуждается вся 
вузовская инфраструктура как в качественном, так и в количественном 
измерениях. Большинство зданий российских вузов физически и 
морально устарели, учебные подразделения, прореагировавшие на 
вызовы времени и расширившие соответствующим образом номен-
клатуру реализуемых образовательных программ, испытывают нехватку 
учебных аудиторий. Заселение студентов в общежитии зачастую 
проводится с нарушением санитарно-гигиенических норм. Вузы 
вынуждены идти на это ввиду ограниченности имеющихся в их 
распоряжении жилых площадей. В настоящее время на самом высоком 
уровне речь ведётся о создании в России нескольких университетских 
кампусов, отличающихся особой комплексной архитектурно-про-
странственной организацией. Университетский кампус – это кластер, 
включающий в себя учебные, научно-лабораторные, опытно-произ-
водственные, общественно-рекреационные, жилые и иные объекты на 
единой, обособленной и принадлежащей вузу территории. Именно по 
принципу кампусов построены такие ведущие мировые образо-
вательные центры, как Гарвард, Йель, Кембридж, Оксфорд, Сорбонна 
и многие другие. В этой связи создаваемая в настоящее время в 
России сеть федеральных университетов получает приоритетную 
поддержку государства, поскольку даёт возможность консолидирования 
интеллектуальных и финансовых ресурсов, что, в свою очередь, 
повышает качество предоставляемых образовательных услуг. 

Обозначенные тенденции выступают предпосылками наиболее 
важного и принципиального тренда в развитии российской системы 
высшего образования. Речь идёт о появлении в стране университетов 
нового поколения, основанных на совершенно иных образовательных 
идеях и методологических принципах. Эта тенденция полностью 
соответствует закономерностям развития образовательных систем в 
глобальном, мировом масштабе. Каждая историческая эпоха порождает 
свойственные ей запросы к профессиональной подготовке, обуслов-
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ленные спецификой господствующего способа производства. Так в 
различное время ведущими были классические, исследовательские, 
индустриальные типы высших учебных заведений, поскольку они 
удовлетворяли актуальный спрос на универсальные знания, генерацию 
научных идей и обеспечение промышленного роста. Реалии нового 
времени порождают потребность в университетах нового типа, 
который большинство экспертов определяют как «инновационный». 
Обучение в таком вузе должно быть нацелено на подготовку людей и 
команд не только умеющих осуществлять трансформацию уже 
существующего социокультурного опыта, но и способных проектировать 
новые, ранее не существовавшие общественно-полезные виды 
деятельности человека. Востребованность таких профессионалов в 
недалёком будущем будет интенсивно возрастать как в нашей стране, 
так и во всём мире. Подобный прогноз вытекает из результатов 
анализа геополитической ситуации и выстраивается в соответствии с 
вызовами времени. Обостряющаяся конкуренция на международной 
арене, бурное развитие технологий, экономическая неопределённость, 
финансовые кризисы обусловливают необходимость подготовки через 
вуз людей, мысленно выходящих за рамки общепринятых представлений, 
решающих «тупиковые» задачи, действующих вопреки неблаго-
приятным обстоятельствам. 

Следует сказать, что обсуждаемые новации не отрицают значимость 
сложившихся форматов высшего образования. Безусловно, университетам 
нового типа, вобравшим в себя весь прогрессивный образовательный 
потенциал, уготована роль своеобразных «локомотивов» модернизации 
российской системы высшего образования. Однако классические и 
отраслевые вузы по-прежнему будут решать присущие им задачи 
обеспечения народного хозяйства квалифицированными рабочими 
кадрами. Особую важность сохранение и обновление вузов, реализующих 
традиционную образовательную модель, получает на местном уровне, 
в регионах с устоявшейся социально-экономической инфраструктурой, 
нацеленной на определённый сектор промышленного производства. 

Таким образом, анализ общих тенденций развития российской 
системы высшего образования даёт основания для благоприятного 
прогноза в отношении перспектив её существования и плодотворного 
функционирования. Несомненно, потребуется серьёзная перестройка 
как формальной, так и содержательной составляющих образования. 
Но именно этот вектор усилий позволит России вернуться в число 
мировых держав, претендующих на роль лидера в глобальном образо-
вательном пространстве в ближайшие десятилетия. Как отмечает экс-
министр образования и науки Российской Федерации Д. В. Ливанов: 
«Центральными процессами нового образования станут коммуникация и 
технологии интеллектуальной деятельности, направленные на 
решение актуальных проблем, а высшей формой образовательной 
деятельности – стратегическая проектная и командная работа». 
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Не следует питать иллюзий насчёт того, что эти преобразования 
произойдут сами собой или будут обеспечены извне. Необходимо 
трезво оценивать возможности российской системы высшего образо-
вания, памятуя о присущих ей косности и инертности. В настоящее 
время российские вузы в силу ряда объективных причин не могут 
напрямую конкурировать с мировыми грандами. При этом слепое 
копирование и заимствование характерных особенностей систем 
высшего образования, целенаправленно созданных и успешно рабо-
тающих в условиях других стран, имеющих существенные куль-
турные, политические и экономические отличия от российской дейст-
вительности, заведомо обречены на временный, ограниченный эффект. 
Для восстановления международной конкурентоспособности российской 
высшей школы необходимы критический анализ, переосмысление и 
рациональное использование лучшего мирового опыта, что, однако, не 
отрицает необходимость собственных оригинальных разработок. 
Подобный взвешенный подход устанавливает необходимые ориентиры 
и выступает основным механизмом реформирования российской 
системы высшего образования в ближайшее десятилетие. 

 
 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА - ОСНОВА УСПЕШНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТ 
 

Р.Т. Махамбетова  
ГУ «Областная специальная общеобразовательная  

школа-интернат», г. Павлодар   
 

Успех в учении и в жизни – один из источников внутренних сил 
школьника, рождающий энергию для преодоления трудностей, залог 
будущей успешной социализации учащихся. 

Спектр проблем, стоящих перед современным воспитателем, 
настолько широк, что от него требуется владение информационными 
технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 
полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 
собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность своих воспитанников. Поэтому смысл деятель-
ности воспитателя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику 
ситуацию успеха и дать ему возможность пережить радость дости-
жения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

В специальной школе – интернат г. Павлодаре школьники проживают 
на период обучения, при этом роль воспитателя очень важна, так как 
они проводят кружковую работу, выходы на мероприятия, занимаются 
общей социально бытовой ориентировкой детей и т.д. 
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Нами были изучены 12 воспитанников специальной школы - 
интернат в возрасте 7-9 лет с разной степенью нарушения зрения. 
Большинство обследованных нами детей имели задержку психического 
развития и общее нарушение речи 2-3 уровня. 

Для создания ситуации успеха были использованы следующие 
принципы [2. с. 86]: 

– индивидуальный и дифференцированный подход; 
– использование здоровьесберегающих технологий; 
– создание положительного психологического климата: 
– установки и действия педагога; 
– индивидуальная помощь учащимся. 
В ходе исследования нами были, использовали ниже перечислен-

ные приемы создания ситуации успеха [2. с. 86; 3. с. 92]: 
1. Снятие страха – воспитатель помогал преодолеть неуверенность в 

собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих: 
«Этот стих довольно легкий, этот материал мы с вами проходили». 

2. Авансирование успешного результата – воспитатель помогал 
выразить свою твердую убежденность в том, что ученик обязательно 
справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает 
ребенку уверенность в свои силы и возможности. «У вас обязательно 
получится». «Я даже не сомневаюсь в успешном результате». 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах 
совершения деятельности – воспитатель помогал ученику избежать 
поражения, достигается путем намека пожелания. «Возможно, лучше 
всего начать с…..». «Выполняя работу, не забудьте о…». 

4. Внесение мотива –воспитатель показывал ребенку – ради чего, 
ради кого совершается эта деятельность, кому будет хорошо после 
выполнения. «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…». 
«Твоим родителям...». 

5. Персональная исключительность – воспитатель обозначал 
важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятель-
ности. «Только ты и мог бы....». «Только тебе я и моту доверить...». 
«Ни кому, кроме тебя...» 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение – 
воспитатель побуждал к выполнению конкретных действий. «Нам уже 
не терпится начать работу».  «Так хочется поскорее увидеть…».  

7. Высокая оценка детали – воспитатель помогал эмоционально 
пережить успех не результата в целом, а какой – то его отдельной 
детали. «Тебе особенно удалось...». «Больше всего мне в твоей работе 
понравилось...». 

8. Эмоциональные поглаживания – похвала: «вы у меня молодцы», 
«умницы», «ребятки, я горжусь вами». 

9. Прием «Даю шанс» – речь идет о заранее подготовленной 
воспитатель ситуации, при которой ребенок получал возможность 
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неожиданно, может быть, впервые, раскрыть для самого себя 
собственные возможности, способности. Например: Класс готовился к 
общешкольному конкурсу «Мисс Осень – 2016», один из школьников 
Б. Мадияр не стремиться участвовать в таких мероприятиях, т.к. 
считал, что у него это не получается. Педагог заранее подготовил 
сценическое представление «Что растет на грядке», где для каждого 
ребенка подготовил роли. Б. Мадияр должен был сыграть роль 
петрушки, сначала ребенок сковывался, отказывался играть, затем, 
увидев подготовленный ему костюм, решил попробовать, у него все 
получилось блестяще. 

10. Прием «Следуй за нами». Для неуспевающего школьника 
воспитатель находил «интеллектуального спонсора». Наиболее эффек-
тивный путь – привлечь к интеллектуальному спонсорству более 
старшего ребенка, это дает много преимуществ. Педагог за более 
старшими, интеллектуально более развитыми детьми закрепила более 
слабых. Так В. Алина являлась таким спонсором для Б. Мадияра, при 
этом он принимал помощь старшего товарища, чувствуя его внимание 
и не испытывал некоторую унизительную слабость перед одно-
классниками. 

11. Прием «Заражение» – «заразить» детский коллектив интеллек-
туальной радостью можно в том случае, если успех отдельного 
школьника станет стимулом для успеха других, перерастет в успех 
многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех. Осенью весь 
класс принимала участие в конкурной программе «Мисс Осень – 2016 
года», одна из учениц В. Алина, заняла 1 место, эго стало возможным 
благодаря сплоченности и помощи всего класса, так как все помогали: 
в подготовке костюма, танцевального номера и т.д.  Радость делили 
все вместе, так как это общая заслуга.  

12. Прием «Интеллектуальная инверсия» – форма саморефлексии, 
которая помогает ученику оценить, он усвоил учебный материал, что 
осталось для него невыясненным, что нужно, для того, чтобы хорошо 
усвоить тему. Этот прием позволял ученику повысить свою самооценку, 
объективно оценить уровень знаний. В конце занятий воспитатель 
всегда проводил такую форму работы. 

13. Прием «Право на ошибку». Если ученик, ухаживая за собой, 
допускал ошибки, воспитатель говорит ему об этом и показывает, как 
сделать эту работу более качественно. В следующий раз, ученик не 
допускал ошибок и был более внимателен и аккуратен. 

Данные приемы создания ситуации успеха позволили школьникам 
обрести чувство уверенности в себе, а значит успешно в дальнейшем 
социализироваться в обществе, что для них не маловажно и. конечно 
же, научили добиваться успеха. Доказательством этому служат 
грамоты и награды за активное участие в общественной жизни школы – 
интерната, участие в Республиканском конкурсе детское творчество 
«Жулдызай». 
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В современном, постиндустриальном обществе мы все чаще 

сталкиваемся с необходимостью знания иностранных языков. Не зря 
говорят, что языки открывают двери мира, особенно сейчас, когда 
отношения с другими странами становятся все теснее и теснее. 
Современный человек должен, по крайней мере, владеть одним 
иностранным языком. Самый популярный и широко используемый – 
это английский. Он объявлен государственным языком в более чем 
семидесяти странах мира и почти тысяча миллионов людей на Земле 
говорят на нем в той или иной мере. В мире существует много 
способов, чтобы изучить иностранные языки, но наиболее эффективным 
и популярным стало использование мобильных приложений. Этот 
способ является очень удобным, так как планшетные компьютеры и 
смартфоны всякий раз оказываются под рукой в нужный момент 
времени. У мобильных приложений есть немалый потенциал, чтобы 
увеличить качественность процесса познания иностранных языков. 
Они были призваны модернизировать процесс иноязычной подготовки 
огромного спектра обучающихся, выявить их новейшие стороны и 
превратить углубленный кропотливый процесс в интересное занятие. 
В нашем мире существует большой объем приложений для смартфонов, 
помогающих в изучении иностранных языков как для платформы IOS, 
так и для Android. Рассмотрим несколько из них, которые являются 
достаточно популярными [3, с. 25].  

Busuu – это служба, программа, помогающая развивать набор 
фундаментальных знаний в определенном языке – английском, 
немецком, французском, испанском и т. д. Изучать иностранные языки 
с помощью этого приложения можно как через ПК, так и через 
смартфон. Как было сказано ранее, в Busuu можно осваивать одно-
временно несколько языков, что для многих людей – это очень 
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удобный процесс. Бесплатная версия дает возможность изучать 
английский, испанский и французский языки. С премиум-подпиской 
доступны еще девять: немецкий, итальянский, японский, русский, 
португальский, арабский, турецкий, китайский и польский. Приложение 
состоит из свыше чем трех тысяч слов и выражений более чем по ста 
пятидесяти темам. И все это на одиннадцати языках мира. Перед 
началом обучения есть возможность выбрать уровень: начальный, 
элементарный, средний, выше среднего, дополнительные курсы для 
путешественников или бизнес-курс. В этом приложении можно 
общаться с носителями языка, что немаловажно. Ведь практика – 
важная составляющая в процессе изучения иностранного языка. 
Также существует возможность прослушать и повторить диалог, 
которые читают сами носители. Еще есть очень полезный бонус, 
отличающий Busuu от других приложений – возможность отправлять 
практическое упражнение, например, текст или письмо, на проверку 
носителю. Такой способ позволяет выявить ошибки и улучшить 
знания языка [2, с. 68].  

Следующее, на наш взгляд, не менее полезное приложение – это 
Memrise. Оно позволяет самим выбирать степень владения и запоми-
нания определенного языка. Все слова разделены на секции. Каждая 
секция состоит из наборов уроков, которые включают в себя 
письменные упражнения, запоминание слов и выражений, аудирование. 
Сама программа бесплатная, но в ней содержатся и платные услуги. 
Она основана на Мемах, чтобы запоминание слов и словосочетаний 
было более качественным. Это понятие разработчики Memrise ввели 
для определения того, что мы ассоциируем с запоминаемым словом. 
Ассоциацией может стать любое изображение, которое поможет 
учащемуся выстроить ассоциативный ряд изучаемых слов и выражений. 
Немаловажный плюс этого приложения – курсы можно проходить 
офлайн, заранее скачав на смартфон. Приложение разработано с 
системой тестирования ранее изученных слов для перемещения их в 
долгосрочную память. Еще эту программу можно использовать в 
качестве изучения исторических дат, научных терминов, столиц мира 
и так далее. Memrise превратит ваше обучение в увлекательное 
занятие, а кураторы разведгруппы отправят работать под прикрытием 
в дальнюю Вселенную [1, с. 175]. 

Puzzle-English – приложение, помогающее понимать на слух 
английскую речь. Оно состоит из трех отличающихся друг от друга 
частей. Puzzle-English предназначен для аудирования, увеличения 
словарного запаса и развития понимания речи на слух. Смотреть 
видеофрагменты и собирать фразы на слух возможно в разделе 
«Видеопазлы», смотреть видеоуроки и выполнять грамматические 
задания в разделе «Грамматика», слушать речь носителей и собирать 
фразы из слов в разделе «Аудиопазлы», тренировать умение писать на 
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слух в разделе «Тренировка «Мастер Фраз»»; Puzzle-Movies содержит 
в себе фильмы и сериалы с двойными субтитрами; Метод Тичера – 
курсы английского с нуля. Совершенно независимый сервис, который 
практически не связан с Puzzle-English. Удобно то, что в этом 
приложении каждый может выбрать тот компонент, который ему 
необходим [4, с.1].  

Нельзя обойти стороной и Google Translate, который является 
верным другом и помощником многих школьников и студентов. Этот 
бесплатный сервис предоставляет возможность в мгновение ока 
переводить слова, фразы, тексты с английского на более чем сто 
языков мира [5, с. 1].  

Сегодня разработано немалое количество мобильных приложений 
и программ, направленных на изучение иностранных языков. Такой 
способ значительно экономит время и средства. Широкий выбор 
существующих мобильных обучающих систем дает возможность 
учащимся самим выбирать программы, совпадающие с их уровнем 
знания изучаемого языка, с их интересами и персональными потреб-
ностями. Использование мобильных приложений повышает у обу-
чающихся интерес к познанию языка, мотивацию и помогает 
устранить преграду при общении на изучаемом языке. Гаджеты дают 
неограниченные возможности для совершенствования знаний. Мобильные 
приложения помогают разнообразить обучение. В таких приложениях 
имеются опции, которые охватывают все виды деятельности при 
изучении английского языка: чтение, аудирование, письмо и говорение. 

В дополнение к основному выводу хотелось бы отметить, что 
мобильные устройства представляют собой перспективную площадку 
для развития нового направления в обучении иностранному языку. 
Технический прогресс дает новые возможности использовать мобильные 
приложения для образовательных целей. Современные приложения 
значительно упрощают задачу, помогая развивать языковые способ-
ности в комплексе. 
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В условиях развития суверенного Казахстана актуальность 
занятия краеведческой работой в школах связана с воспитанием 
подрастающего поколения в любви к родине в духе патриотизма.  

В урочной и внеурочной среде мы часто говорим школьникам о 
казахстанском патриотизме и гражданственности: невозможно быть 
настоящим гражданином, патриотом, не зная историю своей 
страны.  Знание исторического прошлого включает в себя и знание 
истории своей малой Родины, её культурного наследия. 

По инициативе Президента Казахстана Н. Назарбаева в 2003 году 
[1] в была разработана и реализована Государственная программа 
«Мәдени мұра» – «Культурное наследие». Цели «Культурного наследия» – 
изучение, восстановление и сохранение историко-культурного наследия 
страны, восстановление историко-культурных и архитектурных 
памятников, имеющих особое значение для национальной культуры [2]. 

В связи с этим школьное краеведение – одно из важных средств 
воспитания патриотизма и гражданственности. Оно способствует 
общему образованию, нравственному, эстетическому и физическому 
воспитанию учащихся, развитию их способностей. В патриотическом 
акте «Мәнгілік Ел» одной из 7 ценностей провозглашена идея  
общности истории, культуры и языка: «Мы будем бережно относиться 
к нашему общему историческому наследию. Мы будем преумножать 
культурное многообразие народа Казахстана»[3]. Занятие учащихся 
краеведением в полной мере позволяет реализовать эту идею. 

Ментальной особенностью казахского народа является любовь и 
уважение к земле, к своей малой Родине, народу, почитание семейных 
ценностей, уважение к старшим, добродушность, отзывчивость, 
открытость, гостеприимство, толерантность. Вместе с тем, «в 
современном обществе, на сегодняшний день, в эпоху глобализации, у 
современного человека- школьника доминирует технократическое и 
потребительское отношение к окружающему миру. Игнорирование 
культурно – исторических истоков малой Родины, подмена нацио-
нальных ценностей, приводят к его моральной деградации, росту 
нестабильности в поведении, агрессивности по отношению к 
окружающему миру, падению его духовно-нравственного потенциала. 
Остро стоит проблема у подрастающего поколения памяти и 
нравственности. У отдельной части школьников исчезает социально-
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позитивная инициативность, которую все больше заменяет увлечение 
бесцельным времяпровождением. Пропаганда жестокости, безнравст-
венности, совершение среди подростков актов вандализма над 
культурно- историческим наследием. В то время, как забота о 
сохранении исторических памятников и других ценностей является 
конституционным долгом и обязанностью каждого гражданина 
Республики Казахстан»[3].  

Мы, воспитатели ГУ «Областная специальная общеобразовательная 
школа-интернат» г. Павлодара, считаем, что Патриотический Акт 
«Мәңгілік Ел» – это замечательная возможность организовать 
системную работу по воспитанию чувства гордости и глубокого 
уважения к национальному наследию (традициям, обычаям, культуре), 
сопричастности к общим целям страны, сформировать у учащихся 
ценностное отношение к своей Родине. Контингент детей нашей 
школы – это дети с различными нарушениями зрения. Занятия 
исследовательской краеведческой работой позволят детям с особыми 
образовательными потребностями (ООП) не только познакомиться с 
богатой историей региона, но через исследовательскую деятельность 
расширить свой кругозор, самостоятельно провести дополнительные 
исследования, глубоко осмыслить причинно-следственные связи тех 
или иных событий из истории края, поработать с документальными и 
вещественными источниками, восполнить слаборазвитые зрительные 
функции через слух и осязание. Поэтому мы выдвинули следующую  

гипотезу: если организовать ценностно – значимую деятельность 
учащихся посредством занятия краеведческой работой, то это создаст 
благоприятные условия для формирования у детей с нарушением 
зрения ценностно-смысловых качеств: патриотизма, духовно-нравст-
венной зрелости, сопричастности к истории своей Родины; позволит 
им почувствовать личную значимость в разработке исследо-
вательского проекта. 

Новизна данного исследования заключается в организации 
краеведческой работы среди школьников с нарушениями зрения; 
использовании новых форм и методов исследовательской деятельности 
для работы со слабовидящими детьми; создания прецедента 
взаимодействия с социальным партнером – Павлодарским областным  
историко-краеведческим музеем имени Г.Н. Потанина по реализации 
проекта.  

Практическая значимость заключается в дессиминации опыта 
организации проектно-исследовательской работы со школьниками с 
различными поражениями зрения; систематизации и обобщения 
материалов по истории края для использования на уроках  истории в 
специальной общеобразовательной школе-интернат.  

Этапы работы по реализации исследовательского краевед-
ческого проекта «Наш Павлодар за годы Независимости РК» 
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1 этап: Подготовительный этап (сентябрь– октябрь 2016 года) 
– изучение познавательных интересов учащихся; 
– диагностика детей с нарушением зрения к готовности 

заниматься исследовательской работой;  
– комплектование исследовательской группы: 6 учащихся 3 «А» 

класса с нарушением зрения и 6 родителей учащихся класса,  классный 
руководитель Сулейменова Б. К., воспитатель Морозова Е.Б. 

– определение темы исследования; 
– постановка цели и задач проекта, ожидаемых результатов; 
– знакомство учащихся с основами проектной деятельности; 
– проведение обучающего занятия по работе с архивными 

материалами и вещественными источниками; 
– развитие информационной и ИКТ-компетентности; 
– заключение Договора с социальным партнером по реализации 

проекта 
2 этап: Реализация проекта (ноябрь-декабрь 2016 года) 
– работа по утверждённому плану, включающему в себя меро-

приятия по поиску тематического материала; 
– обучение работе с фотоаппаратом, камерой, компьютером: 

использование программ, необходимых для обработки данных – 
создания фотоальбома, презентации; 

– организация выезда исследовательской группы в областной 
историко- краеведческий музей им. Г.Н. Потанина; 

– выезд учащихся в научную библиотеку Павлодарского Госу-
дарственного университета им. С. Торайгырова для работы с архивными 
данными; 

– организованные выезды исследовательской группы по куль-
турным местам и памятникам архитектуры города Павлодара; 

– организация и проведение встречи с ветераном педагогического 
труда, учителем истории Абеновым Талгатом Музапаровичем; 

– написание сочинений на тему «Наш Павлодар»; 
– совместное творчество учащихся и родителей в организации  

выставки рисунков «Мой Павлодар»; 
– разучивание стихотворений учащимися о Павлодаре; 
– подготовка презентации по теме проекта; 
– подготовка выступлений учащихся по защите исследовательского 

проекта на общешкольном мероприятии, посвящённом 25-летию 
Независимости РК. 

3 этап: Заключительный этап (январь –март 2017 года) 
– систематизация и обработка собранных материалов; 
– подготовка презентации «Наш Павлодар за годы Независимости 

РК»  
– выпуск фотоальбома; 
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– создание карты культурных, архитектурных памятников города 
Павлодар; 

– издание буклета для гостей Павлодара «Павлодар: культурные и 
архитектурные памятники». 

В процессе реализации исследовательского краеведческого  
проекта ребята расширили знания и представления о Казахстане и 
своем городе; научились видеть и ощущать красоту родного края; 
овладели навыками культуры выполнения проектных заданий; 
познакомились с правилами корпоративной культуры; овладели 
лидерскими и коллективистскими качествами; научились решать 
проблемы и брать ответственность на себя, а главное получили 
возможность не чувствовать себя детьми с ограниченными возмож-
ностями. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

Г. Айтчанова, Д. Бертебаева 
КГУ «Областной детский психоневрологический центр оказания 

специальных социальных услуг», г. Павлодар  
 

А.М. Горький писал, что игра – это путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны изменить. Играя, дети 
учатся и учат нас, взрослых, понимать и принимать их «хрупкий» мир. 
Взрослые должны включиться в игру, но не стоит  в таких моментах 
брать лидерство на себя. Работая в детском психоневрологическом 
центре, находясь большую часть времени среди детей с особыми 
образовательными потребностями, мы, воспитатели, все знания, 
умения, навыки передаем через игру.  

Дети с нарушениями интеллекта – это дети, у которых в 
результате грубого органического поражения головного мозга наблю-
дается стойкое недоразвитие высших психических функций (анали-
зирующего восприятия, произвольной памяти, словесно-логического 
мышления, речи и др.). Они развиваются по тем же законам, что и 
здоровые, но при этом обладают значительно меньшими компен-
саторными возможностями для адаптации к окружающему миру. 
Интеллектуальная недостаточность затрудняет их обучение и воспитание, 
делает особенно сложным процесс формирования личности [1]. 

В рекомендациях ПМПК у наших детей стоит 3 тип обучения. 
До сих пор у многих специалистов существует устойчивое 

мнение – оценивать группу этих детей как неперспективную. Эти дети 
нуждаются в длительном, правильно организованном коррекционном 
обучении и воспитании, которое должно быть направлено на 
преодоление, компенсацию имеющихся нарушений. Отставание в 
развитии не лечится, а преодолевается совместными усилиями врача, 
воспитателя, педагога- дефектолога, логопеда с обязательным и 
ведущим участием родителей (если они имеются). Решающим 
фактором, от которого зависит положительная динамика психомотор-
ного развития ребенка, являются адекватные условия воспитания и 
раннее начало коррекционной работы, поэтому воспитатели и 
специалисты должны работать в тесном контакте. Мы все (воспи-
татели, дефектологи, логопед, психолог, трудоинструкторы) работаем 
по единому тематическому плану. Начинать регулярные занятия с 
ребенком необходимо как можно раньше и проводить их не эпизоди-
чески, а каждый день. Помощь ребенку – это длительный и 
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непрерывный процесс, который требует определенной системы его 
воспитания, в процессе которого постоянно стимулируется двига-
тельное, речевое и психическое развитие. Очень важно, чтобы ребенок 
овладел элементарными санитарно-гигиеническими навыками, навыками 
общения, имел представления об окружающем. Через игру мы фор-
мируем навыки самообслуживания: показываем, как правильно 
застегнуть пуговицы, зашнуровать обувь. Прививаем гигиенические 
навыки: как правильно умываться, чистить зубы и т.д. Целью игры 
является сама игровая деятельность, а не результат. А дети вос-
производят в играх жизнь и труд взрослых, подражают им, заменяя 
реальные предметы игрушками. В процессе игры дети совершают 
определенные действия. Они строят, путешествуют, ухаживают за 
детьми (куклами), лечат их, учат друг друга, занимаются хозяйством. 
Игры у детей младшего школьного возраста бывают очень разно-
образными. Различают игры подвижные, ролевые, настольные и т.д. 
Некоторые  подвижные игры приближаются к спортивным. Они 
очень полезны для здоровья. Во время прогулок мы берем с собой 
необходимую атрибутику: кегли, скакалки, мячи. Такие  спортивные 
игры  кроме  физических качеств, развивают такие свойства 
личности, как смелость, выдержка, настойчивость. В  ролевых  
играх каждый ребенок берет себе определенную роль, например врача, 
учителя, строителя, и изображает соответствующую деятельность. Часто 
проводим экскурсии в магазин, в прачечную, столовую, чтобы дети 
видели, как работают взрослые. В игре многое строится на воображении. 
Мальчики берут в руки круглый предмет, заменяющий  им  руль, и 
начинают игру «Водитель автобуса». При этом, они придумывают 
названия остановок, высаживают «пассажиров», а также 
останавливаются на красный свет светофора. Девочки предпочитают 
изображать в игре матерей, моделей, учителей и врачей. Играя в 
куклы, нянчат их, учат, лечат. Работая с детьми, воспитатель  должен 
приучать их к само-стоятельности. Надо поощрять инициативу, 
творчество, разумную выдумку. Это вызовет у ребят большое чувство 
удовлетворения и будет способствовать воспитанию у них любви к 
труду. Роль взрослых заключается прежде всего в том, чтобы побудить 
детей к полезным играм, не допускать вредных, следить, чтобы у 
ребят не было ссор, чтобы в процессе игры они не причинили вред 
своему здоровью и не навредили другому. [1. c. 58] Следует 
руководить играми и проводить с большим тактом, осторожно. Не 
стоит подавлять самодеятельность детей, надо поощрять разумную 
детскую выдумку и другие формы творчества, для которых в играх 
немало возможностей.  

В нашем центре работают инструкторы по труду, которые учат 
детей изготавливать  простейшие поделки из бумаги, картона, причем 
эти занятия очень их увлекают. Часто творческие работы наших детей 
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выставляют на передвижных выставках, конкурсах и т.д. Требования 
к организации занятий. Учебный (предоставляемый) материал 
должен соответствовать программным требованиям (индивидуальной 
программе), перспективному плану, теме занятия, поставленным задачам. 
Организация учебного пространства и подбор наглядного материала в 
соответствии с возрастом ребенка (не должны быть опасны для жизни 
и здоровья). Величина предметов уменьшается с возрастом ребенка. 

Должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования  
– Соблюдение основных правил здоровьесбережения. 
– Использование игровой мотивации на всех занятиях. 
– Построение занятия с учетом лексических тем и единой 

сюжетной линии. 
– Построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
– Занятие должно носить интегративный характер, что дает 

возможность решения нескольких разноплановых задач в рамках 
одного занятия. 

– Построение занятий должно осуществляться так, чтобы на 
каждом последующем занятии усложнялись задачи работы и в каждом 
виде деятельности навыки не только закреплялись, но и усложнялись. 

– Работа по развитию речи должна прослеживаться на про-
тяжении всего занятия. 

– Продолжительность занятия устанавливается в зависимости от 
степени сложности занятия и от состояния ребенка в данный день. 

– Иногда требуется дополнительная работа по включению 
ребенка в занятие, что приводит к удлинению занятия (в зависимости 
от особенностей ребенка). 

– Занятие должно быть подчинено общим дидактическим и 
научным принципам. 

– Принцип создания успешности. 
Занятия должны носить предметно-практическую направленность. 
– Начиная работу с ребенком, имеющим нарушение интеллекта, 

следует соблюдать следующие правила: 
– Чем младше ребенок, тем выше эффективность и результа-

тивность работы. 
– Требования к ребенку должны быть систематическими и 

одинаковыми всех членов группы. 
Занятия будут успешны, если будут интересны для ребенка 
Индивидуальное стимулирование учебной деятельности для 

достижения поставленной цели: 
– физические нагрузки – для поднятия общего тонуса и 

концентрации внимания; 
– изобразительная деятельность (рисование); 



75 

– поощрение (сладости); 
– любимая игрушка, книжка – для ощущения комфорта и 

спокойствия; 
– ручной труд («вышивание», «Шнуровка»). 
В специальной литературе даются советы, которые неод-

нократно подтверждаются на практике: 
– Вносите в свою жизнь и жизнь ребенка больше положительных 

эмоций. 
– Чаще хвалите ребенка. Не ругайте в случае неудачи. 
– Обучение должно иметь практическую направленность. 
– Слово необходимо сочетать с действием. 
– Учитывайте физическое состояние ребенка. 
Всем известен тот факт, что познавательная деятельность 

заклюючается в познании окружающего мира: в восприятии его, 
осмыслении, запоминании. Для этого необходимо развитие таких 
психических процессов, как восприятие, мышление, память, речь. [2. 
c. 90] Одним из условий, облегчающих ребенку процесс познания, 
учения, является способность быть внимательным при выполнении 
какого-либо задания. Внимание может проявляться внутри любого 
психического процесса: при восприятии чего-либо (рассматриваем 
картину, слушаем песню, мастерим поделку и т.д.); в ходе мысли-
тельных операций (сравниваем, классифицируем и т.д.); при речевом 
общении (следим за речью собеседника) и т.д. Систематически 
занимаясь с ребенком, не забывайте, что от однообразной работы дети 
устают, поэтому надо разнообразить виды деятельности. Не следует 
считать, что сегодня мы развиваем мышление, завтра внимание и т.д. 
Эффективными занятия будут только тогда, когда органично включены в 
каждый день: беседуем, играем, обучаем различным способам решения 
задач, побуждаем к высказыванию во время прогулки, во время 
трудовой деятельности. Бросая взгляд на объект, дети с нарушением 
интеллекта видят в нем меньше отличительных признаков. У них 
снижена длительная активная концентрация внимания, малейшие помехи 
отвлекают их. Снижена способность к распределению внимания 
между различными видами деятельности. Существует множество 
упражнений, игровых заданий, направленных на развитие внимания у 
детей. Дети приучаются не только смотреть, но и видеть, не просто 
слушать, а слышать. Регулярные занятия по развитию внимания, 
включенные в ту или иную деятельность, дают положительный 
результат. Так, лепка, рисование, конструирование, оригами развивают 
не только внимание, но и мелкую моторику, что в свою очередь влияет 
на формирование головного мозга и способствует развитию речи [2]. 

У детей с нарушением интеллекта образуются лишь простейшие, 
а не главные связи между объектами. В играх, на прогулке, в каких-
либо делах необходимо обращать внимание на те или иные предметы, 
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явления, их свойства. Надо стараться сделать процесс восприятия 
осмысленным, манипулируя предметом, узнавать его свойства, учить 
вычленять в предмете его части, форму, цвет. Особое внимание мы 
уделяем развитию мыслительных процессов, так как они наиболее 
сложны для детей со сниженным интеллектом. Им характерна «леность» 
мысли (проще ответить «я не знаю», чем думать). Они редко задают 
вопрос «Почему?» Поэтому следует побуждать ребенка к творчеству, 
активизировать их прошлый опыт, знания. Им нельзя давать готовый 
ответ, необходимо побуждать их самим выбрать способ действий. И, 
конечно, чем бы вы ни занимались, особое внимание уделяйте речи 
ребенка. Разговаривайте с ним, побуждайте его рассказывать о том, 
что он видел, как прошел день [3].  

Надеемся, что представленный педагогический опыт даст 
возможность воспитателям, учителям-дефектологам, психологам, 
логопедам лучше понять ребенка, поможет строить с ним общение, 
окажет помощь при формировании таких качеств у ребёнка, которые 
ему будут необходимы для успешной учебной деятельности и более 
полной адаптации в окружающей жизни. 
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Областная специальная общеобразовательная школа-интернат, 

г. Павлодар 
 
С каждым годом характерным становится увеличение числа 

детей, имеющих различные нарушения зрения и детей входящих в 
группу риска по зрению. 

Нарушения зрения, возникающие в раннем детстве, отрицательно 
влияют на процесс формирования пространственной ориентировки и 
социальной адаптации в целом. Адаптация ребенка с патологией 
зрения к условиям существования в окружающей действительности 
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зависит от того, насколько успешно он усваивает определенные знания, 
приобретает навыки, умения, позволяющие адекватно действовать и 
приспосабливаться. [1, с. 5] 

Дети с нарушением зрения  испытывают большие трудности. 
Они заключаются в определении формы, цвета, величины и 
пространствен-ного расположения предметов, а также в овладении 
практическими навыками, в выполнении практических действий, в 
ориентировке на своем теле, рабочей поверхности, в пространстве, а 
это влияет на развитии познавательных процессов у детей с 
нарушением зрения. 

Можно выделить следующие причины трудностей пространст-
венной ориентировки детей с нарушениями зрения: 

– переоценка своих зрительных возможностей; 
– искажённое восприятие предметов и их расположения в 

пространстве; 
– искажённое восприятие пространственных признаков предметов, 

глубины пространства, удалённости и расположения предметов в 
пространстве; 

– неумение пользоваться нарушенным зрением при ориентировке 
в пространстве; 

– неумение пользоваться сохранными анализаторами при ориен-
тировке в пространстве. 

У слабовидящих детей по сравнению с нормально видящими 
развитие пространственной ориентировки протекает замедленнее и с 
значительными трудностями. Связано это с ограничением у детей 
зрительной информации об окружающем, а также с неумением 
пользоваться при ориентировке неполноценным зрением и другими 
сохранными анализаторами. [1, с. 20-22] 

Для  младших школьников с нарушениями зрения характерны 
недостатки развития движений, малая двигательная активность, мед-
лительность действий. По сравнению с нормально видящими 
сверстниками, у них недостаточно сформированы пространственные 
представления, возможности практической микро- и макроориентировки. 
Дети допускают ошибки при словесном обозначении пространственных 
отношений; при выделении предметов на плоскости они выделяют 
только отдельные признаки пространства; не устанавливают взаимо-
связи между плоскостью и предметами на ней. Монокулярный 
характер зрения обуславливает трудности выделения объемных 
предметов, расстояния и удаленности. В связи с этим, при выполнении 
практических действий в пространственной ориентировке, дети 
стремятся к непосредственному контакту с объектом или предметом, 
близко подходят к ним, используют как точку отсчета свое тело или 
руку для соотнесения положения объекта. Выделение направлений 
«вправо – влево» дети осваивают труднее, чем «вверх – вниз», 
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«спереди – сзади». Кроме того, зрительное запоминание пространст-
венных отношений между объектами у детей с нарушением зрения 
формируется труднее, чем у нормально видящих детей. Понимание 
всей инструкции в целом, состоящей из нескольких поэтапных 
действий, также происходит сложнее. Поэтому программный материал 
по разделу «формирование представлений о пространстве и 
ориентировки в нем» дети с нарушенным зрением усваивают хуже, 
чем нормально видящие. Следовательно, развитие ориентировки 
слабовидящих детей требует специального обучения активному 
использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов 
(слуха, тактильно-двигательного восприятия, обоняния). Только в этом 
случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа 
освоенного пространства. [2, с. 84-85 ] 

Ориентировка в пространстве является важной жизненной 
потребностью человека с нарушением зрения. В результате обучения 
ориентированию дети должны: свободно ориентироваться и перед-
вигаться в помещении, на территории школы, во дворе; знать общие 
признаки предметов, служащих ориентирами в помещении и на улице; 
иметь представления о городе, перекрестках; быть уверенными в 
своих силах. Поэтому актуальным становится развитие у детей 
соответствующих способов восприятия пространства, полноценных 
пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в 
пространстве. [3, с. 32-33 ] 

В процессе обучения слабовидящих детей следует формировать 
систему ориентации в пространстве. Все предметы в пространстве 
дети воспринимают, прежде всего, по отношению к самим себе. 
Поэтому, овладение знаниями о теле человека, его частях является 
чрезвычайно важной задачей в процессе обучения ориентированию. 
Необходимо всегда помнить, что для ребенка с нарушением зрения - 
осязание – главный источник познания окружающего мира. 
Посредством осязания ребенок получает основную информацию о 
форме, величине, структуре поверхности, температурных признаках 
предметов, их пространственном положении. Важно научить детей 
ощупывающим действиям в соответствии с особенностями воспри-
нимаемого объекта.[4, с. 2 ] 

При обучении ориентировке на собственном теле используем 
следующие приемы: зрительно-осязательное обследование ребенком 
своего тела: рассматривание ребенком себя в зеркале (если у ребенка 
достаточно высокая острота зрения); нахождение и называние частей 
своего тела с телом другого ребенка;словесное обозначение их распо-
ложения. Особое внимание уделяем умению детей различать правую и 
левую стороны «на себе», т. к. ориентировка именно в этих направ-
лениях является необходимой основой освоения не только своего тела, 
но и пространства вокруг себя. 
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В обучении используются реальные чувственные ощущения 
детей. Например, левая сторона тела связывается с расположением 
сердца. Дети прикладывают к груди руку, находят сердце, слушают 
как оно бьется.   

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с 
точкой отсчета «от себя», формируются у детей навыки использования 
зрения в ориентировке, развиваются умения выделять различные 
ориентиры (световые, цветовые, звуковые, осязательные). Основой 
обучения на этом этапе, является соотнесение расположения  предметов 
с уже освоенными направлениями собственного тела. Большое 
внимание уделяется усвоению понятий «близко – далеко», «ближе – 
дальше». Дети упражняются в зрительной оценке расстояний в ходе 
игр и упражнений: «Какая игрушка дальше, какая ближе?», «Где стоит 
предмет?», «Кто из детей стоит близко, а кто далеко?» и т. д. Эти 
упражнения достаточно сложны для детей с нарушением зрения, 
поэтому зрительное восприятие пространства необходимо дополнить 
двигательными ощущениями. [3, с. 51] 

Для развития полисенсорного восприятия пространства необходимо 
научить детей узнавать по звуковой характеристике различные  
предметы, действия окружающих. Дети упражняются в узнавании 
предметов с помощью зрения и осязания, а затем определяют их 
расположение в пространстве с помощью слухового восприятия. Они 
учатся выделять, анализировать и использовать в практической 
ориентировке любую информацию. Так, внимание детей обращаем на 
запахи, свойственные определенным предметам или сопровождающие 
какие – то явления природы (например, запах осенних листьев), на 
температурные изменения в разных помещениях (так, на кухне жарко, 
а в кабинете врача прохладно). 

Обучение детей ориентировке в пространстве с использованием 
схем является следующим, более сложным этапом работы. Проводят 
его последовательно по следующим направлениям: обучение ориен-
тировке в пространстве по картинке-плану; знакомство с условными 
(схематичными) изображениями предметов; формирование умения 
соотносить расположение в пространстве реальных предметов со 
схемой; обучение самостоятельному составлению простейших схем 
замкнутого пространства.[1, с. 38 ] 

Для обучения детей ориентировке в пространстве по картинке-
плану подбираются крупные цветные картинки с реалистическим 
изображением предметов, расположенных в микро-пространстве 
(например, на столе, на полке). Дети учатся размещать предметы в 
реальном пространстве так же, как на картинке-плане. На следующих 
занятиях дети получают представление о том, что каждый предмет 
можно изобразить условно, схематично, с помощью контура. Условные 
(контурные) изображения, с которыми знакомятся дети, должны быть 
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очень простыми, точными, передавать основную форму и строение 
предметов, т. е. легко узнаваемыми.  

Обучение детей ориентировке в пространстве с использованием 
схем является следующим, более сложным этапом работы. Проводятся 
последовательно по следующим направлениям: обучение ориентировке в 
пространстве по картинке-плану; знакомство с условными (схемати-
чными) изображениями предметов; формирование умения соотносить 
расположение в пространстве реальных предметов со схемой; 
обучение самостоятельному составлению простейших схем замкнутого 
пространства. 

Схемы замкнутого пространства также должны быть простыми. 
Дети учатся соотносить расположение предметов в реальном 
замкнутом пространстве со схемой. Например, предлагаются следующие 
задания: «Найди в классе предметы, изображенные на схеме», «Найди 
на схеме изображение окна», «Расскажи, где расположен предмет, 
изображенный на схеме», и т.д. Детям задаются вопросы, побуж-
дающие их использовать пространственную терминологию. Например, 
«С какой стороны от тебя стоит шкаф с книгами?» и т. д. 

Приобретенные детьми навыка работы со схемами способствуют 
развитию их пространственного мышления, навыков работы в микро-
пространстве, что значительно облегчает зрительно-пространст-
венную ориентировку. Представление об окружающем пространстве 
расширяются.Дети овладевают навыками свободного самостоя-
тельного ориентирования не только в знакомых помещениях (в группе, 
спальне), но и в незнакомом замкнутом пространстве.[2, с. 92] 

Другой точкой отсчета при ориентировании являются предметы 
пространственной среды. В помещениях такими исходными ориен-
тирами могут быть стол, шкаф, двери, окна. На улице – здание школы, 
клумба, дерево и т.п. Исходными ориентирами могут быть повороты 
на маршруте следования и др. Важно также, чтобы ребенок умел 
осуществлять переход от одной точки отсчета к другой. 

Ориентирование в пространстве предполагает сенсорное развитие 
детей. Это является важным условием как при ознакомлении с 
окружающей обстановкой, так и при самостоятельных передви-
жениях. В этой связи необходимо целенаправленно развивать у детей 
тактильно-двигательное восприятие, слух, обоняние.[5, с. 39] 

При обучении ориентированию необходимо развивать у детей 
пространственное мышление, которое является умственной, интеллек-
туальной деятельностью, обеспечивающей ребенку создание про-
странственных образов и оперирование ими в процессе ориенти-
рования и передвижений. Важно, чтобы дети знали основные харак-
теристики окружающих их предметов: форму, величину, цвет, фактуру, 
взаиморасположение. Чем большим числом образов предметов будет 
оперировать ребенок, тем легче ему ориентироваться в пространстве. 
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У детей с нарушениями зрения очень затруднено восприятие 
окружающего мира, которое имеет большое значение в общем 
развитии и обучении данной категории детей. Ориентировка в 
пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специального 
обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 
сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). Только в этом случае 
возможно создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого 
пространства. [6, с. 47] 
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Science is a field of human activity aimed at developing and 

systematizing objective knowledge about reality. The basis of this activity 
is the collection of facts, their constant updating and systematization, 
critical analysis and, on this basis, the synthesis of new knowledge or 
generalizations that not only describe the observed natural or social 
phenomena, but also allow building causal relationships with the ultimate 
goal of forecasting. Those hypotheses, which are confirmed by facts or 
experiments, are formulated in the form of laws of nature or community  
[1, 716 p.]. 

History of science  
With the development of writing in the countries of ancient 

civilizations, empirical knowledge about nature, man and society was 
accumulated and comprehended, rudiments of mathematics, logic, 
geometry, astronomy, and medicine arose. The forerunners of modern 
scholars were the philosophers of Ancient Greece and Rome, for whom 
meditation and the search for truth become the main occupation. In ancient 
Greece, there are options for classifying knowledge. 
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Science in the modern sense began to evolve from the XVI-XVII 
centuries. In the course of historical development, its influence went 
beyond the development of technology and technology. Science has 
become an important social, humanitarian institution that exerts a 
significant influence on all spheres of society and culture. The volume of 
scientific activity since the XVII century has doubled approximately every 
10-15 years (the growth of discoveries, scientific information, the number 
of scientists) [2]. 

In the development of science, extensive and revolutionary periods 
alternate-scientific revolutions leading to a change in its structure, 
principles of cognition, categories and methods, as well as the forms of its 
organization. Science is characterized by a dialectical combination of the 
processes of its differentiation and integration, the development of 
fundamental and applied research. 

Science community 
The totality of people engaged in science is the scientific community. 

The scientific community is a complex self-organizing system in which 
state institutions, public organizations, and informal groups operate. A 
distinctive feature of this community is an increased degree of recognition 
of the authority achieved by scientific successes, and a lower level of 
recognition of authority, which sometimes leads to a conflict between the 
state and the scientific community. It should also be noted that the 
efficiency of informal groups, and especially of individuals, is higher than 
in other social spheres. The most important tasks of the scientific 
community are the recognition or denial of new ideas and theories that 
ensure the development of scientific knowledge, as well as support for the 
education system and the training of new scientists. 

The lifestyle and outlook of the people of the scientific community 
can differ significantly from those prevalent in society. It is believed that 
atheistic and skeptical views prevail in the scientific community. Studies 
carried out in the 1990s showed that only 7% of members of the American 
National Academy of Sciences and 3.3% of members of the Academy of 
Sciences of Great Britain were believers. At the same time, according to a 
nationwide poll, 68.5% of the UK population consider themselves believers 
[3]. If we take American scientists as a whole, then the number of believers 
is about 40% and almost does not change with time [4]. Among teachers of 
American universities, the share of believers is already up to 73%. 
According to data published in June 2005 by researchers from the 
University of Chicago, 76% of American doctors consider themselves 
believers [5]. The history of science testifies to the variability of the 
dominant ideas and doctrines in science, as well as their dependence on the 
political conjuncture of the corresponding state or historical period. 

Classification of sciences. 
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Attempts to classify science were many. Aristotle, if not the first, then 
one of the first, divided the sciences into theoretical knowledge, practical 
knowledge and creative. The modern classification of sciences also divides 
them into three types: 

1. Natural sciences, that is, the science of natural phenomena, objects 
and processes (biology, geography, astronomy, physics, chemistry, 
mathematics, geology, etc.). For the most part, science is responsible for the 
accumulation of experience and knowledge about nature and man. 
Scientists involved in the collection of primary data, called natural 
scientists. 

2. Engineering – science, responsible for the development of 
technology and technology, as well as for the application in practice of 
knowledge accumulated by natural sciences (agronomy, computer science, 
architecture, mechanics, electrical engineering). 

3. Social and human sciences – the science of man, society 
(psychology, philology, sociology, political science, history, cultural 
studies, linguistics, and social studies, etc.). 

Functions of science. 
Researchers distinguish four social functions of science: 
1. Cognitive. It consists in the knowledge of the world, its laws and 

phenomena. 
2. Educational. Is not only in training, but also in social motivation, 

the development of values. 
3. Cultural. Science is the public domain and the key element of 

human culture. 
4. Practical. The function of production of material and social benefits, 

as well as the application of knowledge in practice. 
Speaking of science, it is worthwhile to mention the term 

"pseudoscience" (or "pseudoscience"). 
Pseudoscience is a kind of activity depicting scientific activity, but it 

is not it. Pseudoscience can arise as: 
– struggle against official science (ufology); 
– Misconceptions due to a lack of scientific knowledge (graphology, 

for example, and yes: it's still not science!); 
– element of creativity (humor). (See Transfer Discovery 

"Brainwashing") [6]. 
Scientific method 
The objective and objective way of treating the world distinguishes 

science from other modes of cognition, such as everyday, artistic, religious, 
mythological, esoteric, philosophical comprehension of the world. For 
example, in art, the reflection of reality occurs as a sum of the subjective 
and objective, when the reproduction of reality usually involves an 
emotional assessment or reaction. Following the scientific method forms a 
scientific way of thinking. 
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The structure of the modern scientific method, that is, the way to build 
new knowledge, includes: 

– Observation of facts and measurement, quantitative or qualitative 
description of observations. In such descriptions, various abstractions are 
necessarily used. 

– Analysis of the results of observation - their systematization, the 
identification of significant and secondary. 

– Generalization (synthesis) and the formulation of hypotheses, 
theories. 

– Forecast: formulation of consequences from the proposed hypothesis 
or accepted theory by deduction, induction or other logical methods. 

– Verification of the predicted effects using an experiment (in the 
terminology of Karl Popper - a critical experiment). 

At each stage of critical importance is a critical attitude to both the 
data and the results obtained at any level. The need to prove everything, to 
justify the data to be checked, to confirm theoretical conclusions by the 
results of experiments distinguishes science from other forms of cognition, 
including from religion, which is based on belief in various basic dogmas 
[7]. 
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ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
С.Ж. Аркенова, А.Б. Жаябаева 

Облыстық арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты,  
Павлодар қ. 

 
Оқыту – қоғамдық құбылыс. Оның міндеттері мен мақсаттары 

және мазмұны қоғам өмірінің дамуына байланысты өзгеріп отырады. 
Оқыту тәрбиенің басты құралы болып табылады. 
Ұлы философ Әл-Фараби: «Адамға бірінші білім емес,тәрбие 

беру керек,тәрбиесіз білім беру адамзаттың қас жауы,ол келешекте 



85 

оның өміріне апат әкелуі мүмкін», –- деген екен. Бұл – білім мен 
тәрбие қатар жүрген жерде ғана жүзеге аспақ. Яғни, балаға берілетін 
білімнің әрбір бөлігінде адамгершілік қасиетті қалыптастыратын,оның 
бала бойында дамуына септігін тигізетін тәлімдік қағидалар қатар іске 
асырылса ғана ол нәтиже бермек.[1, 27 б.] 

Оқыту арқылы оқушыларға біліммен қатар,белгілі бағытта 
тәрбиеде беріледі.Оқытудан тыс оқушылардың жан-жақты дамуы 
мүмкін.Сондықтан оқытудың да көздейтін ерекшелігі міндет, талап, 
принциптері бар. 

Қазіргі замандағы бейіндік мектептегі оқушыларға білімділікті, 
біліктілікті, дағдыны қалыптастырып,оқушының жан-жақты дамуына, 
тілді терең меңгеруіне жағдай туғызу үшін мұғалімнің құзырлығы өз 
деңгейінде,заман талабына сай болуы керек. 

Бұл мектептегі оқыту әдістемесінің негізгі міндеті- оқушының  
күнделікті сөйлеуі, тіл білетін адамдармен тығыз байланыста болуы. 
Сонымен қатар соған байланысты сан түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану 
керек. Оқытудың нәтижелі болуы көптеген жағдайларға байланысты. 
Мысалы: оқушының қабілеті, психологиясы, мұғалімнің тәжірибесі, 
шеберлігі, оқыту құралдары мен тәсілдері, көрнекіліктер,оқу бөл-
мелері, оқулықтар,оқушының оқуға деген ынтасы. 

Тіл-адамның құралы.Сондықтан адам өзінің ана тілі арқылы 
рухани,мәдени байлықтарды игереді және ұғынады.Білімнің өзі 
тілде,яғни ана тілі арқылы үлкен жетістіктерге жетеді. 

Оқыту мақсаттары мен білім беру мазмұнының өзгеруіне бай-
ланысты қойылған оқу мақсаттарына жетудің неғұрлым тиімді әдіс-
терін анықтау бірдей педагогикалық технологияларды жетілдіру мен 
енгізу қажет.Оқытудағы жоғары нәтиже тек педагогикалық техно-
логияларды кешенді түрде қолданғанда ғана мақсатына жетеді. 

Барлық жаңа педагогикалық технологиялар мен жаңа әдісте-
мелердің негізінде мынадай негізгі педагогикалық қағидалар жатыр: 

– Түсіндіре оқыту; 
– оқушылардың оқу үрдісіне барынша қатысуы; 
– кері байланыс; 
– оқытуға шығармашылықпен жақындау; 
– оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру;ең жақын даму аймағына  

бағдарлау.   
Жоғарыда көрсетілген жұмыстардың мазмұны педагогикалық 

үрдістің бүтіндей ,сондай-ақ кез-келген педагогикалық міндет тек 
тепе-тең педагогикалық технологияның көмегімен шешіледі деп 
қорытындылауға мүмкіндік береді. 

Оқытудың жіктеу технологиясын қолдану оқушылардың жеке бас 
сапасын дамытуға қажетті жағдай болып табылады. 

Бұл технология көмегімен мұғалім оқушылардың психологиялық 
портретін құрып, оқытуды олардың ерекшеліктерін есепке ала отырып 
құрастырады. Берілген технология даму үрдісін нақты, яғни нақты 
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адамдарға және нақты оқиғаларға қолданып іске асыруға мүмкіндік 
береді. [2, 4 б.] 

Күштемей оқыту технологиясы (сенім, әуестену, ұжымдық ойлау 
әрекеті технологиясы)ойлауды, тілді, түйсіктіойлауды, тиімді зейінді, 
тәртіпті, қарым-қатынасты, шығармашылықты, дамытуға мүмкіндік 
береді,денсаулықты сақтауға әсер етеді.   

Рефлекстік оқыту технологиясы (оқушылардың оқу материалын 
түсіну деңгейін анықтауға көмектесетін кері байланыс технологиясы) 
ойлау қабілетінің, тілдің, түйсікті ойлауды, тиімді зейінді,тәртіпті 
белсенділік, батылдық,қабылдауды, қарым-қатынасты шығармашы-
лықты дамытады, ішкі қысымды реттейді, денсаулыққа жағымды әсер 
етеді. 

Қазіргі таңда қазақ тілін оқушыларға үйрету мақсатында жақсы 
нәтижелерге жету үшін жаңа технологияларды бірнеше жылдар 
бойына пайдаланып келеміз.        

Қазіргі білім берудің басты талабы оқытудың жаңа 
технологияларын оқыту үдерісіне енгізу болып отыр.  

Оқыту технологиясы әрекет ету, соның нәтижесінде алынға білім, 
дағды, іскерлікті бекіту, оқушылардың ойлау, әрекет ету қабілетін 
жетілдіру, өз әрекетін жоспарлау, өз бетімен білім алу жолдарын 
таңдай білу, оқыту технлогиялары түрлерін, олардың құрылымын 
игерту және оны өз тәжірибесінде пайдалана білу іскерлігін тәжіри-
бесінде пайдалана білу іскерлігін қалыптастыру міндетін көздейді. 
Оқыту технологиясын- өзінің мәні жағынан тұтас дидактикалық жүйе. 
Ол оқу үдерісін ұйымдастыруды, оқытудың мақсаты мен мазмұнын, 
басқару жүйесін, материалдық, психологиялық жағдайдын, оқытудың 
тиімділігі мен нәтижесін бағалау межелерін өзгертуді талап етеді, 
оқыту технологиясының құрылымын: оқытудың мақсаты, оқытудың 
мазмұны, оқытудың әдістері мен тәсілдері, оқытудың нәтижесі айқын-
дайды. Оқыту технлогияларының мақсаты бір болғанымен, құрылымы, 
ұстамдары, оқыту әдіс-тәсілдері жағынан бір-бірінен ерекшеленеді. 
Осыған орай олардың түрлері де сан алуан. Қазіргі білім беру 
тәжірибесінде оқыту технологияларының: дамыта оқыту, бағдарла-
маланған оқыту, деңгейлеп оқыту, модульдік оқыту т.б. түрлері 
кеңінен қолданылуда. 

Деңгейлеп оқыту технологиясы оқушылардың әрқайсысының 
қабілетіне, орындау мүмкіндіктеріне сәйкес әр деңгейге тапсырмалар 
жүйесін жасай отырып, оқушылардың даму жолдарын белгілеу 
мақсатын көздейді.  

Деңгейлеп оқыту технологиясының негізгі-деңгейлік тапсыр-
маларымен тығыз байланысты. Деңгейлік тапсырмалардың көздейтін 
мақсаты-оқушының ой-санасын жеңілден ауырға қарай біртіндеп 
өсіру, дамыту. 
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Модульдік оқытудың қайта жаңғырту идеясының мазмұнына 
сәйкес күтілетін нәтижелерге қол жеткізу жолдары оқыта үйрету 
ойындары арқылы ұйымдастырылады. Оқыта үйрету ойынында 
оқушылардың топтауын (жаттанды) ойлау әдетін жою негізгі мақсат 
етіп алынып, өзіндік оқыту жүйесі арқылы баланың жеке дара ойлау 
білу қабілетін арттыруға қол жеткізілінді.  

Бұл оқыту жүйісінде мұғалімнің де ролі өзгереді. Мұғалім 
фасилитатор, кеңсеші, ұйымдастырушы, бақылаушы рөлінде болады. 
Модульдік оқыту жүйесін бірден меңгеріп кету алғашқыда қиынға 
соғады. Жаңа бастаманы тәжірибеге енгізу үшін батылдық, әрі үлкен 
сенім мен табандылық қажет.  

Модульге ену барысында мүғалімнен әр тақырыпты терең 
зерттеп, олардың байланыстарын өзара сабақтастықтарын анықтап, 
зерделеп алу және оқушылардың жоғарғы нәтижелерге қол жеткізуі 
үшін қандай қажетті шарттардың керектігін анықтап, осы бағытта 
нақты қандай мақсаттарға қол жеткізу қажеттігін жүйелеп алу талап 
етіледі. Сөйтіп оқушылардан тек модульдегі оқу материалын меңгеру 
ғана емес, сол оқу материалына байланысты ойын барысында іздену 
жұмыстары жүргізіліп, терең зерделеуді игеру жолға қойылады. Бұл 
күтілетін нәтижелерге қол жеткізу ісі оқыта үйрету ойындарын 
орнымен, тиімді қолданғанда ғана іске асады. Оқушы бойында « 
Білемін», «Не білдім?», «Не білгім келеді?» деген ниет туындап, оқуға 
деген терең қызығушылық пайда болады және оқушының өзіне деген 
сенімі күшейеді.    

Модульдік оқыту технологисы сияқты инновациялық әдістерді 
қолдану. Модульдік технологияға бағытталған сабақты ұйымдастыру 
барысында әр оқушының білім деңгейі ескеріліп, соған байланысты 
тапсырмалар құрастырылады. Модульдік оқыту бірнеше кезеңдерді 
қамтиды. Осы кезеңдерде оқушыны қызықтыру, есте сақтау, ұғын-
дыру, қолдану, сөздік қорын молайту ұстаз шеберлігіне де тікелей 
байланысты. Әр модульден оқушы бір үлкен тақырып бойынша 
жүйелі білім алады. Оқушылар берілген модуль бойынша мазмұндау, 
оқу, сұрақ-жауап, тірек сызбаларын құру, зерттеу, диолог құру 
жұмыстарын меңгереді. Кейбір модульдерді тереңдете оқып, зерттеп, 
жоба құрастырып, қорғау нәтижесіне жетеді.  

Модульдік технологияның мақсаты: оқушылардың оқуға 
жағымды қызығушылығын орнатып, арттыру, оқу жүйесін диолог 
бөлімге жіктеу.  

Бұл оқыту моделін тәжірибеде қолданғанда мына жетістіктерді 
көрдік.  

Біріншіден, сабақ ойын формасында өтетіндіктен, оқушы оқу 
материалын тез қабылдайды; 

Екіншіден, оқушының сабаққа қатысу ынтасы артады, « енжар» 
оқушы белсенді оқушыға айналады; 
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Үшіншіден, баланың жауапкершілік сезімі артады, құрбысынан 
қалмауға тырысады; 

Төртіншіден, баланың өз ойын жеткізе білу қабілеті артады; 
Бесіншіден, оқушының еске түсіру қабілеті шынығады; 
Алтыншыдан, оқушының оқу материалын толықтай меңгеруіне 

жол ашылады; 
Жетіншіден, оқушылардың білімі бірнеше бағытта ұштастырыла 

дамытылады.     
Оқыту үрдісінде ролдік ойындардың пайдасы зор. Ойын түріне  

ұйымдастырылған сабақ оқушылардың тілді үйренуге деген сенімін 
оятады. Ойын сабағында оқушылар өзара қарым-қатынасқа түсіп, 
сөйлеседі, бірін-бірі бағалайды. Мысалы: «Аралдарды гүлге қондыру», 
«Түстерді ата», «Телефон», «Дүкенде» ойындары арқылы жаңа 
сабақты қорытып, сөздік қорын тексеруге өте қолайлы.    

«Кубизм» стратегиясы. Бұл стратегия әртүрлі формада пайда-
лынады, кубиктің әр қырларына сөз орнына шартты белгілер немесе 
суреттерді қолданып, өткен тақырыптарға байланысты түрлі сауалдар 
беруге болады.  

Мысалы:  
1. Салыстырыңыз.  
2. Зерттеңіз.  
3. Қарсы пікір айтыңыз.  
4. Сипаттаңыз.  
5. Талдаңыз.  
6. Нені елестетесіз т.б.  
Венн диаграммасы. Өтілген тақырыптарды салыстырып ұқсас-

тықтар мен айырмашылықтарын айшықты көрсететін әдіс. Мысалы: 
достық тақырыбын өткен кезде жақсы дос пен жаман досты 
салыстыруға болады.  

«Ой толғаныс стратегиясы». Бұл стратегия балалардың не 
үйренгендерін саралап, ой елегінен өткізеді. Нағыз білім шыңына 
көтеріледі. «білемін, білгім келеді, үйрендім» стратегиясын балалармен 
мәтінді талдай отырып, кестені мұғалім толтырады, ойлануға мұрсат 
берілген жағдайда жұптарымен пікір алмасады, жазбайды тек бір-
бірімен әңгімелеседі.  

Дамыта оқыту технологиясы-білім алушылардың өз мүмкін-
шіліктерін пайдалану арқылы танымдық, адамгершілік қабілеттерінің 
дамуына негізделетін оқыту технологиясы. Бұл технологияның басты 
сипаты-баланың дамуы өткен күнге емес, ертеңгі күнге бағытталуы. 
Ол үшін дидактиканың «жоғары деңгейдегі қиындық» ұстанымы 
негізге алынды. Бұл ұстаным бойынша оқу материалын таңдау және 
оны қайта құру жұмыстарын жүргізуге тура келеді. Осыған орай оқу 
материалы кең көлемде терңдетіліп беріледі. Оқытудың бұл бағытын 
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арнайы зерттеген ғалым Л.В. Занков дамыта оқытуда мынадай 
ұстанымдарды негіз етіп алуды ұсынады;  

Кешенді дамытушы жүйе негізінде мақсатты бағытталған даму; 
Теориялық білімнің жетекші рөлі; 
Жоғары қиындық деңгейде оқыту; 
Жылдам қарқынмен білім мазмұнын меңгерту;  
Эмоционалды, рационалды үрдісті іске қосу; 
Мазмұнды проблемаландыру; 
Барлық оқушыға дамыту жұмысын жүргізу; 
Оқушының өзіндік ойын есепке алу.  
Оқытудың жаңа технология жүйесінде мәнді ойындардың 

атқаратын маңызы зор.Мәнді ойын сабағында оқушылар әртүрлі 
жағдайларды түсінеді, оның шешу жолдарын қарастырады.Ондай 
сабақтар оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады,оқуға 
құлшынысын,қызығушылығын арттырады.Өмірде кездесетін әртүрлі 
қиындықтардың дұрыс шешімін табуына тәрбиелейді.[3, 29б ] 

Қорыта келгенде жаңа технология мен белгіленген мақсатты 
тиімді орындау үшін материалдарды түрлендіру процестері мен 
әдістердің жиынтығы және бір ізділігін кешенді бірлігін айтуға 
болады. Осы жаңа технология арқылы жүзеге асатын модульдік оқыту, 
дамыта оқыту-оқу әрекетімен білім игеруге деген танымдық қызығу-
шылық қалыптастыруға жағдай тудырады. Бұл жаңа технологияларды 
үнемі пайдалансақ оқушылардың оқуға деген қызығушылығын, 
жауапкершілігін арттырады,ынтасын қалыптастырады. 

Бүгінгі күнгі мұғалімнің басты мақсаты – өзіндік адамгершілік 
құндылықтарын оқушы бойына дарыта отырып, оның жүрек түкпірін-
дегі рухани қазынасын жарыққа шығару, әрбір оқушының жеке тұлға 
ретінде жетілдіру үшін оның бойындағы бар құндылықтарын дамыту.  
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SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH 
 

Kh. Z. Akhatova, E.E. Kirik, E.A. Movshuk  
PSPI, Pavlodar  

 
Science is a systematic and logical approach to discovering how 

things in the universe work. It is also the body of knowledge accumulated 
through the discoveries about all the things in the universe. The word 
"science" is derived from the Latin word scientia, which is knowledge 



90 

based on demonstrable and reproducible data. True to this definition, 
science aims for measurable results through testing and analysis. Science is 
based on fact, not opinion or preferences. The process of science is 
designed to challenge ideas through research. One important aspect of the 
scientific process is that it is focuses only on the natural world. Anything 
that is considered supernatural does not fit into the definition of science [1]. 

Research has been defined in a number of different ways. A broad 
definition of research is given by Godwin Colibao: «In the broadest sense 
of the word, the definition of research includes any gathering of data, 
information, and facts for the advancement of knowledge.[2]» 

Another definition of research is given by John W. Creswell, who 
states that «research is a process of steps used to collect and analyze 
information to increase our understanding of a topic or issue». It consists of 
three steps: pose a question, collect data to answer the question, and present 
an answer to the question [3]. 

The Merriam-Webster Online Dictionary defines research in more 
detail as «a studious inquiry or examination; especially investigation or 
experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision 
of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical 
application of such new or revised theories or laws» [4]. 

The strict definition of scientific research is performing a methodical 
study in order to prove a hypothesis or answer a specific question. Finding 
a definitive answer is the central goal of any experimental process [2].  

The general aims of research are: 
– Observe and Describe 
– Predict 
– Determination of the Causes 
– Explain 
Research must be systematic and follow a series of steps and a rigid 

standard protocol. These rules are broadly similar but may vary slightly 
between the different fields of science [2]. 

1. Setting a Goal 
Research in all disciplines and subjects, not just science, must begin 

with a clearly defined goal. This usually, but not always, takes the form of a 
hypothesis.The whole study is designed around this clearly defined goal, 
and it should address a unique issue, building upon previous research and 
scientifically accepted fundamentals. Whilst nothing in science can be 
regarded as truth, basic assumptions are made at all stages of the research, 
building upon widely accepted knowledge [5]. 

2. Interpretation of the Results 
In scientific research, there is always some kind of connection 

between data (information gathered) and why the scientist think that the 
data looks as it does. Often the researcher looks at the data gathered, and 
then comes to a conclusion of why the data looks like it does. 
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If the same writer interjects their personal opinion and tries to prove or 
disprove a hypothesis, then they are moving into the area of genuine 
research. Science tends to use experimentation to study and interpret a 
specific hypothesis or question, allowing a gradual accumulation of 
knowledge that slowly becomes a basic assumption [5]. 

3. Replication and Gradual Accumulation 
For any study, there must be a clear procedure so that the experiment 

can be replicated and the results verified. 
True research never gives a definitive answer but encourages more 

research in another direction. Even if a hypothesis is disproved, that will 
give an answer and generate new ideas, as it is refined and developed. 

Research is cyclical, with the results generated leading to new areas or 
a refinement of the original process [5]. 

4. Conclusion 
The term, research, is much stricter in science than in everyday life. 
It revolves around using the scientific method to generate hypotheses 

and provide analyzable results. All scientific research has a goal and 
ultimate aim, repeated and refined experimentation gradually reaching an 
answer.These results are a way of gradually uncovering truths and finding 
out about the processes that drive the universe around us. Only by having a 
rigid structure to experimentation, can results be verified as acceptable 
contributions to science [5]. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 
А.Н. Ахмульдинова, Д.Е. Смаилова, Н.Х. Насридинова  

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған 
Жолдауында «Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, 
біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар 
бабалардың игі дәстүрін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық 
экономика жағдайларында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерін еркін меңгереді, олар бейбіт, айбат, жылдам өркендеу 
үстіндегі күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары 
болады» – деп көрсетілгендей ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі 
нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдыретті 
күш тек білімге тән. Жас мемлекеттің болашағы – балабақша 
бүлдіршіндері. Олардың жас ерекшеліктеріне сай талап қойып, 
олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған 
негідеп оқыту – бүгінгі күннің өзекті мәселесі [1]. 

Қазіргі кезде толғандыратын өзекті мәселелердің ең негізгісі – 
еліміздің болашағы. Еліміздің өркен жайып кеңге сермеуі үшін басты 
мәселені жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілуі екені 
белгілі. Балабақша – келешек ел басқарар, жер – суына иелік етер, ел – 
халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз 
жандарды шыңдап өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя. Жас 
ұрпақтың иман жүзді білімдар азамат болып өсуі, ең алдымен, ата-
анасы, одан соң білім алар алтын ұясы және қоршаған ортасына 
байланысты. Балабақша– бұл бала тұлғасы мен санасының қарқынды 
дамитын құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан балабақша-
баланы тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президенттің 
жолдауында: «Ұлттық бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім 
деңгейімен айқындалады» – деген байламы жеке адамның құнды-
лығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, 
тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. Тәуелсіз ел тірегі 
білімді ұрпақ. Қазіргі балабақша жағдайындағы білім берудің ұлттық 
моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа 
инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-
педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық 
жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға 
қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл тәрбиеші 
болуын қажет етеді. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық 
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу 
мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру тәрбиешінің интелектуалдық, 
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кәсіптік, адамгешілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген 
адами қаблетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, 
оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Қазіргі бала-
бақша жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен 
тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа педагогикалық техно-
логияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностика үстінде 
өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, 
ойшыл тәрбиеші болуын қажет етеді [2]. 

«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі әртүрлі 
анықтама берген. Э. Раджерс инновацияны былайша түсіндірген: 
«Инновация-нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Майлс 
«Инновация-белгілі жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің, 
жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз» – дейді. Қазақстанда ең алғаш 
«Инновация» ұңымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немерабай 
Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз-
білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және 
таратауға байланысты бір бөлек қызметі»- деген анықтаманы ұсынды. 
Н. Нұрахметов «Инновация» білімінің мазмұнында, әдістемеде, 
технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін 
басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде 
инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөлді: жеке түрі 
(жеке-дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара 
кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық 
қамтитын) [3].  

Мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру 
құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру 
құралдарына: аудио, видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, 
интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, мен оқу 
әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, инновациялық 
сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 
бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік 
беретін векторлық және графикалық жабдықтар көптеп шығып, 
қолданыс табуда. Сонымен қатар балабақшада ақпараттық коммуни-
кациялық орта құрылған. Мұндағы міндеттер: жаңа заманға қадам 
басу, ақпараттық мәдениетті, шығармашыл логикалық ойлау қабілеті 
жоғары дамыған жеке тұлға қалыптастыру [4]. 

Инновацияның түрлері: модификациялық, комбинаторлық, түбірлі.  
– Модификациялық инновация – педагогикадағы әдіс-тәсілдерді 

жетілдіру. Мысалы: А.С. Макаренконың қиын балаларды тәрбиелеу 
әдістерін А. Ысқақов осы заманға лайықтап қолданды.  

– Комбинаторлық инновация – белгілі әдістердің элементтердің 
бір-біріне қосу. Инновацияның бұл түрін қазіргі кезде тілдерді оқыту 
әдістемесімен айналысатын ғалымдар қолдануда.  

– Түбірлі білімнің мемлекттік стандарттарының енгізілуі [5]. 
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Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту және тәрбиелеуде келесі 
инновациялық технологиялар жүйелі түрде іске асырылуда: 

– «Тәй-тәй» инновациялық технологиясы; 
– М. Монтессори ерте дамыту әдістемесі; 
– Г. Альтшуллердің (ТРИЗ) озық оқыту теориясы ж/е т.б. 
Педагогикалық технологиялардың жан-жақты тараған түрінің бірі 

«Тәй-тәй» технологиясы. «Тәй-тәй» технологиясы негізін қалаған: 
Джорж Сорос. Мақсаты: Балалардың шығармашылық және интеллек-
туалдық қабілеттерін дамыту [6]. 

Бүлдіршіндердің бойына ұлттық салт-дәстүрді сіңіріп, оларды 
халықтық білім нәрімен сусындатып, танымдық жұмыстарды жүйелі 
жүргізу баршаға ортақ міндет. Осы бағытта халықаралық «Тәй – тәй» 
технологиясының маңызы зор. Балаладың іс-әрекеттерін таңдау мүм-
кіндігіне, зерттеу ісімен шұғылдануына, іскер және тапқыр болуына 
мүмкіндік береді. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде бала өз бетімен 
жұмыс жасай алады. Балалар өздерінің мүмкіндіктері мен қызығушы-
лықтарына сай жұмыс түрін таңдайды. Қызықты әрі икемделген 
тапсырмаларды жоспарлап, әр баланың қалай орындағанын немесе 
ойнағанын бақылай отырып, тәрбиеші материалдар мен тапсырмаларды 
ауыстыруы және жеке балаға бейімдеп өзгертуіне болады. Әр баламен 
жеке жұмыс жасау үшін топтық жұмыстарды шағын топтарда өткізуі 
тиімді. Осындай көзқараста оқыту баланың өз деңгейінде өсуі мен 
дамуына игі әсер етеді. «Тәй-тәй» технологиясы бойынша көрем 
әдебиет, ғылым, өнер, аспаздық орталықтары жұмыс жасайды, Белсен-
ділік орталықтарырындағы көрнекілік құрал-жабдықтарына тоқталар 
болсақ.        

Өздігінен даму технологиясы (Монтессории мектебі) – бұл 
баланы жан-жақты дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала санасында 
нәрселер әлемі мен ойлау әрекетінің бірігуіне, мұнда оқыту бала 
дамуына сәйкес болуы керек, сонда ғана бала өзін дамыта алады. 
Итальян психологі М. Монтесори түсіндіруінше баланың туғаннан 
азамат болғанға дейін барлық өмірі – оның еркіндігі мен дербестігінің 
дамуы болып табылады. Бұл технологияның ерекшелігі оқытудың 
бірыңғай бағдарламасы болмайды, әркім табиғат берген даму жолымен 
жүреді. Балабақшада сабақ болмайды әр күн жалпы жиыннан бас-
талады және жиыннан кейін әркім өз еркімен қалаған жұмысымен 
айналысады. Әр баланың іс-әрекеті өз еңбегіне қарай үлкендермен 
бағаланады. Мұндағы басты мәселе, бала өз-өзін бағалайды.  

Балалар, әртүрлі жастағы топ болып жұмыстанады, мысалы  
2 жастағы баланың қасында 4 жасар бала жұмыстанады, олар бір-
біріне кедергі келтірмейді, керісінше бір-біріне көмектеседі. Монтессори 
– топ көп орталықтардан тұрады: 

– бала сезімін дамыту орталығы; 
– іс-әрекет жасау орталығы;   
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– тіл дамыту және жазу орталығы; 
– математика орталығы; 
– ғарыш орталығы.  
Бала орталықты және Монтессори-материалын өзі тандайды. 

Монтессори- тәрбиеші бала әрекетіне қажет болғанда қатысады. Өсе 
келе бала қажетті дағды мен іскерлікті меңгереді, сонымен қатар 
балада тәуелсіздік, өзіне деген сенімділік сезім қалыптасады. 
М. Монтессори әдісі балада өзінің мүмкіндіктеріне сай дамуға деген 
қызығушылық, жаңа білімді  тануға деген құштарлығын оятады. Бала 
не істегісі келеді емес, неге дайын соны істейді. Ересектер ереже 
ұсынады, балалар өз бағытымен сол ережелерді орындап, дамиды. 
Сонымен бала өз әрекетінің нәтижесіне жауапкершілік сезіммен 
қарайды. 

1946 жылы Г.С. Альтшуллер шығармашылық әдіснама бойынша 
жұмысын бастады. Триз атауы кейінірек 70жылы пайда болады. Триз 
технологиясын Г.С. Альтшулер ойлап тапқан. Шығармашылық тап-
сырмаларды орындау теориясы адамның шығармашылық мүмкін-
діктерін дамытудың жаңа әдістемесі үшін негіз болып табылады. 
Шығармашылық мүмкіндіктердің көріне бастауының себебі – балалық 
кездегі елестету деңгейінің жоғарлығымен, балалардың ойлауын 
танымдық бағытының дамуымен түсіндіріледі. Мектепке дейінгі балалық 
шаққа бейімделген Триз технологиясы баланы шығармашылық тап-
сырмаларды орындауды үйретеді және оның бойында шығармашылық 
қажеттілікті дамыта отырып, оның қызығушылығына сүйене отырып, 
шығармашылыққа жүйелі түрде жетелеуге мүмкіндік береді. [8] 

Қорыта келсек, қазіргі уақытта оқытудың 50-ден астам техно-
логиялары бар. Олардың бала танымын қалыптастырып тұлға ретінде 
дамуы үшін маңызы зор. Олай болса келешек ұрпағымыздың жан-
жақты, терең білімді, яғни интеллектаулды деңгейін жоғары болуына 
қойылатын талап зор. Заманымызға сай қазіргі қоғамда ақпараттан-
дыруда тәрбиеші ұстаздардың біліктілігін ақпараттық коммуника-
циялық технологияны қолдану саласын көтеру негізгі міндеттердің 
біріне айналды. Қазіргі заман талабына сай тәрбие мен таным 
саласына енгізілген жаңа бағыттағы тың үрдістерді әрбір тәрбиеші 
меңгеріп қана қоймай оны тәжірибеде орынды қолдана отырып, өз 
білімін, іскерлігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс. Соның арқасында 
болашақ ұрпақты жан-жақты жетілген тұлға ретінде қалыптастырады. 
Ал, жан-жақты жетілген тұлға бұл мемлекеттің болашағының зор 
екендігінен дерек. Егер де балалақшаларда инновациялық технология 
толық жетіліп, тиімді пайдаланса, демек Қазақстан болашағы жоғары 
дәрежеде жетіліп,зор нәтижеге жетпек. Қорыта келгенде, жоғарыда 
айтып өтілген инновациялық технологиялар өте тиімді және 
қолжетімді болып табылады. 
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Nowadays science is very important for all kinds of people to live in 

the World. 
Particularly science studies can provide the mankind with modern 

tools of understanding technology, the nature of peace and human 
relationships. [1] 

It would be correct to call the present era the era of science. Science is 
everything that surrounds us. Experimental science began hundreds of 
years ago, when men first started using the energy of fire and water. Being 
a rational creature, man has explored other mysteries of nature, which has 
gradually led to many new discoveries. Today, people use thermonuclear 
energy and a great number of electronic devices. Besides, scientists 
throughout the world managed to create spacecrafts for further studying of 
the Earth’s atmosphere and even for exploring other planets. Every sphere 
of life has gone through scientific revolution. One of the greatest inventions 
of all times is medicine. After millions of tests, doctors can now cure many 
fatal diseases. Thanks to science life span has increased, while the rate of 
infant mortality has notably reduced. Other than that, science has given the 
humanity a lot of useful machines, which have made our life easier. For 
example, cars, buses, microwaves, washing machines, sewing machines, air 
conditioners and even home robots. Most of these appliances work from 



97 

electricity, which is also a scientific invention. It seems that people 
nowadays have everything they need for everyday life, but science never 
stops developing. It is always keen on exploring the mysteries of the 
universe, on conquering land and air. This incredible lust for knowledge 
leads to constant raise of life standards. [2] 

Scientific research – the process of learning, experiment, 
conceptualization and testing theories related to the obtaining of scientific 
knowledge. [3] 

Types of research: Basic research undertaken primarily to produce 
new knowledge, regardless of application prospects. Applied research is 
directed mainly on application of new knowledge to achieve practical 
goals, specific tasks. Monodisciplinary research is conducted in a separate 
science. Interdisciplinary study requires the participation of specialists in 
various fields, and in the intersection of several disciplines. A 
comprehensive study is carried out using a system of methods and 
techniques by which scientists try to reach the maximum (or optimal) 
possible number of important parameters of the studied reality. One-way or 
an analytical study aimed at identifying a single, most significant, 
according to the researcher, the aspect of reality.  

Exploratory study aimed to identify promising work on the topic, 
finding solutions to scientific problems. Critical research is conducted in 
order to refute an existing theory, model, hypothesis, law, etc. or to check 
which of the two alternative hypotheses more accurately predicts reality. 
Critical research is conducted in the areas where it has accumulated rich 
theoretical and empirical knowledge and has a proven methodology for the 
implementation of the experiment. Clarifying the study. This is the most 
common type of research. Their goal is to establish the boundaries within 
which the theory predicts facts and empirical regularities. Usually, 
compared with the original experimental sample, change the conditions of 
the study, object, methods. Thus recorded what the reality extends the 
previously obtained theoretical knowledge. 

Reproducing the study. His goal is an exact repetition of the 
experiment predecessors to determine the validity, reliability and 
objectivity of the results. The results of any study should be repeated 
during the similar experiment performed by another scientist with the 
relevant expertise. So after opening a new effect patterns, create new 
techniques, etc. there is avalanche of reproducing the research to check the 
results of the discoverers. Reproducing the study is the basis of all science. 
Therefore, the method and the specific methodology of the experiment 
must be intersubjective, that is, operations carried out in the course of the 
study must be reproduced by any qualified researcher. Development — 
scientific research, introducing in practice the results of specific basic and 
applied research. [4] 
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Scientific research-is a purposeful cognition, the results of which 
are in the form of a system of concepts, laws and theories. Characteristics 
of scientific research, is usually indicated on its following distinctive 
features: 

– this is necessarily a purposeful process, the achievement of 
consciously set goals, clearly formulated tasks; 

– is a process aimed at finding a new one, for creativity, for 
discovering the unknown, for promoting original ideas, for new coverage 
of the issues under consideration [1]. 

Types of scientific research: 
Applied research  
Monodisciplinary research  
Interdisciplinary research  
Complex research 
Critical research  
Clarifying research 
Reproducing the research [2]. 
Given that theories and observations are the two pillars of science, 

scientific research operates at two levels: a theoretical level and an 
empirical level. The theoretical level is concerned with developing abstract 
concepts about a natural or social phenomenon and relationships between 
those concepts, while the empirical level is concerned with testing the 
theoretical concepts and relationships to see how well they reflect our 
observations of reality, with the goal of ultimately building better theories 
[3]. 

History  
In the 16th century, Francis Bacon expressed the idea that science can 

and should be organized for the study of nature and for the development of 
nations. Affirming thus the economic and political interest of scientific 
achievement, and the need for rulers not to underestimate the value of their 
scientists, Bacon lays the foundations of scientific research 
institutionalized, surrounded by scientific policy, taking part in the 
organization of scientists' work in order to use the nation's economic and 
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military achievement better.But if Bacon can symbolize a significant 
moment of institutionalization of the search, he is – nevertheless not the 
only founder.During the 17th century and it was the eighteenth century that 
the Academies developed, which are the first real demonstration of the 
institutionalization of the search organized by the will of patrons.The first 
researchers-specialists appear in the XIXth century [4]. 

Definition of Scientific Research? 
“Scientific research is defined by the strategy of understanding how 

everything works through logical thinking.” 
“Research into questions posed by scientific theories and hypotheses” 
Scientists are trained to use scientific method and reach the logical 

conclusion to any question. Scientific research is useful in defining the 
laws of nature and our place in the cosmos. Scientific research enables the 
scientists to carry out a thorough study and create an understanding of the 
world and nature as it truly is. 

Essential Methods of Scientific Research 
Four significant elements set up the foundation methods applied in  

scientific research: 
Operation: It refers to an action done on the subject or system under 

investigation 
Observation: Observation is the result of an operation on the system 
Model: Model could be a theory, a fact, a phenomena or a hypothesis 

at a certain moment 
Utility Function: Utility function means the usefulness of a model or 

theory in the explanation, prediction, controlling and costing of research. 
Fields in Scientific Research 
The fields of scientific research are divided into two broad categories: 
Social Sciences 
Natural Sciences 
Social science deals with the study of human behavior and societies 

whereas natural sciences are concerned with study of natural phenomena. 
There is another class of scientific research called formal sciences. Formal 
science deals with investigation of those areas which cannot fall in either of 
the above mentioned categories such as mathematics. 

Popular Areas in Scientific Research 
Chemistry    
Political Science 
Physics     
Management 
Astronomy    
Sociology 
Education 
Ecology   
Linguistics 
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Statistics  
Economics 
Philosophy   
Computer Sciences 
Biology    
Examples of Famous Scientific Research Topics 
Typically, scientific papers deal with the following topics in the arena 

of scientific research: 
Stem cell research 
Cancer research 
Plant research 
Psychology research 
Human cloning 
Global Warming 
Definition of a Scientific Research Proposal 
A scientific research proposal can be defined as, 
“A scientific research proposals offer information on a proposed 

research topic, including what the research is, by whom it is to be 
researched and budgets.” 

Scientific research begins with the writing of a research proposal 
which in detail explains how the researcher intends to carry out the 
research. The proposal gives the reader or the evaluator a clear idea of the 
goal of the researcher and the importance of the research [5]. 
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В последние годы публицистика меняет приемы получения и 

подачи информации, способы воздействия на аудиторию. Конкуренто-
способность, желание получить широкую читательскую аудиторию 
являются характерными признаками современных СМИ, которые 
влияют на характер самой публицистики. В настоящее время претер-
певает изменения традиционная трактовка публицистического стиля 
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как соединяющего в себе стандартность в изложении материала и 
экспрессивность. Экспрессивные средства приобретают интеллек-
туальную обостренность, стандартные становятся основой игрового 
трансформирования и участвуют в формировании выразительных 
средств.  

На отбор языковых и речевых средств влияют как внешние, так и 
внутренние факторы. К внешним, экстралингвистическим факторам 
относятся характеристики самого печатного издания: предназначенность 
для массовой аудитории, оперативность создания и применения 
текста, периодичность выпуска издания, коллективное авторство и т.п. 
К внутренним, лингвистическим факторам относятся те средства 
языка и речи, которые нацелены на формирование информативной и 
воздействующей сторон высказывания. В комплексе эти факторы 
подчинены коммуникативной задаче публицистического текста. 

Журналист создает яркие и емкие материалы, постоянно прибегает к 
созданию не только новых слов, но и других, необычных сочетаний 
слов, трансформаций фразеологизмов, синтаксических конструкций, 
чтобы воздействовать на читательскую аудиторию.  

Творческий потенциал журналиста раскрывается в умении 
постоянно видоизменять и модифицировать имеющийся в его 
распоряжении языковой материал для того, чтобы газетный текст 
воспринимался легко и быстро, независимо от возраста, профессии и 
образования читателя. Поэтому общепонятность и общедоступность 
употребляемых в газете языковых средств является постоянным 
ориентиром в речетворческой деятельности журналиста. 

Прецедентные тексты особенно актуальны для газетной коммуни-
кации, так как речевой облик современных СМИ напоминает «игровое 
поле», а «чтение превращается в увлекательную забаву по разгады-
ванию связей между «сброшенными» на одно поле фишками из 
разных игр» [1, 19]. Чтобы быть востребованным, необходимо владеть 
способами создания интересного материала для разного читателя, 
необходимо установить диалог с ним, поэтому  авторы статей  
намеренно переходят к «тексту – игре». «Журналист, переводя действие 
в разряд игры, рассчитывает на участие в ней читателя-партнера, 
разбрасывает по тексту знаки, вовлекающие в процесс чтения и 
увлекающие красотой игры» [1, 30]. 

Включение ПТ в публицистический дискурс имеет свои особен-
ности, которые также могут быть объяснены спецификой жанра: 
представленная в прессе информация всегда должна быть актуальной, 
ситуативно «горячей». Автор журнальной или газетной статьи, 
используя культурную и эмоциональную «нагруженность» ПТ, должен 
приблизить его к реально описываемой ситуации, а механизмом, 
позволяющим осуществить такой «перенос», является особое устройство 
когнитивной базы носителя языка, его вербальной и «образной» 
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памяти. «Прецедентный текст, хранящийся в ментальной картине 
мира человека в свернутом виде – фрейма или слота (ситуация, 
качества героя, сформулированная в тексте жизненная максима), 
актуализируются частичным или даже аллюзийным его воспроиз-
ведением. «Считывание» прецедентного текста осуществляется как 
считывание смысла в пределах синтаксического, морфологического, 
словообразовательного и лексического варьирования окружения 
опорных, ключевых слов. [2, с. 450]. 

Модификация ПТ осуществляется автором-журналистом вполне 
осознанно и поэтому может квалифицироваться именно как языковая 
игра.  

Виды языковой игры: 
1) Преднамеренное употребление нормативных языковых средств 

для выражения дополнительного коннотативного, реже денно-
тативного смысла. Нередко выражается в пристрастии к уменьши-
тельно-ласкательным суффиксам, использованию слов в несвойст-
венном им значении, что помогает автору высказать свое отношение и 
дать оценку изложенному. К этому виду можно отнести игру с 
лексической сочетаемостью, порождение неологических образований, 
фоно- и графоигру, игровой жаргон и т.д. 

2) Сознательное нарушение языковой нормы для достижения 
той же цели. Этот вид реализуется как в стилистических играх с 
жаргонизмами, просторечиями, так и в морфологических играх с 
категориями рода, числа, одушевленности, в создании фонетического 
подобия устной речи. Позиция открытого конфликта со стандартным и 
нормированным придает такой языковой игре элемент экспрессии, 
креативности, оригинальности. 

Оба вида способствуют процессу речетворчества, рождению 
неологизмов, появлению новых значений, приращению смысла.  

3) Использование в речи известных носителям языка прецедентных 
текстов для создания аллюзии, т.е. апелляция к культурологическим, 
историческим, литературным познаниям адресата. Означая в переводе 
с греческого «намек», аллюзия как бы дает подсказку реципиенту в 
процессе понимания того или иного текста, выработке отношения и 
оценки излагаемому и является одним из излюбленных приемов 
журналистов при создании слоганов, заголовков, ключевых фраз. Это 
объясняется феноменом цитатности сознания, который заключается в 
невозможности создать текст, который не имел бы аллюзий по 
отношению к уже существующим дискурсам. Цитатное мышление 
избирает в качестве прецедентного текста устойчивые выражения, 
фразы из всем известных сказок, художественных и мультипли-
кационных фильмов, исторические эпизоды. Причем, прецедентные 
тексты могут быть трансформированы или воспроизведены в своем 
первоначальном облике. Трансформация текстов идет за счет заполнения 



103 

начальной формы новым деструктурированным содержанием с 
использованием цитат, героев, ситуаций из известных произведений. 
Такой текст, согласно теоретику постмодернизма Р. Барту, «представляет 
собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных 
кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом – 
все они поглощены текстом и перемешаны в нем...». 

Трансформация ПТ, как языковая игра, несет свою особую 
«воздействующую» нагрузку и заключается в намеренном искажении 
известного текста. При этом далеко не всегда автор медиа-текста 
преследует цель создания комического эффекта. Главная задача – это 
актуализация используемого прецедентного текста, придание ему 
особой остроты, жизненности, включенности его в конкретную 
ситуацию, а языковая игра является действенным средством актуали-
зации смыслов, скрытых в ПТ. 

Трансформированные ПТ по частотности использования в 
областной газете «Звезда Прииртышья» представляем в следующей 
классификации:  

1) на общих фоновых знаниях. Актуализация ПТ рассматри-
вается в буквальном, нетрансформированном виде, происходит отсылка 
к фоновым знаниям: 

«Какой портрет, какой пейзаж...» (О персональной выставке 
павлодарского художника Александра Гулина, открывшейся в 
областном художественном музее.) («ЗП», 04.02.2010). Здесь автор 
статьи рассчитывает на общие фоновые знания  читателя, который, 
не зная сути публикуемого материала, уже получает общее 
представление о статье.  Название статьи отсылает читателя к 
известной  песне, на стихи И. Резника: Какой портрет, какой 
пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, А вот Венеция весной. Ах, 
вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж...  

«То ли ещё будет, ой-ой-ой!» (о школьном обучении) (ЗП, 2008 г.) 
ПТ – «Песенка первоклассника», автор И. Шаферан, композитор 
Э. Ханок.   

«Осенний день – год кормит» (о сельской жизни) (ЗП, 10.10.08, 
№41). 

А Васька слушает, да ест. (ЗП, 26.06.06). Смысл известного 
крылатого выражения из басни И.А. Крылова «Кот и повар» 
накладывается на сегодняшнюю ситуацию, за счет чего появляется 
интерес к содержанию газетной статьи, читатель помнит смысловую 
основу претекста. Отсюда повышается читательский рейтинг и по 
отношению к конкретной статье, и к газете в целом.  

2. Замена субъекта 
«Ёлочки всех стран, объединяйтесь!» (ЗП 30.12.2008) Языковая 

игра, направленная на актуализацию ПТ – на один из самых известных 
коммунистических лозунгов «Пролетарий всех стран, соединяйтесь!», 
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впервые высказанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 
«Манифесте», заключается в замене субъекта.  

Набережная: строить нельзя сносить (ЗП, 20.09.08). ПТ- рас-
пространенное крылатое выражение из произведения С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев» (Казнить, нельзя помиловать!). 

А фарш и ныне там (Звезда Прииртышья, №101, 29.08.2000) 
ПТ – строчка из басни Н.А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: «А 

воз и ныне там...».  
«В гостях у музыки» (о концерте учащихся музыкальной школы 

№1) (ЗП, 03.04.09) ПТ – «В гостях у сказки» – детская телепередача.  
«Рад бы в рай, да диплом не пускает» (об уровне безработицы в 

отдалённых районах Павлодара) (ЗП, №41) ПТ – пословица "Рад бы в 
рай, да грехи не пускают". 

3) Сокращение компонентного состава 
Тише едешь... (ЗП, 05.06.2008 г.) (О дорожно-транспортных 

происшествиях). Сокращение компонентного состава. ПТ – пословица 
«Тише едешь, дальше будешь». Заголовок статьи построен на фоновых 
знаниях. 

«Что написано топором…» (о новых правилах содержания 
собак) (ЗП, 29.10.08,№44) ПТ – пословица "Что написано пером - не 
вырубишь и топором" 

«Мороз и солнце ...» (ЗП, 2002 г.); ПТ – строки из стихотворения 
А.С. Пушкина «Зимнее утро» 

«Служить бы рад...» (ЗП, 2003 г.) (о государственной службе); 
Эти слова известного русского писателя, поэта Александра Сергеевича 
Грибоедова, произнесенные почти двести лет назад. Но они актуальны 
и сегодня. 

«Сколько волка не корми....» (ЗП, 2004 г.) Структурная тран-
сформация включает усечение второй предикативной части в 
актуальном прочтении. ПТ – пословица «Сколько волка не корми, все 
в лес смотрит» 

4) Лексическая замена 
«Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют с 

людьми» (Аксу болен игроманией) («ЗП», 20 мая 2000 г.). 
Оригинальный ПТ – название книги Эрика Берна «Игры, в 

которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 
Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы». В 
данном случае обыгрывание ПТ с целью его актуализации происходит 
сразу на нескольких уровнях языка:  

1) на уровне семантики – это сужение референции (имеется в 
виду только один вид игр – азартные);  

2) замена падежа (именительного на творительный) приводит к 
изменению смысла (люди [играют] - активный субъект; [играют] с 
людьми –пассивный объект, в данном контексте - жертва. 
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«Утомлённые тенью» (о казахстанской «теневой» экономике и 
бизнесменах-теневиках) («ЗП», 2002, №30). 

Обыгрываемый ПТ – название фильма Н. Михалкова «Утом-
ленные солнцем». Антонимическая замена солнце – тень, а также 
актуализация нового специфического значения и соответствующей 
коннотации (теневая – незаконная, нелегальная экономическая 
деятельность). «Утомлённые тенью» (о казахстанской «теневой» 
экономике и бизнесменах-теневиках) («ЗП», 2002, №30). 

Яма раздора (ЗП, 30.07.2010г.) (о жителях Восточного микро-
района безрезультатно воюющих с частными предпринимателями, 
открывшими здесь свой бизнес и о яме, выкопанной два года тому 
назад). Здесь  наблюдается лексическая замена: Яма / яблоко.  ПТ –  
Яблоко  раздора, мифы Др.Греции, яблоко, подброшенное Эридой на 
свадьбе Пелея и Фетиды, метафора Страсти кипят. 

«Они боролись за Родину (о бывших работниках предприятия – о 
16 героях той страшной войны)» («ЗП», 15.05 2010). ПТ – «Они 
сражались за Родину» – фильм Сергея Бондарчука по одноименному 
роману Михаила Шолохова.. Актуализация прецедентного текста 
происходит за счет лексической замены: боролись/сражались. 

«Не дать себе замёрзнуть» (о ремонте ТЭЦ) (ЗП, 15.10.08) ПТ – 
рекламный текст: «Fanta»: «Не дай себе засохнуть» 

5) Введение актуального субъекта 
В «бой» идёт молодёжь. (ЗП 13.05.2010). 
ПТ – строка из названия кинофильма «В бой идут одни старики». 

Лексическая замена ([старики] на молодежь) – введение актуального 
для описываемой ситуации субъекта; изменение времени глагола (В 
бой идут одни старики – идет молодежь) 

«Прорабы перестройки» (Ю.Поминов, «Номенклатурные были», 
1999,с.37) «...Была такая рубрика в газете «Советская Россия». 
Престижная, популярная, единственная в своем роде. Она рассказывала 
о людях, ярко проявивших себя сразу после провозглашения 
Горбачевым нового политического курса, в том числе и о партийных 
секретарях разного ранга. И мне, хоть и с опозданием, захотелось 
внести свой вклад в портретную галерею прорабов перестройки – 
почти десять лет я имел возможность видеть в деле трёх первых 
секретарей обкома партии. Я их классифицировал для себя так: 
Старый «первый», Новый «первый» и Старый Новый «первый»..». 

Прецедентность текста – строчка из известного выражения: 
«Прорабы перестройки» – люди, которые занимались преобразованиями 
во время горбачевской перестройки. 

Приближение к описываемой ситуации с помощью введения в 
текст названия реально присутствующего в этой ситуации предмета. 

«Любовь, которой нет предела…» (о премьере спектакля 
«Сильвия» (по пьесе А. Герни), режиссер Алексей Мельников.) («ЗП», 
25.01.2007. – № 29). 
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ПТ – «Стихи о любви и про любовь», Вильяма Шекспира. Нет, 
на мои уста кладет печать. Моя любовь, которой нет предела. 
Отсылка к тексту – источнику через прецедентный текст заголовка 
позволяет определить дополнительные смыслы и оценочность, 
наводимую исходным контекстом цитаты. 

Науки юношей питают…(ЗП, 25.05.2010). (статья об организации 
научно-исследовательской деятельности школьников). Цитация в 
исходной форме. ПТ – строчка из «Оды на день восшествия на 
престол императрицы Елизаветы Петровны» М.В. Ломоносова: 

Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут 
Написана в год, когда Елизавета Петровна утвердила новый устав 

и штаты Академии наук, вдвое увеличив количество средств на ее 
нужды. 

6) структурная модификация отражает вторжение журналиста в 
модальный план цитаты: 

Не судите – судимы не будете (черная зависть и чёрная 
неблагодарность) Б.Исаев. («ЗП», 2000, №27). Тире придает тексту 
категоричный характер. 

Название статьи представляет собой трансформированный 
прецедентный текст – Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 1-
2) сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут 
мерить». Здесь наблюдается структурная модификация, по «модели» 
оригинального прецедентного текста. 

«Лето красное пропели» (об отопительном сезоне в п. Шидерты) 
(ЗП, 10.10.08, №41) ПТ – «Лето красное пропела» И.А. Крылов 
«Стрекоза и муравей».  

«Когда все дома» (об отсутствии интересных передач на телеви-
дении в выходные дни) (ЗП, 07.03.09) ПТ – название телепередачи 
«Пока все дома». 

Данные выражения легко узнаваемы носителями языка, так как 
отражают национальную ментальность народа.  

Трансформированные цитаты представляют большое разно-
образие в газете с точки зрения того, каким изменениям они 
подвергались. Наиболее частый прием квазицитации – замена одного 
из слов цитаты на слова, связанные с содержанием газетной статьи, 
представляющие суть ее содержания. Так, материал под названием 
«Движению все возрасты покорны» (ЗП, 2000 г.) рассказывает о 
«Празднике движения», устроенном одной из компаний, в котором 
приняли участие и стар и млад (ПТ: Любви все возрасты покорны – 
«Евгений Онегин», А.С. Пушкин). В заголовке публикации «Семь раз 
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посмотри – один раз выбери» (ЗП, 2002 г.), повествующей о пользе 
теледебатов накануне выборов, узнается пословица «Семь раз  
отмерь – один раз отрежь».  

Широкое распространение в газетах 2000-2003 годов имеют 
распространенные выражения эпохи социализма. Социалистический 
призыв «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» не остался незаме-
ченным публицистами. В газете опубликован материал под названием 
«Влюбленные всех стран, соединяйтесь!», которая посвящена Дню 
Святого Валентина. «Учиться, учиться и еще раз учиться. так 
завещал великий Ленин?» (ЗП, 2003 г.) – публикация, в которой 
представлены размышления выпускников средних школ о том, что 
учиться дальше вовсе не обязательно; у них нет желания получать 
высшее образование. (ПТ: Учиться, учиться и еще раз учиться, как 
завещал великий Ленин). Вопросительный знак в конце заголовка 
придает ему ироническое звучание. 

«Тише едем, дальше будем?» (ЗП, 2003) – в материале предлагаются 
мнения ведущих экономистов региона. Используя пословицу «Тише 
едешь, дальше будешь» в заголовке с вопросительным знаком, автор 
приглашает читателя найти ответ на данный вопрос, обратившись к 
тексту статьи.  

Таким образом, в основе действия прецедентного текста – 
сравнение «данного» и «нового», причем, «новое» рассматривается 
лишь как разновидность, видоизменение «данного». Эффект новизны, 
необходимый для этого, достигается либо за счет изменения, 
трансформации текста, либо за счет наложения на новую ситуацию, 
неожиданной референтной отнесенности. Любой обычный прецедентный 
текст явно умышлен, задуман для того, чтобы произвести впечатление 
на адресата, выполнить функцию воздействия. Как показывают примеры, 
извлеченные из областной газеты ЗП, источниками прецедентных 
текстов являются произведения классической литературы, рекламные 
объявления, песни. Фразеологизмы, пословицы являются одним из 
самых доступных видов прецедентных текстов, так как вполне 
«узнаваемы». Основным свойством прецедентного текста является 
расчет на воздействие через сопоставление новой информации и 
фоновых знаний. «Каждый текст является интертекстом. Другие 
тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее 
узнаваемых формах. Каждый текст представляет собой новую ткань, 
сотканную из старых цитат» [3]. Журналист посредством преце-
дентных текстов вписывает узнаваемые знаки, стремясь сохранить в 
медиа-событии связь с реальным событием и сообщить медиа-тексту 
читабельность разной аудиторией. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЕ  
СБЕРЕЖЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Б.Ч. Жалмагамбетова  

А.Б. Копжасарова, П.С. Кемал 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Понятие «здоровье» рассматривается в медицинской, педагоги-

ческой, психологической, философской литературе как интегративная 
характеристика личности, охватывающая её внутренний мир и всё 
своеобразие взаимоотношенийс окружением. Она включает в себя 
физический, психический, социальный и духовный аспекты; как 
состояние равновесия, баланса между адаптационными возможностями 
человека и постоянно меняющимися условиями среды.Здоровый 
человек не только подвижен, восприимчив к внешним изменениям, но 
при этом обладает неким внутренним стержнем, запасом прочности, 
владеет эффективными способами психологической защиты, что 
позволяет ему противостоять разрушительным факторам реальности. 
В.А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 
85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – 
плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, 
чаще всего совершенно незаметное и поддающееся излечению только 
совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». 

Школьный возраст – время выражения онтогенетических и 
социальных перестроек личности в результате взаимодействия индии-
видуальных свойств детей и социальной среды. Изучение развития и 
состояния здоровья учащихся в момент трансформации его в социум, 
позволяет выявить основные социальные факторы и механизмы 
формирования сознания о необходимости здоровьесбережения.  
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Обучение учащихся в общеобразовательной школе должно 
проходить без ущерба их здоровью, для этого необходима не только 
грамотность учащихся в вопросах здоровьесбережения, достигаемая в 
результате обучения, но и в развитии потребности в здоровом образе 
жизни, забота о сохранении, укреплении и развитии как своего 
здоровья, так и к здоровья других людей. 

В своей работе «О психологическом комфорте на уроке»  
К.М. Кертаева обращает внимание на «невозможность без ущерба для 
здоровья обучать учеников, не представляя ясно психологических 
основ организации восприятия и внимания, тренировки памяти, развития 
мышления и воображения. Не зная психических особенностей возраста, 
не умея оценить индивидуально-психологические качества ребенка, 
учитель не может верно, выбрать средство педагогического воздействия и 
подчас не ведает, что делает». 

Признаками снижения здоровья у детей являются следующие 
показатели:  

1) наличие заболеваний и отклонений в развитии;  
2) наличие невротических заболеваний и проявлений;  
3) наличие снижения общих показателей физического развития.  
Растущие требования общества к образованности граждан 

зачастую диктуют интенсивные темпы учебного процесса, направленные 
на результат, а не на развитие личности ученика, что приводит к 
переутомлению учащихся, что, с одной стороны, мешает качест-
венному усвоению учебного материала, а с другой – вызывает ухудшение 
здоровья. Содержание и нерациональные формы организации учебной 
деятельности сами по себе оказывают серьезное негативное влияние 
на состояние здоровья детей, что требует перестройки учебно-
воспитательного процесса и создания необходимых управленческих 
предпосылок. Наиболее точное определение управлению качеством 
образования дал М.М. Поташник: «Управление качеством образования – 
это особое управление, организованное и направленное на достижение 
вполне определенных, заранее спрогнозированных с возможной 
степенью точности результатов образования, причем цели должны 
быть спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития 
ученика, то есть, речь всегда идет о наивысших, возможных для 
конкретного школьника оптимальных результатах». 

Управление качеством образования включает в себя деятельность 
по созданию условий для обучения и воспитания, организацию 
процесса получения образования и определение результато в обра-
зования. Создание условий в данном контексте предполагает развитие 
материально-технической базы, организацию здоровье сберегающего 
образовательного пространства.  

Результативная сторона обучения проявляется, во-первых, вовремя 
промежуточной и итоговой аттестаций, во-вторых, во время исполь-
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зования выпускником полученных в школе знаний о культуре 
здоровьесбережения и применение их в жизни. В подобном ключе 
организацияздоровьесберегающего образовательного пространства 
как фактора повышения качества образования через развитие личности 
учащегося, можно рассматривать как с точки зрения условий, так и с 
точки зрения процесса (использование учителями здоровье-
сберегающих технологий) и результатов (сохранение и укрепление 
здоровья учащихся как цель здоровьесберегающего образовательного 
пространства).  

При планировании любого педагогического взаимодействия, 
учитель должен быть настроен на формирование у учащихся 
осознания значимости здоровьесбережения. Необходима разработка 
соответствующих программ образовательного учреждения. Подобными 
документами могут стать:  

– положения о центрах содействия укреплению здоровья учеников;  
– соответствующие разделы в программе развития и годовом 

плане школы.  
Кроме того, необходимо внедрение различных методических 

разработок, позволяющих всем участникам образовательного процесса 
объективно оценивать свою деятельность и деятельность школы с 
позиций здоровьесбережения:  

– карты валеологического анализа урока;  
– экспертных листов по самооценке учителем использования в 

педагогической практике элементов здоровьесберегающих технологий 
на уроке;  

– анкеты и устный опрос родителей о состоянии здоровья детей и 
многое другое. 

Создавая необходимые условия для сохранения, укрепления и 
развития основных видов (духовного, психического и физического) 
здоровьяучащихся, изначально необходимо анализировать причины 
его снижения. Слабое здоровье представляет собой явление, обуслов-
ленное целым рядом причин, которые не всегда сводятся к каким-либо 
отклонениям в умственном развитии школьника. Наряду с такими 
факторами, как генетическая обусловленность, неблагоприятные 
экологические или социальные условия, на здоровье учащихся 
оказывает влияние так называемая внутришкольная группа факторов - 
интенсификация и нерациональная организация учебного процесса, 
несоответствие методик обучения возрастным возможностям школь-
ников и т.п.  

Анализ медицинской, психологической и педагогической литературы 
позволяет выделить несколько причин роста заболеваемости учащихся: 

– педагогические, которые характеризуются низкой эффективностью 
работы учителя по организации учебной деятельности учащихся; 
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– психологические причины, характеризующиеся слабой учебной 
мотивацией, нарушениями в эмоционально-волевой сфере; 

– физическиеили соматические причины, которые характеризуются 
ослабленностью организма, хроническими заболеваниями; 

– нейрофизиологические, характеризующиеся слабым типом 
высшей нервной деятельности, нарушениями слуха, зрения, арти-
куляции;  

– отсутствием на уроках психологического комфорта.  
Подобный подход в разграничении причин помогает не только 

понять роль учителя в создании необходимого пространства для 
здоровьесбережения учащихся, но и определить основные направления 
взаимодействия учителей, родителей и учащихся. Дело в том, что 
складывающаяся в школе система организации образовательного 
процесса, направленная на создание здоровьесберегающего образова-
тельного пространства, должна обеспечиваться усилиями всего педа-
гогического коллектива и включать в себя: интеграцию здоровье-
сберегающих знаний в общеобразовательные предметы, применение 
здоровьесберегающих технологий, использование оздоровительных 
мероприятий в школе. Успешный учитель – это творчески рабо-
тающий учитель. Творческий характер образовательного процесса – 
главное условие здоровьесберегающего пространства. Включение 
ученика в творческий процесс способствует всестороннему развитию 
личности, формирует его успешность, а, следовательно, снижает его 
утомляемость, и, как следствие, ведет к сохранению его здоровья. 
Реальным проводником всех идей, инноваций и замыслов, внедряемых 
в школу учеными и управленцами, является учитель, и именно на него 
возложена забота о сохранении, укреплении и развитии здоровья 
учащихся.  

Одним из важнейших условий сохранения, развития и укрепления 
здоровья детей является предоставление психологической помощи и 
поддержки учителям, учащимся и родителям. Это связано как с 
бурным развитием прикладной психологии, методов воздействия на 
психику человека, его поведение, так и психопатологической 
отягощённостью нынешних детей и подростков, недостатком 
внимания к их проблемам со стороны родителей. Учитель не должен 
заниматься психотерапией в медицинском значении этого слова – 
консультированием, лечением, гипнозом, но подход к ребёнку, ориен-
тированный на его личностные особенности и проблемы, комплексы, 
мешающие ему жить и т.п., как раз и отличает профессионального 
педагога, учителя от «урокодателя», невольно рассматривающего 
ученика через призму очередной методики обучения. Именно при 
таком понимании задач учителя и используемых им технологий можно 
рассматривать педагогическую психотерапию, как область знаний и 
практического опыта, тесно корреспондирующую со здоровьесберегаю-
щими образовательными технологиями.  
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Проведение урока в психологически более комфортных условиях, 
приведёт к более высокой его продуктивности с меньшими затратами 
энергии и труда, следовательно, к меньшему утомлению ребёнка, но 
если уровень квалификации учителя, его психологическая компе-
тентность недостаточны, результат окажется противоположным. 
Использование и применение управленческих решений в выборе 
здоровьесберегающих технологий целесообразно, только после анализа 
сути нововведения, педагогического приёма, явления, технологии. 

При планировании работы школы с усилением внимания к 
вопросам здоровьесбережения необходимо, во исполнение принципа 
«Не навреди!», продумать чёткую систему отслеживания всего комплекса 
психофизиологических и психолого-педагогических показателей, 
отражающих воздействие здоровьесберегающих технологий на состояние 
здоровья учащихся. То есть должен проводиться всесторонний анализ 
динамики состояния здоровья, которая включает статистику объек-
тивных показателей, динамики психофизиологических показателей, 
включающих оценку утомления, настроения, уровня стресса, напря-
жения и т.п., изменений психолого-педагогических характеристик, 
таких как успеваемость, поведение, работоспособность, отношение к 
учёбе и др. 

Соответственно, учитель должен быть подготовлен к такой 
работе. И не только по популярным брошюрам на тему здоровья или 
книгам по основам медицинских знаний, а непосредственно участвовать в 
тренингах, обсуждать и анализировать с коллегами типичные ситуации, 
проектировать работу по построению здоровьесберегающего образо-
вательного пространства школы. 

Совместная деятельность всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса по сохранению, укреплению и развитию здоровья даст 
ожидаемые результаты в виде здорового подрастающего поколения. 
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КӨРУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛАҒАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

«ТАБИҒАТТАҒЫ ОЙЫНДАР» 
 

М.К. Жангазина  
«Облыстық арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты» ММ, 

Павлодар қ.  
 
Адамның санасына әсер ету арқылы тұлғаны қалыптастыруға 

болатыны педагогика ғылымынан белгілі. Ең жоғары адам санасының 
өлшемі – оқыту. Сондықтан да жеке тұлғаның санасына, жас ерек-
шеліктеріне, рухани өміріне, т.б. назар аударғаны жөн. Осы жөнінде де 
белгілі ақын М. Жұмабаев «Жас бала – жас бір шыбық. Жас күнінде 
қалай исең, өскенде сол иілген күйінде қатып қалмақ. Теріс иіліп 
қалған шыбықты артынан түзейміз десең, сындырып аласың» деп 
ұрпақ тәрбиесіне назар аударуды. Бүгінгі оқушылар ертеңгі азамат 
атына заты сай болуы үшін ең бірінші білімді, саналы, жан-жақты 
қалыптасқан тәрбиелі азамат болу керек. Әрбір жеке тұлғаны 
адамгершілік негізде тәрбиелеу – ойынның негізі. Ойын балалар үшін 
айналадағы танып білу тәсілі. Ойынның негізгі ерекшелігі – балалар 
үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті балалар жалғыз болғанның өзінде де 
сөйлесіп жүреді. Ойын көбінесе серуен кезінде ұйымдастырылады. 
Сондықтан аулада арнаулы құрылыстар, ғимараттар, көптеген құрылыс 
материалдары күректер, доптар, секірткіштер болуға тиіс. Ойындар 
мазмұнына қарай өзіне тән ерекшеліктеріне қарап сюжетті- рольдік, 
драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 
ұлттық ойындар болып табылады. 

Әр бала ерекше бір әлем, сондықтан оның қуанышы мен ренішін, 
жеңісі мен жеңілісін бөліскен адам ғана түсіне алады. Бала өзіне 
жақын адамның жылылығын сезе білу қажет. Мұғалім  әр оқушының 
жанын терең түсінуге жағдай жасауға тиіс. Сондықтан осы ұсынып 
отырған ойындар жинағы мұғалімдерге арналған нұсқау болады. 
Сонымен қатар көру кемістігі бар балалардың сөздік қорларын кеңейту 
үшін, сөздік ұсынылып отыр. 

Көз ауруларына шалдыққан оқушылармен түзету- педагогикалық 
жұмысын ұйымдастыру барысында, оны емдеу- сауықтыру процесімен 
тығыз байланыстыру қажет. Бұл санаттағы балалар арнайы ойындар 
мен жаттығуларды қажет етеді. Осыған орай балалардың демалыс 
уақыты мен серуендеу кезінде, оларға қажетті түзету- педагогикалық 
көмек алатындай жұмыс ұйымдастыру қажет. Оқушылар көп уақытын 
мектеп ауласында орналасқан саябақта өткізеді. Ауа райы қолайсыз 
(салқын, жаңбыр жауса) болған жағдайда да оқушыларды серуенге 
шығарған дұрыс. Егер мұғалім топ серуен уақытын дұрыс ұйымдастыра 
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алса (аз қозғалмалы ойындар, сөздік және сюжеттік- рольдік ойындар 
өткізіп, алдын-ала жоспарланған тақырыптарға әңгіме жүргізсе, 
мысалы, жыл мезгілі, ауа райы жайлы, балаларға ертегі немесе әңгіме 
оқып беріп, өздеріне қызықты әңгімелерін айтқызса) олар үшін серуен  
қызықты өтер еді. Мұғалім балалармен өз аулаларында әр түрлі 
ойындар өткізсе (спорттық және қозғалмалы ойындармен қоса, 
сюжеттік – рольдік, театрландырылған, сондай- ақ қоршаған орта 
туралы балалардың  ой – өрістерін дамыту  ойындар).  

Осы  ойындар дайындау, ұйымдастыру және өткізу барысында 
барлық мұғалімдер белсенді қатысады. Бұл ойындар балалардың 
сауықтыруына, танымдылық белсенділіктерінің дамуына, қоршаған 
орта туралы ой-өрістерін дамытуға, оң нәтижелі эмоцияларының 
қалыптасуына қажет. 

Оқушылармен мектепте өтетін педагогикалық іс-шаралардың түзеу 
бағыты оларды өткізуге арнайы жағдай туғызады. 

Балалардың көруді қабылдауын нақты бағытта жүргізіп, қоршаған 
айналаны танудыкөру арқылы немесе, барлық сақталған анали-
заторларды (түйсіну, есту, иіс сезу, дәмін білу, қызулық және сезінудің 
басқа түрлері) қолдана білуге жеткілікті ететін педагогиканың атқаратын   
рөлі  ерекше. 

Көру паталогиясы бар балалар үшін бұл қабілеттің болуы өте 
маңызды, өйткені айналада болып жатқан жағдайларды елестету 
сезімін едәуір күшейтеді. 

Балалармен өткізген бірнеше ойын түрлерін мысалға келтірейік. 
«Зейінді болуға үйрен» 
Педагог өз жерінің жабдықталуын көруге шақырады (балалармен 

сол жерден жүріп, әр объектіні атап,көрсетеді), көрген объектілер 
жайлы, олар не үшін қажет екен, өһздері қай жерде және неге ойнауды 
ұнататындары жайлы сұрайды. Келесі жолы осы жердегі сабақты 
басқа түрде өткізуге болады: жерде өсетін барлық ағаш, бұта, гүлдерді 
қарастыру (оларды дұрыс атай білу керек). Содан кейін,балалар не 
көрді, оларға не ұнады,сол туралы айтып берулерін сұрау, мысалы, 
мынау қандай ағаш, немесе қайдай гүл екенін түсіндіру. Педагог 
балаларға сөйлеп түсіндірудің нұсқасын көрсете білуі тиіс. 

Балалар қоршаған айналадан әсерін айтып жеткізе білуі керек 
(мысалы, гүлдердің сыртқы көрінісі және иісі туралы суреттеу, 
ағаштардың, шөптің, гүлдердің, т.б. түйсіндерін тексеру кезінде сезімі 
туралы). 

Педагог баланың әңгімесін тыңдаған кезде, өзінің сұрақтарлы 
мен нұсқаулары арқылы оны қоршаған айналадағы объектілердің, 
құбылыстардың және басқа да заттардың маңыздылығын тануды 
тілімен түсіндіре алуыңа бағыттайды.Ол мынадай сұрақтар болуы 
мүмкін: «Сен нені қарастырып отырсың?», «Бұл өсімдіктің түсі қандай?», 
«Мына гүлде не бар?», т.б. 
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Оқушыларға әңгімені анық, тыныш күйде кезекпен айта білуге, 
бір-бірін және педагогты зейінмен тыңдай білуге үйрету қажет. 

«Қоршаған әлемді тыңдай біл» 
Педагог оқушылармен айналадағы әлемдік объектілердің әртүрлі 

мінездемелері туралы ойларын білдіру,оларды анықтау,нақтылау туралы 
әңгіме өткізеді. 

Тәрбиеші педагог оқушыларға әр құстың нақты сыртқы өңі болуы 
керек екендігі жайлы мағлұмат береді. Мысалы қарға- үлкен құс, ал 
торғай- кішкентай, қарғаның басы – дөңгелек, денесі әлденеше 
созылған, ал торғай түйіршіктей ғана, қарға –қара, ал торғай- сұр 
түсті. Балалар әр құстың өзіндік дыбысы бар екендігін білген жөн 
(қарға қаңқылдайды,ал торғай шиқылдайды), өздерінің жүріс-тұрыс 
ерекшеліктері болады. Бұл жерде маңыздысы, педагог балаларға 
құстардың арасындағы жалпы айырмашылық белгісінің ерекшелігін 
көрсете білуі керек және қарғаның тұмсығы- жуан және ұзын, ал 
тоғайдікі – жіңішке және қысқа екендігін еске салу қажет. 

Табиғатты бақылау кезінде, оның жағдайын сипаттайтын 
дыбыстарды тыңдай білуге үйрету керек (мысалы, ауа райының 
тыныш, желсіз күніндегі жапырақтың жеңіл сыбдыры, немесе керісінше, 
қатты желді күндегі жапырақтың шулы сыбдыры мен бұтақтың 
сытырлауы). Осы мақсатта келесі ойындар мен жаттығуларды қол-
дануға болады. 

Бұл ойындарды балалар қоршаған әлемдегі дыбыстарды нақты 
дифферренциалап ғана емес, оларды тірі немесе өлі табиғаттың құбы-
лыстармен және анық объектілерден көріп сәйкестендіру керек. 

«Естіген дыбысты қайтала» 
Балаларды құстардың дыбыстарын, араның, масаның  ызылдауын, 

жаңбырдың дыбысын жеткізуді, қатты және самал желдің ұйытқуын, 
т.б. қоршаған әлемдегі жансыз объектілердің дыбыстарына еліктеуді 
үйретеді. 

Мысалы, педагог автомобильдің жүрейін деп тұрған, қозғалыс  
кезіндегі және тоқтаған кезіндегі шығатын дыбыстарды тыңдап алуды 
сұрайды. Содан кейін осы дыбыстарды олар қайталануы керек. 
Балалардың көңілін мектептің есігінің ашылуына, құмның, тастың 
жапырақтың судырағанына, аяқ астыңдағы кепкен бұтақтардың 
сынғандарына аударып, осы дыбыстарды да қайталауын сұрайды. 

Балалардың қоршаған әлемдегі әр түрлі дыбысқа еліктеу мысал-
дары сан- алуан. Оны жиі қолдану өте маңызды, өйткені дыбысқа 
еліктеу процесінде балалардың бірнеше мүмкіншіліктері шыңдалады: 
қоршаған әлемді зейінмен тыңдау, оның дыбыстарын нақты құбылыстар 
мен объектілермен байланыстыру (бұл үшін тағы да жан-жаққа 
зейінмен қарап алған жөн) 

Сонымен қатар, балалардың тілімен сипаттау қабілеті дамиды, ол 
әртүрлі мінездемелерін байиды, баланың сөздік қоры дамиды, ол 
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белсенді және әңгімешіл болады. Балалар көру,жанасу арқылы 
айналадағы өсіп тұрған ағаштар мен бұтақтарды тануды үйренеді. 

Ойын- балалар үшін айналадағы танып білу тәсілі. Ойынның 
негізгі ерекшелігі – балалар үн түпсіз ойнайды. Тіпті бала жалғыз 
болғаның өзінде сөйлесіп жұреді. Ойын процесінде сөйлеу  қарым-
қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесіп жүріп, балалар пікірлесіп, 
әсер алысып, ойынның түпкі мазмұнын анықтайды.Мысалы, көкіректің 
бүршігін ұстап көріп, оның жабысқақ екенін, ал тілін тигізіп көрсе, 
ащы екенін біледі. 

Балалармен өткізетін түзету-педагогикалық жұмысы өзіне адам-
гершілік тәрбиесін де қосуы керек. Мысалы, балаларды табиғатты 
аялауға, гүлдерді жұлмауды және баспауды, өсімдіктерді абайлап 
тексеріп, саусақтарымен байқап тигізу, құрт-құмырсқа, бақа-шаян 
тиіспеуді үйрету жөн. Соынмен қатар,адамның қолымен жасалған 
(құмойнағыш, әткеншек, үйшік, нысана, т.б.) қоршаған айналадағы 
объектілерді аялап, қорғауды үйрету қажет. 

Педагогтың басты мақсаты- көру кемсітігі бар бастауыш сынып 
оқушыларына табиғатты барлық сезім мүшелерімен қабылдап, қор-
шаған әлемнің қайталанбас сұлулығын түсініп, өзін осы әлемнің 
жарты бөлігі ретінде сезініп, оны қорғауға жауаптылық сезімін қалып-
тастыру.       

    
Әдебиет 

1. Волкова Л.С. Выявление и коррекция нарушений устной речи у слепых и 
слабовидящих детей. – Л.,1982-186 с. 

2. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. – Л.,1981-
122 с. 

3. Воспитание слепых детей дошкольного возвраста в семье / Научный 
редактор доц. В.А. Феоктисова. – М.: Логос, 1993. –78 с. 

4.Григорьева Г.В. Особенности владения невербальными средствами 
общения дошкольниками с нарушением зрения// Дефектология. – 1998. – .№5. 

5. Григорьева Г.В. Развитие ведущей формы общения у детей с нарушениями 
зрения дошкольного возвраста// Дефектология.-2001. 

6. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение 
и воспитание детей с нарушениями зрения. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240с 

7. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с 
нарушениями зрения. – М.: Просвещение,1990. – 222 с  

8. Земцова М.И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями 
зрения. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с. 

9. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушениями  зрения. –М.: 
Просвещение, 1973-159 с. 

10. Зислинова Н.Н. Нейрофизиологические механизмы нарушения зрительного 
восприятия у детей и подростков. – М.: Педагогика, 1987. – 168с. 

11. П. Литвак А.Г. Пути коррекция и интеграции инвалидов по зрению: 
коррекция и профилактика? // Дефектология. –1991. – №6. 

12. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М.:Просвещение, 1985. – 207 с. 
13. Маллаев Д.М. Игры для слепых и слабовиядщих  



117 

14. Маллаев Д.М. Педагогические основы формирования игры слепых и 
слабовидящих детей как средство коррекции их нравственного и физического 
развития: Автореф.докт.дис. – М., 1993 г. 

15. Матвеев А.Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слуха. –
М.: Медицина, 1987. – С 5-32.    

 
 

POLITICAL SCIENCE 
 

A.E. Zholdybay  
PSPI, Pavlodar 

 
Political Science is a social science discipline concerned with the 

study of the state, government and politics. Aristotle defined it as the study 
of the state. It deals extensively with the theory and practice of politics and 
the analysis of political systems and political behavior. Political scientists 
"see themselves engaged in revealing the relationships underlying political 
events and conditions. And from these revelations they attempt to construct 
general principles about the way the world of politics works." Political 
science intersects with other fields; including anthropology, public policy, 
national politics, economics, international relations, comparative politics, 
psychology, sociology, history, law, and political theory. Although it was 
codified in the 19th century, when all the social sciences were established, 
political science has ancient roots; indeed, it originated almost 2,500 years 
ago with the works of Plato and Aristotle 

Political science is commonly divided into three distinct sub-
disciplines which together constitute the field: political philosophy, 
comparative politics and international relations. Political philosophy is the 
reasoning for an absolute normative government, laws and similar 
questions and their distinctive characteristics. Comparative politics is the 
science of comparison and teaching of different types of constitutions, 
political actors, legislature and associated fields, all of them from an 
intrastate perspective. International relations deals with the interaction 
between nation-states as well as intergovernmental and transnational 
organizations. 

Political science is methodologically diverse and appropriates many 
methods originating in social research. Approaches include positivism, 
interpretivism, rational choice theory, behavioralism, structuralism, post-
structuralism, realism, institutionalism, and pluralism. Political science, as 
one of the social sciences, uses methods and techniques that relate to the 
kinds of inquiries sought: primary sources such as historical documents and 
official records, secondary sources such as scholarly journal articles, survey 
research, statistical analysis, case studies, and model building. 

"As a discipline" political science, possibly like the social sciences as 
a whole, "lives on the fault line between the 'two cultures' in the academy, 
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the sciences and the humanities." Thus, in some American colleges where 
there is no separate School or College of Arts and Sciences per se, political 
science may be a separate department housed as part of a division or school 
of Humanities or Liberal Arts. Whereas classical political philosophy is 
primarily defined by a concern for Hellenic and Enlightenment thought, 
political scientists are also marked by a great concern for "modernity" and 
the contemporary nation state, along with the study of classical thought, 
and as such share a greater deal of terminology with sociologists (e.g. 
structure and agency). 

Overview 
Political scientists study matters concerning the allocation and transfer 

of power in decision making, the roles and systems of governance 
including governments and international organizations, political behavior 
and public policies. They measure the success of governance and specific 
policies by examining many factors, including stability, justice, material 
wealth, and peace. Some political scientists seek to advance positive 
(attempt to describe how things are, as opposed to how they should be) 
theses by analyzing politics. Others advance normative theses, by making 
specific policy recommendations. 

Political scientists provide the frameworks from which journalists, 
special interest groups, politicians, and the electorate analyze issues. 
According to Chaturvedy, "...Political scientists may serve as advisers to 
specific politicians, or even run for office as politicians themselves. 
Political scientists can be found working in governments, in political 
parties or as civil servants. They may be involved with non-governmental 
organizations (NGOs) or political movements. In a variety of capacities, 
people educated and trained in political science can add value and expertise 
to corporations. Private enterprises such as think tanks, research institutes, 
polling and public relations firms often employ political scientists." In the 
United States, political scientists known as "Americanists" look at a variety 
of data including constitutional development, elections, public opinion and 
public policy such as Social Security reform,..... foreign policy, US 
Congressional committees, and the US Supreme Court — to name only a 
few issues. 

The national honour society for college and university students of 
government and politics in the United States is Pi Sigma Alpha. 

Niccolò Machiavelli, one of many influential political theorists 
Political science as a separate field is a relatively late arrival in terms 

of social sciences. However, the term "political science" was not always 
distinguished from political philosophy, and the modern discipline has a 
clear set of antecedents including also moral philosophy, political economy, 
political theology, history, and other fields concerned with normative 
determinations of what ought to be and with deducing the characteristics 
and functions of the ideal state. 
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The antecedents of Western politics can be traced back to the Socratic 
political philosophers, Plato Aristotle These authors, in such works as The 
Republic and Laws by Plato, and The Politics and Nicomachean Ethics by 
Aristotle, analyzed political systems philosophically, going beyond earlier 
Greek poetic and historical reflections which can be found in the works of 
epic poets like Homer and Hesiod, historians like Herodotus and 
Thucydides, and dramatists such as Sophocles, Aristophanes, and 
Euripides. 

The rise and fall of the Roman Empire 
During the height of the Roman Empire, famous historians such as 

Polybius, Livy and Plutarch documented the rise of the Roman Republic, 
and the organization and histories of other nations, while statesmen like 
Julius Caesar, Cicero and others provided us with examples of the politics 
of the republic and Rome's empire and wars. The study of politics during 
this age was oriented toward understanding history, understanding methods 
of governing, and describing the operation of governments. Nearly a 
thousand years elapsed, from the foundation of the city of Rome in 753 BC 
to the fall of the Roman Empire or the beginning of the Middle Ages. In the 
interim, there is a manifest translation of Hellenic culture into the Roman 
sphere. The Greek gods become Romans and Greek philosophy in one way 
or another turns into Roman law e.g. Stoicism. The Stoic was committed to 
preserving proper hierarchical roles and duties in the state so that the state 
as a whole would remain stable. Among the best known Roman Stoics were 
philosopher Seneca and the emperor Marcus Aurelius. Seneca, a wealthy 
Roman patrician, is often criticized by some modern commentators for 
failing to adequately live by his own precepts. The Meditations of Marcus 
Aurelius, on the other hand, can be best thought of as the philosophical 
reflections of an emperor divided between his philosophical aspirations and 
the duty he felt to defend the Roman Empire from its external enemies 
through his various military campaigns. According to Polybius, Roman 
institutions were the backbone of the empire but Roman law is the medulla.  

The Middle Ages 
With the fall of the Western Roman Empire, there arose a more diffuse 

arena for political studies. The rise of monotheism and, particularly for the 
Western tradition, Christianity, brought to light a new space for politics and 
political action. Works such as Augustine of Hippo's The City of God 
synthesized current philosophies and political traditions with those of 
Christianity, redefining the borders between what was religious and what 
was political. During the Middle Ages, the study of politics was widespread 
in the churches and courts. Most of the political questions surrounding the 
relationship between church and state were clarified and contested in this 
period. The Arabs lost sight of Aristotle's political science but continued to 
study Plato's Republic which became the basic text of Judeo-Islamic 
political philosophy as in the works of Alfarabi and Averroes; this did not 
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happen in the Christian world, where Aristotle's Politics was translated in 
the 13 th century and became the basic text as in the works of Saint 
Thomas Aquinas.  

Indian Sub-Continent 
In ancient India, the antecedents of politics can be traced back to the 

Rig-Veda, Samhitas, Brahmanas, the Mahabharata and Buddhist Pali 
Canon. Chanakya was a political thinker in Takshashila. Chanakya wrote 
the Arthashastra, a treatise on political thought, economics and social order. 
It discusses monetary and fiscal policies, welfare, international relations, 
and war strategies in detail, among other topics. The Manusmriti, dated to 
about two centuries after the time of Chanakya is another important Indian 
political treatise. 

East Asia 
Ancient China was home to several competing schools of political 

thought, most of which arose in the Spring and Autumn Period. These 
included Mohism (a utilitarian philosophy), Taoism, Legalism (a school of 
thought based on the supremacy of the state), and Confucianism. 
Eventually, a modified form of Confucianism (heavily infused with 
elements of Legalism) became the dominant political philosophy in China 
during the Imperial Period. This form of Confucianism also deeply 
influenced and were expounded upon by scholars in Korea and Japan. 

West Asia 
In Persia, works such as the Rubaiyat of Omar Khayyam and Epic of 

Kings by Ferdowsi provided evidence of political analysis, while the 
Middle Eastern Aristotelians such as Avicenna and later Maimonides and 
Averroes, continued Aristotle's tradition of analysis and empiricism, writing 
commentaries on Aristotle's works. Averroe did not have at hand a text of 
Aristotle's Politics, so he wrote a commentary on Plato's Republic instead. 

The Renaissance 
During the Italian Renaissance, Niccolò Machiavelli established the 

emphasis of modern political science on direct empirical observation of 
political institutions and actors. Machiavelli was also a realist, arguing that 
even evil means should be considered if they help to create and preserve a 
glorious regime. Machiavelli therefore also argues against the use of 
idealistic models in politics, and has been described as the father of the 
"politics model" of political science. Later, the expansion of the scientific 
paradigm during the Enlightenment further pushed the study of politics 
beyond normative determinations. 

The Enlightenment 
Like Machiavelli, Thomas Hobbes, well known for his theory of the 

social contract, believed that a strong central power, such as a monarchy, 
was necessary to rule the innate selfishness of the individual but neither of 
them believed in the divine right of kings. John Locke, on the other hand, 
who gave us Two Treatises of Government and who did not believe in the 
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divine right of kings either, sided with Aquinas and stood against both 
Machiavelli and Hobbes by accepting Aristotle's dictum that man seeks to 
be happy in a state of social harmony as a social animal. Unlike Aquinas' 
preponderant view on the salvation of the soul from original sin, Locke 
believed man comes into this world with a mind that is basically a tabula 
rasa. According to Locke, an absolute ruler as proposed by Hobbes is 
unnecessary, for natural law is based on reason and equality, seeking peace 
and survival for man. 

Religion would no longer play a dominant role in politics. There 
would be separation of church and state. Principles similar to those that 
dominated the material sciences could be applied to society as a whole, 
originating the social sciences. Politics could be studied in a laboratory as it 
were, the social milieu. In 1787, Alexander Hamilton wrote: "...The science 
of politics like most other sciences has received great improvement." Both 
the marquis d'Argenson and the abbé de Saint-Pierre described politics as a 
science; d'Argenson was a philosopher and de Saint-Pierre an allied 
reformer of the enlightenment.  

Other important figures in American politics who participated in the 
Enlightenment were Benjamin Franklin and Thomas Jefferson. 

Modern political science 
Because political science is essentially a study of human behavior, in 

all aspects of politics, observations in controlled environments are often 
challenging to reproduce or duplicate, though experimental methods are 
increasingly common. Citing this difficulty, former American Political 
Science Association President Lawrence Lowell once said "We are limited 
by the impossibility of experiment. Politics is an observational, not an 
experimental science." Because of this, political scientists have historically 
observed political elites, institutions, and individual or group behavior in 
order to identify patterns, draw generalizations, and build theories of 
politics. 

Like all social sciences, political science faces the difficulty of 
observing human actors that can only be partially observed and who have 
the capacity for making conscious choices unlike other subjects such as 
non-human organisms in biology or inanimate objects as in physics. 
Despite the complexities, contemporary political science has progressed by 
adopting a variety of methods and theoretical approaches to understanding 
politics and methodological pluralism is a defining feature of contemporary 
political science. 

The advent of political science as a university discipline was marked 
by the creation of university departments and chairs with the title of 
political science arising in the late 19th century. In fact, the designation 
"political scientist" is typically reserved for those with a doctorate in the 
field. Integrating political studies of the past into a unified discipline is 
ongoing, and the history of political science has provided a rich field for 
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the growth of both normative and positive political science, with each part 
of the discipline sharing some historical predecessors. The American 
Political Science Association was founded in 1903 and the American 
Political Science Review was founded in 1906 in an effort to distinguish 
the study of politics from economics and other social phenomena. 

Behavioral Revolution and New Institutionalism 
In the 1950s and the 1960s, a behavioral revolution stressing the 

systematic and rigorously scientific study of individual and group behavior 
swept the discipline. A focus on studying political behavior, rather than 
institutions or interpretation of legal texts, characterized early behavioral 
political science, including work by Robert Dahl, Philip Converse, and in 
the collaboration between sociologist Paul Lazarsfeld and public opinion 
scholar Bernard Berelson. 

The late 1960s and early 1970s witnessed a take off in the use of 
deductive, game theoretic formal modeling techniques aimed at generating 
a more analytical corpus of knowledge in the discipline. This period saw a 
surge of research that borrowed theory and methods from economics to 
study political institutions, such as the United States Congress, as well as 
political behavior, such as voting. William H. Riker and his colleagues and 
students at the University of Rochester were the main proponents of this 
shift. Criticisms of the use of this rational choice theorizing has been 
widespread, even among political scientists who adopt quantitative 
methods. 
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В последнее время в школе сложилась такая ситуация, когда 

большинство учащихся, даже старшеклассников, не владеют 
начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение, 
синтез, абстрагирование), многие учащиеся, выпускники школ 
допускают многочисленные логические ошибки при определении 
понятий, их классификации, путают прямую и обратную теоремы, 
свойства и признаки понятий, не умеют подводить под определение, 
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не умеют строить отрицания высказываний и т. д. Приведем примеры 
типичных ошибок учащихся. Например, при обосновании, что 
треугольник со сторонами 3, 4, 5 является прямоугольным, называется 
теорема Пифагора, а не ей обратная. При определении понятий 
неверно указывается родовое понятие: «Диаметр – прямая, 
проходящая через центр окружности». Неверно или не полностью 
указываются видовые отличия: «Параллелограмм – это такой 
четырехугольник, у которого боковые стороны равны». Отсутствует 
родовое понятие или видовое отличие: «Средняя линия трапеции – это 
отрезок», «Параллелограмм – это когда стороны параллельны». 
Формулировки определений избыточны: «Равнобедренный треу-
гольник – это треугольник, в котором стороны, лежащие против 
равных углов, равны».Учащиеся путают определение понятия, 
признак, свойство. Вместо признака, требуемого при решении задачи, 
приводится определение или свойство, вместо определения – признак 
и т.д. 

Многочисленные ошибки наблюдаются при установлении связи 
между понятиями, при классификации понятий, при выяснении, 
которая из двух теорем является следствием другой. Пример неверной 
классификации: «Прямые в пространстве могут быть параллельными, 
перпендикулярными, пересекающимися, скрещивающимися» и т.д. 
Существующее положение дел в усвоении норм логического 
мышления не может считаться удовлетворительным  в массовой 
школе. 

Как видно, существует необходимость в процессе обучения 
математике обращать специальное внимание на развитие логического 
мышления.  

Инновационные процессы в системе образования наиболее остро 
ставят вопрос о подготовке высокообразованной, интеллектуально  
развитой личности. В 2012 году Постановлением Правительства РК 
был утверждён Национальный план действий по развитию 
функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы. Этот 
документ занимает одно из главных мест в процессе модернизации 
современного образования в нашей стране. Национальный план 
действий 2012-2016 годы по развитию функциональной грамотности 
школьников призван обеспечить целенаправленность и системность 
действий по развитию функциональной грамотности школьников как 
ориентир для усовершенствования качества образования Республики 
Казахстан. 

Формированию логической грамотности, в данный период 
времени, придаётся особое значение и основным средством её 
формирования являются уроки математики. Логическая грамотность 
занимает важное место в изучении математики и других предметов, и 
имеет прямое отношение к функциональной грамотности. О важности 
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развития логического мышления школьников писали такие известные 
математики, как А.Н. Колмогоров, Я.С. Дубнов, А.Я. Ханчин,  
Б.В. Гнеденко, Л.А. Калужнин 

Понятие «логическая грамотность» было уточнено и впервые 
определено как термин Й.Л. Никольской (1973). Ответственность за 
формирование логической грамотности учащихся, так же, как и их 
языковой грамотности, лежит на преподавателях всех предметов. 
Однако, если за языковую грамотность в первую очередь отвечают 
учителя русского языка, то за логическую грамотность – учителя 
математики, поскольку в математике логические формы и отношения 
проявляются в наиболее чистом, нестертом, незавуалированном виде. 
Более того, логика – это основной инструмент математики, с помощью 
которого упорядочиваются, приводятся в систему имеющиеся 
математические знания и получаются новые. Итак, логические умения 
как инструмент мышления естественно формировать в процессе 
обучения математике, а при обучении другим предметам их следует  
целенаправленно и систематически использовать. 

Как показывает опыт, одним из эффективных способов развития 
мышления является решение младшими школьниками нестандартных 
логических задач. В этом направлении уже сделан важный шаг- в 
большинство учебников по математике для начальных классов  
включены упражнения, цель которых – формирование у школьников 
логических операций (сравнение, обобщение, синтез, анализ, 
классификация). 

Включение нестандартных арифметических задач в уроки 
математики, предложение их для домашней самостоятельной работы, 
использование во внеклассной работе с учениками помогут учителю 
достичь высоких результатов в обучении, в плане формирования 
логической грамотности, привить интерес ребёнка к изучению 
математики. Но это только начало . 

Логическая грамотность – это свободное владение некоторым 
комплексом элементарных логических понятий и действий, 
составляющих азбуку логического мышления и необходимый базис 
его развития. И.Л. Никольской были выделены знания и умения из 
области логики, которые должны быть сформированы у выпускников 
средних школ. Перечислим их. 

– Умение дать определение знакомого понятия. 
– Знание правил классификации. 
– Знание точного смысла (функции) слов «и», «или», «если..., то», 

«тогда и только тогда, когда» как логических связок. 
– Умение выделять логическую форму предложения. 
– Умение формулировать в утвердительной форме отрицания 

сложных предложений и предложений с кванторами. 
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– Знание смысла слов «следует» (логически), «равносильно» 
(логически), «необходимо (необходимое условие)», «достаточно 
(достаточное условие)». 

– Понимание смысла и навыки правильного употребления слово-
сочетаний. 

– Умение проверять правильность рассуждения, обнаружить 
грубую логическую ошибку. 

– Знание наиболее употребительных приемов доказательства. 
Таким образом, исследования Л. Никольской показали, что от 

выпускников средней школы требуется овладение следующими логии-
ческими знаниями и умениями: умения определять известные понятия, 
классифицировать, понимать смысл основных логических связок, 
распознавать логическую форму математических предложений, дока-
зывать утверждения и обнаруживать логические ошибки, органи-
зовывать свою деятельность в соответствии с внутренней логикой 
ситуации, мыслить критически, последовательно, четко и полно, 
владеть основными мыслительными приемами. 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен 
развивать логическое мышление учащихся. Об этом говорится в 
методической литературе, в объяснительных записках к учебным 
программам. Однако, как это делать, учитель не всегда знает. Нередко 
это приводит к тому, что развитие логического мышления в 
значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, 
даже старшеклассников, не овладевает начальными приемами 
логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование). 
Решению обозначенных задач поможет соответствующая подготовка 
учителей  математики. Раньше педвузы делали в рамках  Вводного 
курса математики. В настоящее время выделенное количество 
кредитов на изучение дисциплин логико- алгебраического цикла не 
позволяет вести эту подготовку. 

Конференция проходит в год юбилея Тасбулата Касеновича 
Шаяхметова – логика, алгебраиста, который вёл научные иссле-
дования в области алгебры и логики под руководством учёных –
алгебраистов КазГу им. Кирова, института математики и Ново-
сибирского университета Сибирского отделения Академии Наук 
СССР, его волновали методические проблемы и трудности в усвоении 
студентами сложных вопросов математики – математической логики, 
элементов обшей алгебры, вопросы расширения полей, разрешимости 
уравнений над полями и др. и это находило отражение в учебных 
планах. Надеемся, что в перегруженных в настоящее время учебных 
планах найдёт своё решение обозначенная проблема.  
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RESEARCH METHODOLOGY 
 

E.E. Kirik, E.A. Movshuk, M.N. Tolentaeva  
PSPI, Pavlodar  

 
In the modern complex world every society today is faced with 

serious social, economic and political problems. These problems need 
systematic, intelligent and practical solutions. Problem solving is technical 
process. It requires the accumulation of new knowledge. Research provides 
the means for accumulating knowledge and wisdom. In other words, 
research is a systematic effort of gathering analysis and interpretation of 
problems confronted by humanity. It is a thinking process and scientific 
method of studying a problem and finding solution. It is an in depth 
analysis based on reflective thinking [1]. 

It is necessary to explain the differences between research methods 
and research methodology. Research methods may be understood as all 
those methods & techniques that are used for conducting research. 
Research methods, thus refer to the methods the researcher use in 
performing the research operations. Research methodology is a way to 
systematically solve the research problem. It maybe understood as a 
science of studying how research is done scientifically [1]. 

There are several important aspects to research methodology. This is a 
summary of the key concepts in scientific research and an attempt to erase 
some common misconceptions in science [2]. 

Steps of the scientific method are shaped like an hourglass - starting 
from general questions, narrowing down to focus on one specific aspect, 
and designing research where we can observe and analyze this aspect. At 
last, we conclude and generalize to the real world. 

– Formulating a Research Problem 
Researchers organize their research by formulating and defining a 

research problem. This helps them focus the research process so that they 
can draw conclusions reflecting the real world in the best possible way. 

In research, a hypothesis is a suggested explanation of a phenomenon. 
A null hypothesis is a hypothesis which a researcher tries to disprove. 

Normally, the null hypothesis represents the current view/explanation of an 
aspect of the world that the researcher wants to challenge [2]. 
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Research methodology involves the researcher providing an 
alternative hypothesis, a research hypothesis, as an alternate way to explain 
the phenomenon. 

The researcher tests the hypothesis to disprove the null hypothesis, not 
because he/she loves the research hypothesis, but because it would mean 
coming closer to finding an answer to a specific problem. The research 
hypothesis is often based on observations that evoke suspicion that the null 
hypothesis is not always correct [2]. 

In the Stanley Milgram Experiment, the null hypothesis was that the 
personality determined whether a person would hurt another person, while 
the research hypothesis was that the role, instructions and orders were 
much more important in determining whether people would hurt others. 

– Variables 
A variable is something that changes. It changes according to different 

factors. Some variables change easily, like the stock-exchange value, while 
other variables are almost constant, like the name of someone. Researchers 
are often seeking to measure variables. 

The variable can be a number, a name, or anything where the value 
can change.An example of a variable is temperature. The temperature 
varies according to other variable and factors. You can measure different 
temperature inside and outside.  

In research, you typically define variables according to what you're 
measuring. The independent variable is the variable which the researcher 
would like to measure (the cause), while the dependent variable is the 
effect (or assumed effect), dependent on the independent variable. These 
variables are often stated in experimental research, in a hypothesis, e.g. 
"what is the effect of personality on helping behavior?". 

In explorative research methodology, e.g. in some qualitative research, 
the independent and the dependent variables might not be identified 
beforehand. They might not be stated because the researcher does not have 
a clear idea yet on what is really going on. 

Confounding variables are variables with a significant effect on the 
dependent variable that the researcher failed to control or eliminate - 
sometimes because the researcher is not aware of the effect of the 
confounding variable. The key is to identify possible confounding variables 
and somehow try to eliminate or control them [2]. 

– Choosing the Research Method 
The selection of the research method is crucial for what conclusions 

you can make about a phenomenon. It affects what you can say about the 
cause and factors influencing the phenomenon. 

It is also important to choose a research method which is within the 
limits of what the researcher can do. Time, money, feasibility, ethics and 
availability to measure the phenomenon correctly are examples of issues 
constraining the research [2]. 
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– Results 
To test a hypothesis, quantitative research uses significance tests to 

determine which hypothesis is right. 
The significance test can show whether the null hypothesis is more 

likely correct than the research hypothesis. Research methodology in a 
number of areas like social sciences depends heavily on significance tests. 

A significance test may even drive the research process in a whole 
new direction, based on the findings. 

The t-test (also called the Student's T-Test) is one of many statistical 
significance tests, which compares two supposedly equal sets of data to see 
if they really are alike or not. The t-test helps the researcher conclude 
whether a hypothesis is supported or not [2]. 

– Drawing Conclusions 
Drawing a conclusion is based on several factors of the research 

process, not just because the researcher got the expected result. It has to be 
based on the validity and reliability of the measurement, how good the 
measurement was to reflect the real world and what more could have 
affected the results. 

The observations are often referred to as 'empirical evidence' and the 
logic/thinking leads to the conclusions. Anyone should be able to check the 
observa [2]. 

Research is, thus, an original contribution to the existing stock of 
knowledge making for its advancement. It is the persuit of truth with the 
help of study, observation, comparison and experiment [3]. In short, the 
search for knowledge through objective and systematic method of finding 
solution to a problem is research [4]. The systematic approach concerning 
generalisation and the formulation of a theory is also research.tion and 
logic, to see if they also reach the same conclusions [5]. 
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ЖҰМЫС ДӘПТЕРІ – АРНАЙЫ ОҚЫТУ ҚҰРАЛЫ  
 

А.А. Кисабекова, Б. Алимжан  
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Сыныптағы әрбір оқушыға демонстрацияланатын құбылыс пен 

заңдылықтарды барынша дұрыстап жеткізу үшін демонстрацияларға 
арналған жұмыс орнын қалай тиімді ұйымдастыру керектігін білудің 
мұғалім үшін мәні зор. Оқу жабдықтарын мүмкіндігінше толық 
пайдалану үшін барлық қосымша аспаптардың, тетіктердің және 
құрал-жабдықтардың құрылысын, қызметі мен сипаттамасын жақсы 
білу керек. «Физика» пәнінен жалпы білім беру келесі бағдарламалар 
бойынша жүзеге асырылады:  

– білім берудің негізгі бағдарламасы (7-9 сыныптар);  
– бағдарлы білім беру бағдарламасы (10-11 сыныптар).  
Мектептің негізгі сатысына (7-9-сыныптар) арналған білім 

берудің негізгі бағдарламасы (БНБ) жалпы білім беретін деңгейде 
анықталады. Мектептің жоғарғы сатысына арналған білім берудің негізгі 
бағдарламасының базалық мазмұны екі бағдар бойынша анықталады:  

– қоғамдық – гуманитарлық бағдардағы мектептерге (сыныптарға) 
арналған оқу пәні ретіндегі физиканың базалық мазмұны;  

– жаратылыстану – математикалық бағдардағы мектептерге 
(сыныптарға) арналған оқу пәні ретіндегі физиканың базалық мазмұны.  

Физикaдa бiлiмнiң және зеpттеy әдiciнiң негiзi экcпеpимент 
болып тaбылaды. Мектептегi оқy экcпеpиментi физикaлық құбы-
лыcтapды оқып бiлyдiң ғылыми әдiciнiң бейнеciн көpcетедi. Cондықтaн 
оқyшылap ғылыми экcпеpименттiң әдici тypaлы түciнiк aлy үшiн ондa 
өзiне тән физикaлық экcпеpименттiң негiзгi элементтеpi болyы мүмкiн [1].  

Мектепте жасалатын физикалық эксперимент негізгі екі түрге 
бөлінеді: демонстрациялық (ол көбінесе мұғалім орындайтын және 
сыныптағы барлық оқушылар бір мезгілде қабылдануына арналған) 
және зертханалық (мұны оқушылар орындайды). Эксперименттің бұл 
екі түрі бірін-бірі толықтырады. Кейбір жағдайларда оқушылардың 
зертханалық жұмыстарын қойған жөн. Ал басқа бір жағдайларда 
демонстрациялық экспериментті пайдаланған жақсы.  

Физикалық практикумдер – бұл арқылы әрбір сыныпта оқудың 
екінші кезеңінде физиканы зерттеу жүзеге асырылады. Оқушылар 
эксперименттің орындалуына алдын ала дайындалған жазбаша 
инструкцияны пайдалана отырып, жұмысты өзінше жеке орындайды 
(екі адамнан құралған топпен). Практикумның зертханалық жұмыстары 
фронтальдыға қарағанда өте күрделі, сондықтан олардың орындалуына 
екі сабақтан бөледі (тіпті одан кеңрек практикалануы мүмкін және бір 
сағаттан).  
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Өз бетімен жұмыс дегеніміз – жоспар бойынша оқытушының 
әдістемелік жетекшілігімен берілген тапсырманы студенттердің 
оқытушының көмегінсіз жеке орындауы.  

Cтyденттеpдiң өзiндiк жұмыcының aтқapaтын негiзi мен 
мiндеттеpi:  

1. Cтyденттеpдiң деpбеcтiк қaбiлетiн мейлiнше apттыpy.  
2. Олapдың aлғaн бiлiмiнiң caнaлылығы мен беpiктiгiн қaм-

тaмacыз етy.  
3. Cтyденттеpге оқyғa қaжет бiлiктеp мен дaғдылapды қaлып-

тacтыpy.  
4. Тaным aқыл-ой қaбылетiн дaмытy.  
Оқытyшылapдың cтyденттеpмен өзiндiк жұмыcы негiзгi 3 

фyнкцияны қaмтиды:  
Оқытyшының бipiншi фyнкцияcы – нұcқaмaлық (мaқcaт қою, 

тaпcыpмa беpy, мaтеpиaлдapды мaзмұндayдың негiзгi бөлiмдеpiнiң 
өзapa қaтынacын aнықтay, оқy – әдicтемелiк құpaлдapмен жұмыc 
icтеyге нұcқay беpy және т.б.). Оcы беpiлген нұcқaмaлық кеңеcтеp 
cтyденттеpдiң aлдaғы yaқыттa өзiндiк жұмыcты (CӨЖ) оpындayынa 
жеткiлiктi болyы қaжет.  

Оқытyшының екiншi фyнкцияcы – конcyльтaтивтiк көмек және 
жеке конcyльтaция беpy apқылы cтyденттiң өзiндiк жұмыcынa түзетy 
енгiзy.  

Оқытyшының үшiншi фyнкцияcы – бaқылayшы, бaғaлayшы 
фyнкцияcы. Cтyденттiң бiлiмiн, пәндi меңгеpy деңгейiн әp түpлi 
әдicтеpдi (теcт, ayызшa, жaзбaшa бaқылay жұмыcтapы, коллоквиyм 
т.б.) қолдaнып aнықтay.  

Cтyденттеpдiң оқытyшымен өзiндiк жұмыcы негiзгi 4 – 
фyнкцияны қaмтиды:  

Бipiншici, cтyденттеp оқy пәнi бойыншa caбaқ бapыcындa 
оқытyшыдaн қaбылдaғaн aқпapaтты белcендi түpде жүзеге acыpyы 
кеpек;  

Екiншici, cтyденттеp оқытyшының кеңеciн негiзге aлa отыpып, өз 
беттеpiмен оқy-әдicтемелiк құpaлдapды, әдебиетеpдi оқып, үй тaпcыp-
мaлapын, бaқылay және кypcтық жұмыcтapды оpындaйды. Бұл кезеңде 
cтyденттеp жұмыc aтқapy әдicтеpiн бiле отыpып, өздеpiне қaтaң тaлaп 
қоя бiлyi кеpек;  

Үшiншici, cтyденттеp күpделi cитyaциялapды тaлдaй отыpып, бip 
жүйеге келтipiп, бұлapдың cебептеpiн түciнiп, оқy мaтеpиaлын меңгеpе 
отыpып, бacқa дa оқy әpекеттеpiн оpындayы кеpек. Cтyденттеp 
шешiлмейтiн мәcелелеpдi, пpоблемaлық жaғдaйлapды оқытyшығa 
cұpaқтap pетiнде қояды және бұл cұpaқтapғa өздеpiде жayaптapын 
дaйындaйды;  

Төpтiншici, cтyденттеp оқытyшыдaн түciнiктеме, кеңеc, конcyль-
тaция aлy үшiн келедi [2]. 
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Cтyденттеpдiң тaным-бiлiм белcендiлiгiн apттыpy, шығapмa-
шылық қaбiлетiн дaмытy – бүгiнгi жоғapы бiлiм беpyдiң негiзгi 
мiндеттеpiнiң бipi. Cтyдент aлғaн бiлiмiн өзiнiң жұмыc тәжipибеciнде 
ғaнa қолдaнып қоймaй, оны ғылыми негiзде жүзеге acыpyғa дaғдылaнyы 
тиic. Cондықтaн дa, оқy пpоцеciнде cтyденттеpдiң өзiндiк жұмыc-
тapын ұйымдacтыpy ең мaңызды pөлге ие.  

Оқыту барысында қолданылатын ең маңызды пәндік-таңбалық 
құрал, соңғы уақытта білім алушылар да, мұғалімдер де мойындаған, 
аса қажетті құрал ол – жұмыс дәптері. Қазіргі уақытта жұмыс 
дәптерлері оқыту пәндері бойынша оқытудың әдістемелік құралы 
ретінде орта мектептерде де, мамандарды кәсіптік дайындауда, яғни 
жоғарғы оқу орнында (ЖОО) қолданысқа енгізілген.  

Жұмыс дәптері – арнайы оқыту құралы және өзінің бойында әрі 
білімділік, әрі тәрбиелік мақсатты көздейтін материалды обьект.  

Жұмыс дәптерінің мынадай түрі мен қызметтері бар:  
Білімділік қызметі студенттердің бойындағы білім мен дағдыны 

қалыптастырады.  
Дамытушылық қызмет студенттердің сабақ барысында қабыл-

дауының дамуын қалыптастырады. Жұмыс дәптерінің арқасында оқу 
мәліметтері жеңіл қабылданады, себебі ол көрнекіліктермен берілген.  

Жұмыс дәптері ойлауды дамытуға мүмкіндік береді, себебі 
шығармашылық тұрғысынан түрлі жаттығулар мен тапсырмалар 
қарастырылған.  

Тәрбиелілік қызмет жұмыс дәптерін жүргізу барысында тиянақ-
тылықпен ұқыптылыққа тәрбиелейді.  

Қалыптастырушы қызмет өзіндік бақылау мен тапсырмалардың 
бойында қалыптасуын қадағалайды.  

Рационалдық қызмет студенттердің уақытты пайдалы және үнемді 
қалыптасуын бақылайды. Сонымен қоса негізгі уақыт білімді 
меңгеруге кетеді.  

Бақылаушы қызмет оқушылардың білім мен дағдысын бақылауды 
қолданады. Сонымен қоса жұмыс дәптерінде тесттер, есептер қол-
данады және де тестке ұқсас есептерде болады. Жұмыс дәптері 
мұғалімге ыңғайлы уақытта бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. 
Бұндай жұмыс үшін жұмыс дәптеріндегі оқу материалы блоктарға 
бөлінуі тиіс.  

Мазмұнына қарай жұмыс дәптерін 3 түрге бөледі.  
1) ақпараттық дәптер  
2) бақылау дәптері  
3) аралас мазмұнды дәптер [3]. 
Ақпараттық дәптер оқу материалында берілген ақпаратты 

ұсынады. Бұл ақпарат оқушыға өтілетін тақырыпты өз бетімен қарас-
тыруға, оқуға мүмкіндік береді. Мұндай дәптер өтілетін тақырып 
оқулықта берілмесе немесе бірнеше кітаптан оқу керек болса, барлық 
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ақпаратты бір жүйеге келтіру үшін пайдаланады. Олай болса бұл 
дәптердің мазмұның мұғалім жүйелейді.  

Бақылау дәптері тарау аяқталған соң қолданылады. Мұғалім осы 
дәптердің көмегімен баланың білім деңгейін және қай тақырыптан 
қателесетінің байқап, оның алдын-ала алады.  

Аралас мазмұнды дәптер бұл дәптер ақпаратты да бақылау 
тапсырмаларында өз бойына қосады. Ақпарат бөліміне жаңадан 
өтілетін материал, ал бақылау бөліміне білім деңгейін бақылауға 
арналған тапсырмалар, есептер, тесттер беріледі, сонымен қоса өзіндік 
жұмыстарды да беруге болады. Менің ойымша, сабақта осы дәптерді 
қолдану аса ыңғайлы, әрі тиімді.  

Айтылғандардың барлығын жүйелей келе біз студенттерге 
арналған «Физикaны оқытy әдicтемеci» пәнiн оқыту барысында көмекшi 
құpaл болатын «Фpонтaлдық зеpтхaнaлық жұмыcтapды оpындayғa 
apнaлғaн жұмыc дәптеpiн» ұcынaмыз. Қaзipгi зaмaнayи тaлaпқa caй 
дайындалған жұмыc дәптеpiнде жaлпы бiлiм беpетiн мектептiң 
бaғдapлaмacынa cәйкеc фpонтaлдық зеpтхaнaлық жұмыcтap жүйеленген.  

Орта мектептегі физиканың фронталдық зертханалық жұмыстары 
(7 сынып) – 8 зертханалық жұмыс  

Орта мектептегі физиканың фронталдық зертханалық жұмыстары 
(8 сынып) – 11 зертханалық жұмыс  

Орта мектептегі физиканың фронталдық зертханалық жұмыстары 
(9 сынып) – 5 зертханалық жұмыс  

Орта мектептегі физиканың фронталдық зертханалық жұмыстары 
(10 сынып) – 10 зертханалық жұмыс  

Орта мектептегі физиканың фронталдық зертханалық жұмыстары 
(11 сынып) – 4 зертханалық жұмыс  

Дәптердегі әр зертханалық жұмыста  
– жұмыстың мақсаты;  
– жабдықтар тізімі;  
– жұмыс барысы;  
– кестесі;  
– жазба жұмысына, графикке, суретке, қорытындыға арнайы 

орын бөлінген;  
– теориялық түсінік;  
– ескерту;  
– тест тапсырмалары;  
Жоғары деңгейлі зертханалық жұмыстарда арнайы теориялық 

түсінік берілген. Кейбір зертханалық жұмыстарда әдістемелік ескерту 
жасалған.  

Стyденттеpдiң өзiндiк жұмыcтapын зеpтхaнaлық caбaқтapдa 
ұйымдacтыpyдың тиiмдi тәciлi ол – жұмыc дәптеpiн пайдaлaнy. 
Cтyденттеp caбaққa дaйындықcыз келмейдi, apнaйы дәптеpде бapлығы 
жaзылғaн, яғни жaзбaғa, cызбaғa, гpaфикке, cypетке, қоpытындығa 
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apнaйы оpын бөлiнген. Қыcқaшa теоpиялық мaтеpиaлдa беpiлген. 
Демек, әpбip caбaқтaн жaңa бiлiм қоpын жинaп қaнa қоймaй, бiлiмiн 
одaн әpi толықтыpaды.  
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PLAN OF THE SCIENTFIC RESEARCH 
 

E.Y. Klyshina, Kh. Z Akhatova, E.E. Kirik  
PSPI, Pavlodar  

  
Success of the scientific research often depends on the right written 

plan of scientific reserch. There are some reasons for it. At first, strategy 
helps to set direction and priorities [1].   

What is the aim? What are the expectations? That quastions are asked 
at first. During answering this quastons preliminary plan is formed. The 
preliminary work should now have enabled you to get a clear concept of 
the whole project, the way in which it should be tackled and any critical 
hurdles [p. 20, 2].    

The stages of planning need to encompass both an appropriate time 
line and effective use of resources: 

Time lines. Based on an understanding of the whole project it is 
important to identify both intermediate and final deadlines. The final 
deadline may be externally imposed, but commonly the intermediate steps 
will be under your control, and so some flexibility should exist in assigning 
deadlines. In the construction of a time line you need to think about 
whether there are aspects of the project where delays could occur. If so you 
need to build in contingency plans, so that the whole project is not held up 
waiting for a particular result. Commoly the main control on how fast work 
can progress comes from the availability of people, and how their efforts 
can be assigned across the necessary work [p. 39, 2]  

Costing issues. It is always salutary to consider how much the project 
outcome is worth. This question is often difficult to answer, but it can help 
to put a disappointing funding result into perspective. You will know how 
much funding you would like to have and, if faced with lesser support from 
a primary funding source, you need to consider your courses of action. It 
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may be possible to scale back the enterprise with reduced goals. Otherwise 
you need to seek other sources of support. 

Resources. A successful research project makes good use of available 
resources. Issues that need to be considered are the availability of suitable 
infrastructure. If equipment is not accessible, do you need to build in 
acquiring and commissioning new equipment as part of the requirements? 
If so, you may need to develop a bid for infrastructure support in parallel 
with, or before, the main research proposal. Does the necessary expertise 
for experiments or analysis exist? Do you have to allow time for extended 
sample preparation or, in more theoretical work, the development of 
necessary software? Are there adequate personnel resources or will new 
staff have to be recruited? It takes time to advertise, recruit and start 
someone working on a project and this must be taken into consideration. If 
the final deadline is somewhat flexible, it may be best to delay the start 
until everything is in place. Otherwise you may be forced to start anyway, 
and pick up speed when the new staff arrive — with a consequent update of 
the working plan [p. 40,2].    

There are also another reason, why you need a correct scientific 
research plan. Right strategy helps to become investments. Hiring 
committees desperately want to avoid making a serious mistake by 
investing institutional and intellectual capital in the wrong person [3]. So it 
obligates to provide a scientific research plan. 

Academy of Finland gives detailed research plan guide. According to 
this guide, the research plan must include the following information:  

1. Principal investigator (PI), project title, site of research, date of 
research plan 

2. Rationale in brief 
3. Scientific objectives and expected impact 
4. Research methods and material, support from research environment 
5. Ethical issues 
6. Implementation: schedule, budget, distribution of work 
7. Research team and collaborative partners 
8. Research careers and researcher training 
9. Mobility plan for the funding period 
10. Bibliography [4].    
Plan design varies depending on the scientific community. But it can 

not be longer than 12 pages. In addition, plan should be clear, without 
mistakes and mispresentation, focused on the work [3].    

Writing through negative sentences creates negative implications in 
the reader. It is not critical thinking to say that results did not show this and 
that and moreover they especially did not show that... Science says and 
finds how things are and were, instead of how they were not [p.24,5].    

Following these tips is the key to the right scientific research plan and 
good written research plan is the first step of successfully work.   
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FOUNDATION OF SCIENTIFIC ETHICS 
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In approaching the topic of scientific ethics, it will be useful to first 

make a few remarks about ethics. [1] 
Ethics is a system of public, general rules for guiding human conduct. 

The rules are general in that they are supposed to apply to all people at all 
times and they are public in that they are not secret codes or practices. The 
rules guide conduct by forbidding, permitting, or requiring particular 
actions in various circumstances. Philosophers have offered a wide variety 
of moral theories to justify moral rules, ranging from utilitarianism to 
Kantianism to social contract theory. Although there are some fundamental 
differences among various ethical theories, most of them support or can be 
interpreted to support roughly the same set of general principles. Some of 
these are as follows: 

– The non-maleficence principle: Do not act in ways that cause 
needless injury or harm to others.  

– The beneficence principle: Act in ways that promote the welfare of 
other people.  

– The principle of autonomy: rational individuals should be permitted 
to be selfdetermining.  

– The formal principle of justice: treat equals equally and unequals 
unequally. 

– Material principles of justice: Punish on the basis of desert. 
Distribute goods on the basis of need, merit, social contribution, effort, or 
equality. [2] 

Many of the standards of conduct in science also have a moral 
foundation. For example, fabricating data is unethical in science because it 
is a form of lying, which is morally wrong, and because data fabrication 
promulgates errors and destroys the atmosphere of trust that plays a key 
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role in science. Scientists should practice social responsibility in order to 
satisfy moral obligations and to secure the public’s support for science. [3] 

Thus, ethical standards in science have two conceptual foundations, 
morality and science. Ethical conduct in science should not violate 
commonly accepted moral standards and it should promote the 
advancement of scientific goals. For many scientists, the main ethical 
dilemma is whether they should work for the military under any conditions. 
Scientists may refuse to work for the military on the grounds that they do 
not want to conduct confidential research, that they are not interested in 
military research, or that they do not wish to contribute to violence and 
warfare. [4] 

On the other hand, scientists have at times regarded military research 
as a civic duty. Since research has important social implications and costs a 
great deal of money, politics will always (and should always) play an 
important role in funding decisions. Although the public should always 
have some say in decisions pertaining to the funding of research, there are 
at least two reasons why scientists, not politicians, should make most 
funding decisions. First, since the public does not want to waste its 
resources on unsound research, scientific merit should play an important 
role in the decision to fund any research proposal. Although the public can 
decide the social worth of research, most people are not qualified to 
determine the scientific merit of particular research proposals. [5] 
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ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS 
 

E. Mugrazh 
PSPI, Pavlodar 

 
Modern education is faced by the difficult tasks demanding updating 

of contents, methods, forms, search of effective remedies within the new 
educational standard [1]. The high level of training of students of 
pedagogical higher education institution is for this purpose necessary. 
Professional training of students of higher education institution, in this 
regard – a personal and activity paradigm of training, demands cardinal 
change of the pedagogical environment, the relations in the teacher pupil 
system. 

Considering reduction in curricula of higher education institution of a 
number of hours for classroom work with students, design activity has to 
become "lifebuoy" of modern highest pedagogics. 

In the explanatory dictionary the project (Latin "proiectus" – "rushed 
forth") – 1) set of documents (calculations, drawings, etc.) for what 
creation – or constructions or products; 2) preliminary text of any 
document; 3) plan, plan, prototype, prototype of any object [2]. 

In pedagogics the method of projects is connected with a name of J. 
Dewey. The method is focused on expedient activity of children taking into 
account their interests. In pedagogical literature in 1908 the "house 
projects" applied in rural clubs of youth have been described, and then the 
method of projects began to be entered into the organization of process of 
training at skilled private schools. Since 1911 the term "project" has been 
legalized by Bureau of education of the USA and began to become stronger 
more and more in the American pedagogics [3, p.89-90]. 

The modern pedagogics treats a method of projects as the pedagogical 
technology focused not on integration of the actual knowledge, and on their 
application and acquisition of new. The condition of modern pedagogics 
defines need of search of opportunities of construction and design for this 
situation of system of the activity which is bringing up realization and self-
realization of personal potential of students. 

Before students start design activity, at them the whole system of self-
organization has to be created. Speaking about self-organization in the 
course of design activity, we assume that the main components of all-
educational skills are already created. So, for example, perception of a 
subject of the project, its cogitative processing, the organization and 
planning of own activity within this project, assessment and judgment of 
his results in this case are already created skills of design activity. Among 
the conditions promoting effective formation of skills of design activity, 
have paramount value: 

– accounting of psychological-physical features of students; 
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– creation of prerequisites for internal informative motives to the 
doctrine, the need for new knowledge; 

– a variety of subjects of projects which have to correspond to 
opportunities of students and satisfy to the principle of stage-by-stage 
development of professional skills; 

– arms of students skills of introspection, self-checking, self-
assessment and self-correction; 

– gradual complication of requirements to the realized projects  
[4, p. 180]. 

To organize design activity of students – it means, first of all, to train 
in mechanisms, creative procedures of cognitive activity taking into 
account their personal features and real readiness to implementation of 
practical actions. Design activity has to take the effective form of the 
organization of cross-disciplinary activity of the student which has 
continuous, systematic character and to integrate components of the 
educational environment. The direction of independent and out-of-class 
work of future teachers to the course of informative activity promotes their 
preparation for future professional activity. Implementation of intersubject 
communications acts as one of the basic principles of formation of 
professional competence of future teacher. 

Design activity of students doesn't start from scratch, first of all the 
psychology and pedagogical competence of the teacher of higher education 
institution including possession of modern scientific ideas of training, 
understanding of laws of teaching and educational process, laws of 
development of the identity of the student is necessary here. 

The methodological basis of design activity is made by the developing 
concept of personally focused education which central idea is 
determination of personal qualities of students in the course of training. 
Personally focused approaches and search and research method of training 
are approved as priority in modern high school pedagogics. 

The ideas which are been the basis for design activity represent the 
technology of training based on a combination of different types of activity. 
It is expedient to design activity of future teacher to give problem character 
and professional and pedagogical orientation. Process of formation of 
professional thinking within design activity demands complex use of 
variety of productive methods of teaching and the doctrine from students: 
problem statement, research, private and search, inductive, deductive. 
Special attention is paid to durability, depth, demand of fundamental 
knowledge, formation of professional training. In this regard the need and 
ability to use scientific contents in development of the solution of 
professional problems is cultivated at future teachers. The complex of 
methods necessary for successful design activity of the student has to 
include: in higher education institution, modern tutorials, first of all 
information technologies, in their integration with formation of the uniform 
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educational environment, eventually achievement of the planned results is 
important to realize the innovative, personally focused training methods, 
traditional and innovative organizational forms of education. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 
 

Б.А. Найманов, А.Б. Найманова 
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Четкое изложение основных понятий и ведущих идей учебных 

дисциплин в средней школе определяется тем, насколько успешно 
подготовлены учителя. Очевидно, что высокий уровень усвоения 
понятий студентами, их профессионально-педагогическая готовность 
гарантирует хорошее качество учебного процесса в школе. 

Настоящее исследование посвящено изучению и совершенст-
вованию методики формирования научных понятий с целью повышения 
качества профессиональной подготовки студентов. Одна из задач 
исследования – определение дидактических условий успешного 
формирования научных понятий. 

Изучение состояния вопроса в теории и практике вузовского 
преподавания, анализ применяемой в вузе методики формирования 
понятий позволили выделить ряд существенных недостатков, а именно: 
а) нет ознакомления с обобщенными приемами усвоения понятий;  
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б) не уделяется должного внимания вопросам конкретизации и 
обобщения понятий; в) не организуется должным образом система 
упражнений по овладению понятиями на различных этапах их форми-
рования; г) слабо реализуются межпредметные связи; д) препода-
ватели в своей работе не руководствуются достижениями психологии 
и дидактики; е) не достаточно реализуется концепция профессио-
нальной направленности. 

Указанные выше недостатки приводят к тому, что качество 
усвоения многих понятий у студентов к моменту окончания вуза 
оказывается очень низким, о чем свидетельствуют данные нашего 
исследования. 

Анализ качества сформированности понятий позволил условно 
выделить четыре уровня их усвоения студентами: низкий, средний, 
достаточный и высокий. Низкий уровень наблюдается в основном до 
целенаправленного формирования понятий, либо на его начальном 
этапе, когда обучаемый в состоянии отличить понятие от других, но 
определить его не может. При этом часто данному понятию присваи-
ваются признаки других понятий. 

Средний уровень характеризуется усвоением существенных 
признаков понятия и умением отделить их от несущественных. Однако 
при этом признаки понятия связаны наглядно-образным содержанием, с 
конкретными единичными объектами, в результате чего студент не 
знает полного объема понятия, частично усваивает его связи и отно-
шения. На этом уровне обучаемый осознает структуру понятия, его 
место и роль в школьном курсе. 

Достаточный уровень характеризуется полным усвоением 
содержания объема понятия и его связей с другими понятиями одного 
предмета, умением использовать при решении задач репродуктивного 
содержания; этому способствует усвоение студентами знаний основ 
теории формирования понятий и обобщенных приемов их усвоения. 

При высоком уровне усваиваются связи между понятиями, 
входящими в разные учебные предметы, а само понятие используется 
при решении широкого круга задач различного содержания. Данному 
уровню соответствует теоретическая и практическая готовность 
будущего учителя к формированию понятий у учащихся. 

Исходя из требований, предъявляемых учителю был выделен 
перечень теоретических знаний и практических умений, которыми 
необходимо вооружить будущего учителя в процессе обучения в вузе. 
Наиболее важными из них, на наш взгляд, являются следующие. 

1. Знания основ логики структуры понятия (содержания и объема 
понятия, связей и отношений данного понятия с другими); способов, 
структуры и правил определения понятий; типов связей и отношений 
между ними; правил классификации понятий и приема контробраза. 
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2. Знание психолого-дидактических основ формирования понятий 
у учащихся; критериев и уровней сформированности понятий, типичных 
ошибок в усвоении понятий и путей их предупреждения; условий 
успешного формирования понятий у учащихся; требований к системе 
упражнений по формированию понятий. 

3. Знание методики формирования понятий, включающей способы 
формирования понятий конкретной науки и систему упражнений по 
формированию того или иного понятия. 

4. Вооружение студентов обобщенными приемами усвоения 
понятий, такими как выделение существенных признаков от 
несущественных, варьирование несущественных признаков понятия, 
классификация понятия. 

Большая часть из перечисленных вопросов изучается в курсе 
методики преподавания математики в школе и психологии. Многие же 
необходимые вопросы в программах дисциплин отсутствуют. Имею-
щийся пробел необходимо восполнить. 

Мы считаем, что вооружение будущих учителей необходимыми 
знаниями по вопросам формирования понятий должно происходить не 
только на занятиях психолого-педагогического цикла, но и в процессе 
изучения специальных дисциплин. 

На практических занятиях по математическому анализу студенты 
были ознакомлены с критериями и уровнями усвоения понятий, 
основными требованиями к системе упражнений по формированию 
понятий на всех этапах их развития [1]. По сравнению с традиционной 
методикой в системе упражнений по формированию понятий больше 
было упражнений на выявление существенных признаков понятия, 
варьирование несущественных признаков, дифференцировку понятий 
от сходных с ними по каким-либо признакам, упражнений на класси-
фикацию понятий. Обращалось внимание обучаемых на типичные 
ошибки, допускаемые студентами в усвоении понятий, в определении 
и классификации их, проводился анализ ошибок с использованием 
примеров и контрпримеров. 

Ведущим принципом организации работы явился принцип 
профессионально-педагогической направленности обучения, сфор-
мулированного А.Г. Мордковичем в своей докторской диссертации [2]. 
Хотелось не только вооружить студентов знаниями теории и 
рациональными приемами усвоения понятий, но и ориентировать их 
на дальнейшее применение полученных знаний и умений в своей 
профессионально-педагогической деятельности. 

Организация обучения с учетом выделенных дидактических условий 
дала положительные результаты. Прежде всего это сказалось на 
качестве усвоения основополагающих понятий студентами. 

Наш многолетний опыт показал, что профессиональная направ-
ленность в процессе формирования понятий у студентов педвузов в 
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преподавании специальных дисциплин способствует полному и 
глубокому их усвоению, что не может не сказаться на повышении 
качества профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Ф. Нурпеисова  
КГУ «Областной детский психоневрологический центр оказания 

специальных социальных услуг», 
г. Павлодар 

 
Каждый из нас сознательно выбрал свой профессиональный  

путь. При выборе профессии невозможно действовать спонтанно, 
необдуманно. Я уверенно шла к своей цели, я знала, что полностью 
посвящу себя маленьким детям. Мою работу нельзя назвать легкой, но 
она вызывает огромное уважение. Каждое утро я вижу счастливые 
глаза моих детей в группе. Я знаю, что им нужна моя любовь, моя 
помощь, мой совет. Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, 
который встречается детям на их жизненном пути. Для меня моя 
профессия – это возможность постоянно находиться в искреннем, всё 
понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и 
ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься о 
значимости профессии воспитателя, когда видишь в распахнутых, 
доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего – то нового, 
ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские 
глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, 
поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. 
Каждый ребенок уникален по-своему. Все они талантливые художники, 
любопытные наблюдатели и неутомимые экспериментаторы. Моя цель 
как педагога: сохранить и развить индивидуальность, любопытство и 
творчество детей. Я люблю детей такими, какие они есть. Воспитываю в 
них чувства собственного достоинства и ответственность за себя и 
свои действия. Мои дети постоянно участвуют в соревнованиях и 
конкурсах. Вместе с родителями, коллегами мы гордимся своими 
достижениями и победами.  

Для сохранения и укрепления здоровья создаем все условия для 
двигательной активности и здоровья детей. На занятиях по рисованию  
используем нетрадиционную технику рисования, дети учатся творить 
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волшебство своими руками, творят чудо с бросовым материалом, они 
с удовольствием применяют полученные знания и навыки на практике. 
У детей активизируется речь, развиваются моторные навыки. Ребенок 
– это самое важная ценность в нашей жизни, и я, как педагог, несу 
ответственность за то, чтобы он состоялся как человек, как личность. 
Дети – наше будущее. От педагога-воспитателя зависит, какое будущее 
будет. Мы в ответе за каждого из них, поэтому мы должны создать 
условия, благоприятные для их развития как личности, и должны 
помочь им в решении их проблем. Педагог должен любить детей, ведь  
воспитание – длительный процесс, требующий большого терпения и 
душевной щедрости [2. с. 95 ]. 

Воспитатель должен много знать. Перед ним стоит непростая 
задача – научить ребенка воспринимать и понимать все прекрасное в 
мире; природу, музыку, поэзию. Воспитатель должен много уметь: 
шить, мастерить, играть и петь с детьми. Воспитатель всегда должен 
быть интересен для своих детей. Воспитатель постоянно должен 
совершенствовать свое мастерство, используя достижения педагоги-
ческой науки и передовой практики. Должен идти вперед, осваивать 
инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен 
забывать доброе старое, например устное народное творчество. 
Необходимые качества современного воспитателя – толерантность и 
доброжелательность, ведь воспитателю приходится работать не только 
с детьми, но и с родителями. Необходимо научиться уважать 
родителей, считаться с их мнением, даже если оно расходится с 
представлениями воспитателя о педагогике. Задача современного 
воспитателя: воспитывать личность творческую, креативную, ком-
муникабельную. Нужно прогнозировать и оценивать свои результаты, 
развивать самостоятельность, инициативу. Создавать условия для 
реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Воспитателю постоянно необходимо совершенствовать свои навыки, 
используя достижения педагогической науки и лучшие практики. 
Нужно идти вперед, осваивать инновационные технологии, нетра-
диционные методы. Необходимыми качествами современного 
педагога являются толерантность и доброжелательность, потому что 
педагог должен работать не только с детьми, но и с родителями [3. с. 4].  
Необходимо учиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже 
если это противоречит идеям педагога о педагогике. Задача совре-
менного педагога – воспитать человека, творческого, коммуни-
кативного. Нам нужно прогнозировать и оценивать наши результаты, 
развивать самостоятельность, инициативу. Создать условия для 
реализации индивидуальных способностей каждого ребенка. Быть 
педагогом – это призвание. Это означает желание и возможность жить 
и расти с каждым ребенком, видеть мир их глазами, удивляться и 
учиться с ними, оказывать помощь и поддержку, когда они в этом 
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нуждаются. Он должен быть мудрым, всё знающим наставником и 
артистом одновременно, владеть всеми развивающими и воспитываю-
щими малышей знаниями и уметь профессионально использовать их 
на занятиях.     

Для детей очень важны свежие впечатления, разнообразные игры. 
Кредо воспитателя в этом вопросе – максимально насытить свободное 
время детей, заинтересовать их, не давать скучать [3. с. 4]. Ребенок 
начинает учиться с первых дней жизни. Он как губка впитывает в себя 
все новое. Сначала учится, подражая, потом – осваивая что-то путем 
понимания и принятия. Особенности психики ребенка таковы, что ему 
трудно долго сосредоточиться на чем-то одном.  

Все эти правила рождают педагогический девиз воспитателя: 
«Лучший пример – это личный пример!», «Учимся, играя», «Сила 

воспитателя – в хорошем примере», «Для ребенка больше пользы 
бегать, прыгать и играть, чем считать, писать, читать. «Моя работа – 
любовь и забота», «Педагог, который не любит детей, это художник 
без кисти, певец без слуха, скульптор без рук». Также очень важно не 
доминировать, а идти рядом, уважать в ребенке личность: «Не делай, а 
помогай», «Не возвышайся над ребенком, а иди рядом». Родители 
доверяют воспитателю самое ценное – детей. Педагог должен следить 
за поведением ребенка, предотвращать опасные ситуации, беречь 
своих воспитанников от ушибов и травм. Здесь подойдет девиз 
воспитателя: «Здоровье – залог счастливого будущего», «Не грустить, 
не унывать, бегать, прыгать, познавать».        

Ну а что же главное? А главное  в нашей профессии – любить 
детей, любить просто так, ни за что, отдавать им каждый миг частичку 
своего сердца, и любить их как собственных, без компромиссов и 
условий. 
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THE ANCIENT SCIENTIST 
 

N.S. Orynbasar, B.K. Zhymabekova  
PSPI, Pavlodar 

 
The term science comes from the Latin word scientia, meaning 

“knowledge”. It can be defined as a systematic attempt to discover, by 
means of observation and reasoning, particular facts about the world, and to 
establish laws connecting facts with one another and, in some cases, to 
make it possible to predict future occurrences. There are other ways to 
define science, but all definitions refer in one way or another to this attempt 
to discover specific facts and the ability to figure out patterns in which 
these facts are connected. 

Early scientific developments  
The regular occurrence of natural events encouraged the development 

of some scientific disciplines. After a period of observation and careful 
recordkeeping, even some of the events perceived as random and 
unpredictable might begin to display a regular pattern which initially was 
not immediately obvious. 

Ancient Greek astronomy 
Greek astronomy is astronomy written in the Greek language in 

classical antiquity. Greek astronomy is understood to include the ancient 
Greek, Hellenistic, Greco-Roman, and Late Antiquity eras. It is not limited 
geographically to Greece or to ethnic Greeks, as the Greek language had 
become the language of scholarship throughout the Hellenistic world 
following the conquests of Alexander. This phase of Greek astronomy is 
also known as Hellenistic astronomy, while the pre-Hellenistic phase is 
known as Classical Greek astronomy. During the Hellenistic and Roman 
periods, much of the Greek and non-Greek astronomers working in the 
Greek tradition studied at the Musaeum and the Library of Alexandria in 
Ptolemaic Egypt. The development of astronomy by the Greek and 
Hellenistic astronomers is considered by historians to be a major phase in 
the history of astronomy. Greek astronomy is characterized from the start 
by seeking a rational, physical explanation for celestial phenomena. Most 
of the constellations of the northern hemisphere derive from Greek 
astronomy, as are the names of many stars, asteroids, and planets. It was 
influenced by Egyptian and especially Babylonian astronomy; in turn, it 
influenced Indian, Arabic-Islamic and Western European astronomy. The 
name "planet" comes from the Greek term πλανήτης (planētēs), meaning 
"wanderer", as ancient astronomers noted how certain lights moved across 
the sky in relation to the other stars. Five planets can be seen with the 
naked eye: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, the Greek names 
being Hermes, Aphrodite, Ares, Zeus and Cronus. Sometimes the 
luminaries, the Sun and Moon, are added to the list of naked eye planets to 
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make a total of seven. Since the planets disappear from time to time when 
they approach the Sun, careful attention is required to identify all five. 
Observations of Venus are not straightforward. Early Greeks thought that 
the evening and morning appearances of Venus represented two different 
objects, calling it Hesperus ("evening star") when it appeared in the western 
evening sky and Phosphorus ("light-bringer") when it appeared in the 
eastern morning sky. They eventually came to recognize that both objects 
were the same planet. Pythagoras is given credit for this realization.  

Egyptian science 
The ancient Egyptians had many advanced scientific technologies, 

with much being found in picture form and in three-dimensional models 
throughout Egypt. Themes reflecting scientific knowledge and achievement 
can be found throughout the world in various ancient civilizations. These 
teachings seemed to center on electromagnetic energies. Scenes depict 
scientists of that timeline able to work in fields of alchemy, biology, 
chemistry, dentistry, anesthesiology, air flight, and the electromagnetic 
energies of the Great Pyramid among other sacred sites - how that link 
together and to the sacred geometry that forms our universe. Much of the 
interpretation is left to those in our timeline to decipher. 
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ШКОЛЕ 

 
Р.Е. Осипова  

ГУ «Областная специальная  
общеобразовательная школа-интернат», г. Павлодар.  

 
Как мы знаем из дефектологии, у детей с интеллектуальной 

недостаточностью и задержкой психического развития значительно 
сужена способность к восприятию и осмыслению информации, 
особенно теоретической. Именно поэтому в качестве методов их 
обучения наиболее эффективными являются наглядно-практические. 
В то же время с помощью использования современных технических 
средств можно наиболее полно донести до них нужную информацию, 
которая будет сочетать наглядность с практикой. Поэтому применение 
ИКТ в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
является одним из наиболее приоритетных направлений развития 
образовательного процесса отечественной педагогики на современном 
этапе.  

Мы, педагоги, призваны помочь своим ученикам стать востребо-
ванными и успешными в их будущей жизни всеми возможными 
способами, и наиболее полно это помогают воплотить новые образо-
вательные технологии, которые мы применяем в своей педагогической 
деятельности.  

Освоение и применение новых умений в области инфор-
мационных технологий необходимы каждому современному учителю, 
в том числе и учителю музыки. В качестве основной цели исполь-
зования информационных технологий на уроках музыки выступает 
активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся.  

Применение информационных технологий позволяет:  
– по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, 

графическую видеоинформацию; 
– обогащать методические возможности урока музыки, придать 

ему современный уровень;  
– способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре в 

формировании духовного мира ребенка.  
Все выше обозначенное позволяет нам разнообразить свои уроки, 

делать их ярче. Дети с удовольствием ходят на такие уроки, таким 
образом, повышается их результативность и, главное, познавательный 
интерес.  

В настоящее время известно много информационных технологий, 
которые можно задействовать в учебном процессе. Например, у нас в 
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арсенале технического оснащения имеется музыкальный центр, 
видеомагнитофон, домашний кинотеатр, синтезатор, но в настоящее 
время практически все функции перечисленных ТСО замещает 
компьютер.   

Как можно применять ИКТ на уроках музыки?  
Если учесть то, что у наших учащихся плохо развито 

воображение, сложно представить, как они воспримут информацию о 
старинных казахских музыкальных инструментах, как выглядит саз-
сырнай, сабызгы, жетыген, а вот при помощи роликов они воспри-
нимают информацию более полно, у них сразу формируется представ-
ление о форме инструмента, о способе звукоизвлечения, о тембре его 
звучания, то есть благодаря ИКТ на уроке появляется возможность 
показать не только вид самого инструмента, но и увидеть игру 
музыканта на инструменте. Это ускоряет темп проведения урока, дает 
возможность учителю интересней и увлекательней объяснить данный 
материал, а ученику – лучше его усвоить. 

Представьте себе, что учителю необходимо познакомить уч-ся с 
древним тюркским инструментом – сазсырнай. Сколько бы мы им не 
описывали его теоретически и не показывала на картинке, у детей 
навряд ли сложиться о нем правильное представление. Здесь лучше 
использовать компьютер и показать детям небольшое видео.[1] 

Благодаря этому видео у детей формируется уже определенный 
образ, они видят, как выглядит этот инструмент, как на нем играют и в 
то же время улавливают на слух, какой у него тембр звучания. 

Также при изучении основ музыкальной грамоты дети с удоволь-
ствием смотрят обучающее видео «Шишкина школа». Это небольшие 
серии, которые содержат познавательный материал.  Например, такое 
видео можно использовать при объяснении темы «Высота звука». [2] 

При помощи подобранного в интернете видеоролика происходит 
на уроке знакомство уч-ся с театром оперы и балета «Астана-опера», 
недавно открывшегося в нашей столице. [3] 

Можно также на уроках музыки использовать видео-распевки. 
Разучивание логопедических видео-распевок с графическим изо-
бражением звуков в виде букв, способствует наиболее быстрому 
отождествлению буквы со звуком, что очень важно для тех детей, у 
которых проблемы с чтением. [4, 5, 6] 

Для учащихся с нарушениями интеллектуального развития видео-
распевки с изображением текста, способствуют развитию техники 
чтения и чувства ритма. [7] 

Слушание примеров классической музыки гораздо лучше 
воспринимается учащимися, когда они видят исполнителей. [8] 

Современная интерпретация кюя Курмангазы «Сары-арка» в 
разных национальных музыкальных стилях дает детям возможность 
лучше воспринять его изобразительность. [9] 
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При разучивании песни можно использовать несколько вариантов.  
На начальном этапе знакомства с песней можно использовать 

мультклипы. [10, 11] 
Очень хорошо детям при разучивании песен на казахском языке 

помогает текстовое сопровождение фонограммы «плюс». [12] 
Когда дети выучат текст песни можно использовать вариант 

пения под караоке через микрофон. [13] 
На уроке хорошо использовать ИКТ в виде презентаций, которые 

можно составить самому. При помощи таких презентаций можно 
немного поиграть. [14] 

Есть и такие презентации, которые позволяют произвести 
небольшой блиц-опрос по музыкальной грамоте и проверить, какие 
знания усвоили школьники на уроках. [15]  

Это, конечно же, далеко не весь арсенал средств использования 
компьютерных технологий на уроках музыки. Тут и различные 
интерактивные задания, карточки и тесты, упражнения и физминутки. 

Но надо сразу оговориться, что на всех этапах урока компьютер 
применять нельзя, необходимо дозировать работу с его использованием, и 
разумно сочетать с другими видами деятельности.   

Таким образом, применение компьютера и других технических 
средств на уроке музыки – это не самоцель. Развитие общества 
сегодня диктует необходимость использовать новые информационные 
технологии во всех сферах жизни. Специальные школы не должны 
отставать от требований времени, а значит, современный учитель 
должен широко использовать компьютер в своей педагогической 
деятельности.  

Из личного опыта можно сказать, что использование инфор-
мационных компьютерных технологий способствует развитию лич-
ности не только обучающихся, но и самого педагога. Происходит 
осмысление собственного опыта, совершенствование своего профес-
сионального мастерства. А всё это, в общем, способствует оптими-
зации учебного процесса на основе информатизации.  
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MIXED METHODS RESEARCH 
Zh.K. Rustemova  
PSPI, Pavlodar 

 
Multimethodology or multimethod research includes the use of more 

than one method of data collection or research in a research study or set of 
related studies. Mixed methods research is more specific in that it includes 
the mixing of qualitative and quantitative data, methods, methodologies, 
and/or paradigms in a research study or set of related studies. One could 
argue that mixed methods research is a special case of multimethod 
research. Another applicable, but less often used label, for multi or mixed 
research is methodological pluralism. All of these approaches to 
professional and academicresearch emphasize that monomethod research 
can be improved through the use of multiple data, methods, methodologies, 
perspectives, standpoints, and paradigms.[1] 

The term 'multimethodology' was used starting in the 1980s and in the 
1989 book Multimethod Research: A Synthesis of Styles by John Brewer 
and Albert Hunter (Sage Publications). During the 1990s and currently, the 
term 'mixed methods research' has become more popular for this research 
movement in the behavioral, social, business, and health sciences. This 
pluralistic research approach has been gaining in popularity since the 
1980s.[2] 

There are three broad classes of research studies that are currently 
being labeled “mixed methods research”: 

1. Quantitatively driven approaches/designs in which the research 
study is, at its core, a quantitative study with qualitative data/method added 
to supplement and improve the quantitative study by providing an added 
value and deeper, wider, and fuller or more complex answers to research 
questions; quantitative quality criteria are emphasized but high quality 
qualitative data also must be collected and analyzed; 

2. Interactive or equal status designs in which the research study 
equally emphasizes (interactively and through integration) quantitative and 
qualitative data, methods, methodologies, and paradigms. This third design 
is often done through the use of a team composed of an expert in 
quantitative research, an expert in qualitative research, and an expert in 
mixed methods research to help with dialogue and continual integration. In 
this type of mixed study, quantitative and qualitative and mixed methods 
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quality criteria are emphasized. This use of multiple quality criteria is seen 
in the concept of multiple validities legitimation (Johnson & Christensen, 
2014; Onwuegbuzie & Johnson, 2006). Here is a definition of this 
important type of validity or legitimation: Multiple validities legitimation 
"refers to the extent to which the mixed methods researcher successfully 
addresses and resolves all relevant validity types, including the quantitative 
and qualitative validity types discussed earlier in this chapter as well as the 
mixed validity dimensions. In other words, the researcher must identify and 
address all of the relevant validity issues facing a particular research study. 
Successfully addressing the pertinent validity issues will help researchers 
produce the kinds of inferences and meta-inferences that should be made in 
mixed research"(Johnson & Christensen, 2014; page 311). 

3. Mixed priority designs in which the principal study results derive 
from the integration of qualitative and quantitative data during analysis 
(Creamer, 2017). 

One major similarity between mixed methodologies and qualitative 
and quantitative taken separately is that researchers need to maintain focus 
on the original purpose behind their methodological choices. A major 
difference between the two however, is the way some authors differentiate 
the two, proposing that there is logic inherent in one that is different from 
the other. Creswell (2009) points out that in a quantitative study the 
researcher starts with a problem statement, moving on to the hypothesis 
and null hypothesis, through the instrumentation into a discussion of data 
collection, population, and data analysis. Creswell proposes that for a 
qualitative study the flow of logic begins with the purpose for the study, 
moves through the research questions discussed as data collected from a 
smaller group and then voices how they will be analysed. 

A research strategy is a procedure for achieving a particular 
intermediary research objective – such as sampling, data collection, or data 
analysis. We may therefore speak of sampling strategies or data analysis 
strategies. The use of multiple strategies to enhance construct validity (a 
form of methodological triangulation) is now routinely advocated by 
methodologists. In short, mixing or integrating research strategies 
(qualitative and/or quantitative) in any and all research undertaking is now 
considered a common feature of good research. 

A research approach refers to an integrated set of research principles 
and general procedural guidelines. Approaches are broad, holistic (but 
general) methodological guides or roadmaps that are associated with 
particular research motives or analytic interests. Two examples of analytic 
interests are population frequency distributions and prediction. Examples of 
research approaches include experiments, surveys, correlational studies, 
ethnographic research, and phenomenological inquiry. Each approach is 
ideally suited to addressing a particular analytic interest. For instance, 
experiments are ideally suited to addressing nomothetic explanations or 
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probable cause; surveys – population frequency descriptions, correlations 
studies – predictions; ethnography – descriptions and interpretations of 
cultural processes; and phenomenology – descriptions of the essence of 
phenomena or lived experiences. 

In a single approach design (SAD)(also called a "monomethod 
design") only one analytic interest is pursued. In a mixed or multiple 
approach design (MAD) two or more analytic interests are pursued. NOTE: 
a multiple approach design may include entirely “quantitative” approaches 
such as combining a survey and an experiment; or entirely “qualitative” 
approaches such as combining an ethnographic and a phenomenological 
inquiry, and a mixed approach design includes a mixture of the above (e.g., 
a mixture of quantitative and qualitative data, methods, methodologies, 
and/or paradigms). 

A word of caution about the term “multimethodology”. It has become 
quite common place to use the terms "method" and "methodology" as 
synonyms (as is the case with the above entry). However, there are 
convincing philosophical reasons for distinguishing the two. "Method" 
connotes a way of doing something – a procedure (such as a method of data 
collection). "Methodology" connotes a discourse about methods – i.e., a 
discourse about the adequacy and appropriateness of particular 
combination of research principles and procedures. The terms methodology 
and biology share a common suffix "logy." Just as bio-logy is a discourse 
about life – all kinds of life; so too, methodo-logy is a discourse about 
methods – all kinds of methods. It seems unproductive, therefore, to speak 
of multi-biologies or of multi-methodologies. It is very productive, 
however, to speak of multiple biological perspectives or of multiple 
methodological perspectives. 

Desirability 
1. The case for multimethodology or mixed methods research as a 

strategy for intervention and/or research is based on four observations: 
2. Narrow views of the world are often misleading, so approaching a 

subject from different perspectives or paradigmsmay help to gain a holistic 
perspective. 

3. There are different levels of social research (i.e.: biological, 
cognitive, social, etc.), and different methodologies may have particular 
strengths with respect to one of these levels. Using more than one should 
help to get a clearer picture of the social world and make for more adequate 
explanations. 

4. Many existing practices already combine methodologies to solve 
particular problems, yet they have not been theorised sufficiently. 

5. Multimethodology fits well with pragmatism. 
Feasibility 
There are also some hazards to multimethodological or mixed 

methods research approaches. Some of these problems include: 



153 

1. Many paradigms are at odds with each other. However, once the 
understanding of the difference is present, it can be an advantage to see 
many sides, and possible solutions may present themselves. 

2. Multimethod and mixed method research can be undertaken from 
many paradigmatic perspectives, including pragmatism, dialectial 
pluralism, critical realism, and constructivism. 

3. Cultural issues affect world views and analyzability. Knowledge of 
a new paradigm is not enough to overcome potential biases; it must be 
learned through practice and experience. 

4. People have cognitive abilities that predispose them to particular 
paradigms. The logical thinker can more easily understand and use 
quantitative methodologies. It is easier to move from quantitative to 
qualitative, and not the reverse. 

Software 
A few qualitative research analysis software applications support some 

degree of quantitative integration, and the following software or web 
applications focus on mixed methods research: 

– Dedoose is a web-based qualitative analysis application and mixed 
methods research tool developed by professors fromUCLA, and is the 
successor to EthnoNotes.[3][4][5] 

– MAXQDA[6] is a qualitative data analysis and mixed methods 
software developed by VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH. 
Mixed methods functionality includes guided creation for Joint Displays. 

– NVivo is qualitative and mixed methods data analysis software 
developed by QSR International.[7] 

– QDA Miner[8] is a qualitative data analysis and mixed methods 
software developed by Provalis Research.[9] 

– Quirkos[10] 
Conclusion 

Multimethodology and mixed methods research are desirable and 
feasible because they provide a more complete view, and because the 
requirement during the different phases of an intervention (or research 
project) make very specific demands on a general methodology. While it is 
demanding, it is more effective to choose the right tool for the job at hand. 
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Information technology field is vast. It is evolving with every passing 

day, as new technologies and products are being introduced in it. Therefore, 
narrowing down your search for some interesting information technology 
research paper topics can be a difficult task. We help you in this article to 
choose an ideal IT research topic.[1] 

We all are stupefied by the way technology has changed our lives. 
None of us would have imagined, few decades ago, that there will be 
something like Google that would give us information about anything and 
everything we want. Similarly, there are social networking websites, 
smartphones, Mac computers, iPads, HDTVs, 5G Internet, amazing 
operating systems, and what not! Information Technology (IT) has changed 
the way we live. It has ushered us in an era of comfort and luxury. If you 
are an IT student or a researcher interested in writing some thesis in the IT 
field, there are abundant topics to choose. However, the topics you choose 
must be relevant and useful to the IT world. It must be able to solve 
technical problems in the field of IT or it can be anything that helps in 
general improvement of the IT field. [2] 

Suggested Topics for Information Technology Research Paper It is 
imperative for you to make a note of several points while writing a 
technical research paper. Your research must be totally relevant to your 
chosen topic. Your research must help engineers or scientists in some way 
with their ongoing projects or it should help in sorting out some limitations 
of this field. Your paper must also consider innovations of the present day 
methods or any further key development related to it. Moreover, excellent 
technical details, presentation and documentation are also vital aspects of a 
research paper. But before all that, you must know what to research and 
write about. Cloud Computing: A new Era of IT Opportunity and 
Challenges IT industry stands at the threshold of a new era in the 
technological leap. Cloud computing is everything that could answer the 
problems of IT companies. Cloud computing has the ability to make IT 
resources more cheaper and it gives businesses a great flexibility to expand. 
Discuss how cloud computing will prove to the next milestone in IT 
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world. ✍Developing Graphic Systems for IT Applications There are 
number of fields like military, healthcare, architecture where computer 
graphics play a crucial role. Image analysis, threat identification, weather 
prediction, body analysis, architectural drawings, everywhere graphics are 
vital. By analyzing the most advanced present day graphic systems, the 
paper should suggest innovations and developments in them. Internet 
Censorship: Should It be Allowed? It is an issue that has created huge 
controversies after some world renowned Internet Search engines were 
banned in some countries. Should we control the flow of information? Is 
Internet censorship essential to avoid several cyber crimes? Study and 
analyze the both sides of the coin, giving innovative alternatives to it. 
Cryptography and Computer Security Cryptography has amazingly 
benefited computers, ATMs and e-commerce in the last couple of years. 
Understanding the working of hackers, identity thieves presents a very 
interesting area of research. Viruses, Trojans, cyber laws, anything related 
to computer security, forms one of the best research paper topic ideas on 
computers, especially for computer engineers and young IT professionals. 
[3] 

Some Other Information Technology Research Paper Topics 
Assessment of Robot Assisted Surgery Issues of Privacy and Databases in 
the Ever Broadening IT World The Future of Artificial Intelligence E-
commerce and the World Wide Web: An Evolving Relationship Genetic 
Engineering and Role of Computers in It Controlling Pornography over the 
Internet Evolving Human Computer Interaction The Future of 
Computational Photography Sensor Networks Evolution: Opportunities and 
Challenges Claytronics Future Applications Future of Bioinformatics and 
Biometrix Electronic surveillance In Modern World Future of Social Media 
Multimedia over ATM Networks Comparative Study of Windows, Linux, 
Unix, and Ubuntu Basic input/output system (BIOS) Functions and 
Modifications Growing Challenges in Website Development Making 
Parallel Packet Switches Practical Network Congestion Control Program 
(NCP) Design and Study of Single Buffered Routers Implementing Real-
Time Programmable Shading 3-D Rendering Algorithms Simulation & 
Analysis of Musculosekeltal Systems Human Modeling and Simulation 
Future Multilayer Switch In Networking These are just some of the many 
information technology research paper topics. While writing a technical 
research paper, your research must be backed by sufficient proofs and facts. 
Since academic researches take time, your dedication, focus and time 
management are also very important. We did not give you a long list of 
topics so that you don't get confused due to many options. Choose any of 
the above topics that you find interesting and just start your research. All 
the best![4] 
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EXPERIMENTAL ACTIVITY IN SCIENCE 
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The National Doctrine for the Development of Education in the 

Russian Federation, designed for 2000-2025, is incorporated as a 
conceptual idea of "the participation of pedagogical workers in scientific 
activity", "the integration of scientific research with the educational 
process". These ideas have long been considered in connection with the 
solution of the problem of increasing the teacher's personal potential and 
his self-realization in professional work. At the level of both scientific and 
public consciousness, the opinion about the direct dependence of the 
quality of education, first of all on the degree of the teacher's 
professionalism, took root. Science and research are considered as a means 
of providing professionalism, prolonging the period of professional 
suitability, increasing his satisfaction with work, etc. 

By today, the situation in schools has changed: they have received 
more freedoms, began to independently develop concepts and programs for 
their development, independently design individual pedagogical systems, 
choose or develop educational technologies. 

All this required the teacher to create. Teach all this can only science 
and research activities. On the one hand, the research approach is becoming 
increasingly necessary in order to develop its educational programs, on the 
other hand, through it there is an increase in the professionalism of the 
teacher, which ensures the quality of education in general. The situation 
stimulates the school and the pedagogical team to learn how to plan and 
conduct scientific research, more actively use the scientific developments 
of scientists of various sciences - psychology, ecology, economics and, of 
course, pedagogy itself. The need to involve the teacher in science, in the 
development of his research functions is stimulated by a system of 
categorization and attestation, where the receipt of a higher category is 
associated with the conduct of research work. So the research skills of the 
teacher and his professionalism were directly connected. This became a 
guarantee that the scientific work in schools will not distract her from her 
direct tasks, that the research functions of the teacher will "work" for him, 
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the quality of his work, professional satisfaction with the results of labor 
and, finally, well-being, and material. 

The main thing is to be able to shift teachers to such transformations, 
which is prepared for pedagogical activity in a typical general education 
school, but is not always ready to work in new conditions. 

As an example, we can mention AS Makarenko, an outstanding 
teacher and experimenter. In practice, he managed to accomplish a miracle 
in integrating the theory and practice of raising children and achieve 
brilliant results. 

The idea of involving the teacher in research work within the 
educational institution is developed in the Model Regulations on an 
educational institution. Here, as it were, the rights of the teacher are 
deciphered: to freely choose and use methods of teaching and upbringing, 
textbooks and materials, textbooks, methods for assessing the knowledge of 
students; to raise qualification ...; to be certified on a voluntary basis for the 
relevant qualification category. 

The purpose of the certification is "development of the creative 
initiative" of teachers, the change of wages in connection with the increase 
of professionalism, the involvement of specialists in scientific and 
methodological work in the school. Attestation of teachers and managers 
has become today the most important tool for improving the quality of 
pedagogical work at the expense of post-graduate education and self-
education. In the certification system, the growth of professional and 
pedagogical competence is stimulated, in which: - social and professional 
status, - vocational and pedagogical qualification, - personal, professionally 
significant qualities. 

Attestation materials speak about various forms of attestation, 
including: scientific references, author's programs, creative reports, 
scientific and pedagogical developments, experimental work, etc. These 
forms, as we see, require special scientific training. Such scientific training 
is conducted through professional development, through participation in the 
methodical work, in the process of formation of pedagogical experience, 
through participation in experimental work. 85% of pedagogical and 
managerial staff were certified in the school, most of them defended 
pedagogical projects, i.e. were researchers in some field. 

V.A. Sukhomlinsky attached great importance to the involvement of 
the teacher in research activities, the teacher's attachment to science. He 
wrote: "When every teacher day by day goes more and more into details, in 
the subtleties of the pedagogical process, analyzes the work and mental 
work of students, in a collective, figuratively speaking, a lively thought 
lights up, the collective seeks answers to questions posed by life. But the 
pedagogical idea is the wings on which collective creativity soars. The idea 
inspires the team, and the most interesting and most needed in school life 
begins - collective research work ". 
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Sukhomlinsky himself was an indefatigable researcher, both in the 
field of theory and in the field of practice, involving in the study of both 
educators and students. 

In our school, the scientific and experimental activities of teachers are 
carried out by five SHMOs: history, chemistry, biology and geography; 
mathematics, physics and computer science; Russian language and 
literature; primary classes; class leaders in the following areas: 

Individual experimental and methodical work of teachers. 
Scientific and experimental work of creative pedagogical groups 
Research, project activities of students. 
In most cases OED is understood as the introduction and 

dissemination of ideas and technologies developed in pedagogical science. 
Experimental and experimental work is a form of organization and practical 
implementation of the innovative activity of the teacher in a developing 
school, aimed at studying, designing, scientifically methodological 
substantiation of targeted, substantive and procedural characteristics of the 
educational process in order to find qualitatively new and effective ways of 
forming an integral personality. 

The technology of organization of experimental work is a logical 
sequence of actions, including a number of stages. 

At the first stage, the activity of the teacher is aimed at understanding 
his own practical experience from the standpoint of the scientific 
pedagogical ideas that underlie the "school concept". At the same time, the 
main attention is paid to the study of scientific literature, since any 
pedagogical research is based on already existing ideas, the provisions 
adopted in science. The analysis of the scientific literature allows the 
teacher to determine the main positions on which he will rely in the future, 
the problems that exist at the moment and analyze what has been done, 
what has been reviewed, and what requires refinement and refinement 
(scientifically), which has been developed, but not yet tested in practice (in 
practice), as well as to determine the methodology of its research. This, in 
turn, allows you to determine the relevance, goals and objectives, put 
forward a hypothesis of research, and then compare the results with the 
existing provisions of the pedagogical theory. As a result of such an 
analysis, unresolved problems and contradictions inherent in pedagogical 
practice are revealed. 

The second stage is characterized by the development of the idea of 
the experiment. 

The idea of the experiment is formulated in a program of experimental 
experimental work, the development of which is a way of modeling the 
research activity of the teacher. The program of experimental work 
includes: substantiation and wording of the topic; the definition of the 
object and the subject of research, the purpose and objectives of the 
experiment; the formulation of hypothetical assumptions, where the model, 
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the future methodical system, technology, ie, the mechanism of that 
innovation, due to which it is expected to achieve high results; selection 
and substantiation of specific methods and methods of research; 
determination of the terms of experimental experimental work in general 
and its stages; the development of criteria for assessing the expected results 
of the experiment; determination of the main directions of monitoring of 
the current teaching and educational process. 

The program of experimental and experimental work is considered 
and approved at the meeting of the expert council. Also at the second stage, 
the scientific and methodological support of the experiment is being 
developed (plans for lessons, extracurricular activities, didactic material, 
technical means, ways of fixing experimental facts, etc.). 

The third stage is the implementation of the teacher's program of 
experimental work. This stage involves the implementation of the system 
of measures to transform the teaching and upbringing process, which were 
laid in the hypothesis: the implementation of new technology, methods, 
approbation of methods, methods of teaching and education, due to which 
it is expected to obtain a qualitatively higher result. 

At the fourth stage, theoretical interpretation of the results obtained, 
their reflection (generalization of lessons learned, extra-curricular activities 
of students, methods and methods of teaching and upbringing, etc.), work 
on conclusions, description of the experiment. 

At the fifth stage, the results of experimental experimental work are 
generalized and disseminated. For this purpose, a speech is prepared at a 
meeting of the pedagogical council, a methodological seminar, a scientific 
and practical conference, an article in a journal or a collection of abstracts 
following the results of a pilot experiment. 

The school has 4 school experimental areas aimed at improving the 
structure and content of general education, updating the content, forms and 
methods of educational work, the organization of distance learning: 

"Organization of distance learning using modern technologies in the 
conditions of network interaction" 

"Using different types of oral accounts to increase cognitive interest in 
the lessons of mathematics" 

"The joint productive activity of students, teachers and parents as a 
factor in the development of the individual and the teaching staff" 

"Personality-oriented approach in the formation of skills of a healthy 
lifestyle of junior schoolchildren." 

Thus, research activity enriches the pedagogical, makes it 
multifaceted, interesting. Gradually, the teacher is attached to science. 
Science, as a system of objective knowledge of reality, as an activity in 
obtaining new knowledge and as a result of cognition, is the leading and 
basic factor in the preparation of a teacher as a specialist and the 
mechanism of his professional growth. 
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EXPERIMENTS IN RESEARCH METHODS 
 

Zh. Sarsenbayeva  
PSPI, Pavlodar 

 
1. Experimental research is commonly used in 

sciences such as sociology and psychology, physics, 
chemistry, biology and medicine etc. 

It is a collection of research designs which use 
manipulation and controlled testing to understand 
causal processes. Generally, one or more variables 
are manipulated to determine their effect on a 
dependent variable. 

The experimental methodis a systematic and scientific approach to 
research in which the researcher manipulates one or more variables, and 
controls and measures any change in other variables. 

Experimental Research is often used where: 
There is time priority in a causal relationship (cause precedes effect) 
There is consistency in a causal relationship (a cause will always lead 

to the same effect) 
The magnitude of the correlation is great. 
The word experimental research has a range of definitions. In the strict 

sense, experimental research is what we call a true experiment. 
This is an experiment where the researcher manipulates one variable, 

and control/randomizes the rest of the variables. It has a control group, the 
subjects have been randomly assigned between the groups, and the 
researcher only tests one effect at a time. It is also important to know what 
variable(s) you want to test and measure. 

A very wide definition of experimental research, or a quasi 
experiment, is research where the scientist actively influences something to 
observe the consequences. Most experiments tend to fall in between the 
strict and the wide definition. 
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A rule of thumb is that physical sciences, such as physics, chemistry 
and geology tend to define experiments more narrowly than social sciences, 
such as sociology and psychology, which conduct experiments closer to the 
wider definition. 

Aims of Experimental Research 
Experiments are conducted to be able to predict phenomenons. 

Typically, an experiment is constructed to be able to explain some kind 
of causation. Experimental research is important to society - it helps us to 
improve our everyday lives. 

Identifying the Research Problem 
After deciding the topic of interest, the researcher tries to define the 

research problem. This helps the researcher to focus on a more narrow 
research area to be able to study it appropriately. Defining the research 
problem helps you to formulate a research hypothesis, which is tested 
against the null hypothesis. 

The research problem is often operationalizationed, to define how to 
measure the research problem. The results will depend on the 
exact measurements that the researcher chooses and may be operationalized 
differently in another study to test the main conclusions of the study. 

2. Constructing the Experiment 
There are various aspects to remember when constructing an 

experiment. Planning ahead ensures that the experiment is carried out 
properly and that the results reflect the real world, in the best possible way. 

Creating the Design 
The research design is chosen based on a range of factors. Important 

factors when choosing the design are feasibility, time, cost, ethics, 
measurement problems and what you would like to test. The design of the 
experiment is critical for the validity of the results. 

Typical Designs and Features in Experimental Design 
Pretest-Posttest Design 
Check whether the groups are different before the manipulation starts 

and the effect of the manipulation. Pretests sometimes influence the effect. 
Solomon Four-Group Design 
With two control groups and two experimental groups. Half the 

groups have a pretest and half do not have a pretest. This to test both the 
effect itself and the effect of the pretest. 

Between Subjects Design 
Grouping Participants to Different Conditions 
Bayesian Probability 
Using bayesian probability to "interact" with participants is a more 

"advanced" experimental design. It can be used for settings were there are 
many variables which are hard to isolate. The researcher starts with a set of 
initial beliefs, and tries to adjust them to how participants have responded 
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Pilot Study 
It may be wise to first conduct a pilot-study or two before you do the 

real experiment. This ensures that the experiment measures what it should, 
and that everything is set up right. 

Minor errors, which could potentially destroy the experiment, are 
often found during this process. With a pilot study, you can get information 
about errors and problems, and improve the design, before putting a lot of 
effort into the real experiment. 

Analysis and Conclusions 
In quantitative research, the amount of data measured can be 

enormous. Data not prepared to be analyzed is called "raw data". The raw 
data is often summarized as something called "output data", which 
typically consists of one line per subject (or item). A cell of the output data 
is, for example, an average of an effect in many trials for a subject. The 
output data is used for statistical analysis, e.g. significance tests, to see if 
there really is an effect. 

The aim of an analysis is to draw a conclusion, together with other 
observations. The researcher might generalize the results to a wider 
phenomenon, if there is no indication of confounding variables"polluting" 
the results. 

If the researcher suspects that the effect stems from a different 
variable than the independent variable, further investigation is needed to 
gauge the validity of the results. An experiment is often conducted because 
the scientist wants to know if the independent variable is having any effect 
upon the dependent variable. Variables correlating are not proof that there 
is causation. 

Experiments are more often of quantitative nature than qualitative 
nature, although it happens. 

Examples of Experiments 
This website contains many examples of experiments. Some are 

not true experiments, but involve some kind of manipulation to investigate 
a phenomenon. Others fulfill most or all criteria of true experiments. 

Here are some examples of scientific experiments: 
Social Psychology 
Stanley Milgram Experiment - Will people obey orders, even if clearly 

dangerous? 
Asch Experiment - Will people conform to group behavior?  
3.Experiments are usually used in causal studies. Specifically 

experimental studies involve manipulation with an independent variable in 
order to assess its impacts on dependent variables. Changes in price levels 
on volume of sales can be mentioned a basic example for experiment. In 
this specific example, price can be specified as independent variable, 
whereas sales would be dependent variable. The nature of relationships 
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between two variables in causal experimental studies may be divided into 
three categories: symmetrical, reciprocal and asymmetrical.  

Symmetrical relationship can be observed when two variables 
fluctuate at the same time. However, in symmetrical relationship change in 
one variable is not caused by change in another variable. In other words, 
symmetrical relationships of two individual variables usually would be the 
cause of another factor. For example, decrease in the levels of consumption 
of luxury products and decrease on the levels of consumer trust on financial 
institutions may occur at the same time as a result of a third factor – 
increasing level of uncertainty of perspectives of national economy.  

Reciprocal relationship between two variables occurs when there is a 
mutual influence and reinforcement between two variables. For example, 
impacted by a marketing message a consumer purchases a car from a 
particular brand for the first time. Consequently, the consumer becomes 
loyal to the brand considering more purchases from the same brand in the 
future. Hence, the mutual influence between the consumer and company. 

Asymmetrical relationship relates to change in one variable 
(independent variable) causing changes in another variable (dependent 
variable). There are four major forms of asymmetric relationships: 

a) Stimulus response relationship marks occurrence of an event as a 
response to certain changes. For example, effective re-branding initiatives 
may have positive implications on the volume of sales. 

b) Property-disposition relationship. Property is associated with 
enduring nature of a subject, whereas disposition can be explained as 
tendency to respond in certain ways in certain circumstances. For example, 
personal properties include gender, religion, heritage etc, while personal 
disposition opinions, values, attitudes etc. 

c) Disposition-behaviour relationship relates to a specific type of 
relationship where human behaviour is impacted in certain ways.  For 
example, impact of management style on the levels of employee 
motivation, consumer perception about the brand after the purchase relate 
to disposition-behaviour relationship. 

d) Property-behaviour relationship. This type of relationship relates to 
the impact of property to human behaviour. For example, effects of cultural 
background on consumer behaviour, implications of family life-cycle on 
human tendency to shop online etc.In their review of experimental research 
method Saunders et al, (2007, p.136) claim that aimed to answer ‘how’ and 
‘why’ questions, experiments tend to be used in exploratory and 
explanatory research. 

Experiments can be divided into two categories: field and laboratory. 
The following table illustrates the main differences between these 
alternative types of experiments: 
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THE RELATIONSHIP OF THE RESEARCH METHOD WITH 
OTHER SCIENCES 

 
O.K. Sakhibaeva, B.K. Zhumabekova  

PSPI, Pavlodar  
 

What is research? 
The general perspective of research is that some scientists taking part 

in laboratory testing or presenting the results in scientific discovery to the 
world-actually this was my view of research when I was young.Simply 
speaking the purpose of research is to find a solution to a particular type of 
problem or showing the problem a direction towards solution or putting 
some light in the unknown areas of knowledge for your enlightenment to 
that particular area of knowledge-thus research actually help us to 
understand our reality more clearly as well as help us to enjoy better living 
standard. So, research is kind of a project to find out some answers or 
solutions for a particular area-research is kind of project because every 
project has its scope of work, time-line and resources, that’s why you may 
easily interrelate research work with a project-in fact every research work 
works on based on a well-devised project plan. 

How Research Works? 
Like every system of this world, research also follow certain rules and 

take the help of certain organized procedures in order to get the intended 
result. In a word, a research works on its methods to serve its true purpose 
in any area of the knowledge domains. So, for working of a research 
project, you need to approach your study area in a systematic way, which is 
also recognized and familiar with the rest of the world-what I mean by this 
is that your research method must be recognized by all over the world or at 
least by the majority of the scientific community.  

Methodology of teaching English is closely related to such sciences 
as Pedagogics, Psychology, Physiology, Linguistics, and some others. 
Pedagogics is the science concerned with general teaching and education. 
One branch of Pedagogics is called Didactics which studies general ways 
of teaching in schools. Methodology, as compared to Didactics, studies the 
specific ways of teaching a definite subject. Thus Methodology may be 
considered as a special Didactics. In the foreign language teaching, as well 
as in the teaching of other school subjects, general principles of 
Didactics are applied, and in their turn, influence and enrich Didactics. Eg., 
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the so called principle of visualization was first introduced in teaching 
foreign languages, now it has become one of the fundamental principles of 
Didactics and is used in teaching all school subjects. Programmed 
instruction was first applied in teaching Mathematics. Now through 
Didactics it is used in teaching many subjects, including foreign languages. 

It would be impossible to develop language habits and speech skills 
without information about the ways of forming them, the influence of 
formerly acquired habits on the formation of new ones which is supplied by 
Psychology. Eg., effective learning a foreign language depends to a great 
extent on the pupil’s memory. That is why a teacher must know how he can 
help his pupils to successfully memorize and retain in memory the 
language material they learn. Here psychological investigations are 
significant. Psychologists proved that in learning a subject both voluntary 
and involuntary are of great importance. They also came to a conclusion 
that involuntary memory is retentive. Consequently, in teaching English 
teachers should create favourable conditions for involuntary memorizing. 

Methodology of foreign language teaching has a definite relation to 
Physiology of the pupils’ higher nervous system. Pavlov’s theory of 
“conditioned reflexes” is the example. According to Pavlov habits are 
conditioned reflexes, and a conditioned reflex is an action performed 
automatically in response to a definite stimulus as a result of previous 
frequent repetitions of the same action. If we thoroughly study this theory 
we shall see that it explains and confirms the necessity for frequent 
repetition and revision of material the pupils study as one of the means of 
habits formation.Methodology of foreign language teaching is closely 
related to Linguistics, since Linguistics deals with the problems that are of 
great importance to Methodology: language and speech, grammar and 
vocabulary, the relationship between grammar and vocabulary, and many 
others. Methodology successfully uses, for example, the results of 
linguistic investigation in the selection and arrangement of language 
material for teaching. Empirical research-This is very impressive 
observational type of research, where one observes or test on real-life data 
or analysis the pattern of some specific events in order to identify the 
nature or the class of trend that specific phenomenon maintains. Based on 
the test result, researchers try to draw lines in order to predict the result of 
that type of incidents with certain level of confidence.To undertake the 
above mentioned types of research, there can be a number of ways or 
approaches that one researcher may follow-this is called research methods. 
Actually, research method is a procedure to help you find the required data 
to draw conclusion or make some predictable results on similar types of 
experiments or incidents –no matter where or when or what extent that 
particular incident is happening. In other words, research method is a way 
of collecting inputs and finding the outputs, to conduct your research 
successfully. 
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BASIS OF RESEARCH ACTIVITIES OF THE TEACHER 
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The modern cardinal conversions in society, change of sociocultural 
priorities, change of the purpose and content of education demand from the 
teacher of reorientation of his consciousness to the research nature of 
pedagogical activities. 

The modern educational environment predetermines need of change of 
requirements to qualification of teachers. The new system of estimation of 
all subjects of educational process, solidifying of communication of 
educational practice and science call the teacher for judgment of own 
activities from scientific line items, for mastering skills of research 
activities. 

Need of switching on of the teacher in research and development 
activities is justified in works of a row of domestic scientists 
(Zagvyazinsky V.I., Krayevsky V.V., Kuzmina N.V., Novikova A.M., 
Skatkin M.N., etc.). [1] 

According to white papers of the European Commission decisive 
factors of competitiveness in permanently the changing world are research 
activities which are intended to help to overcome the functional mismatch 
between an education system and calls of time, to adapt to the teacher in 
permanently the changing circle of the functional duties, to staticize interest 
in personal professionally self-development. 
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To define the place and a role of research activities as a component in 
structure of activities of the teacher, it is necessary to specify the concept 
"pedagogical activities" and to consider its entity and structure. 

Pedagogical activities are understood as activities for creation of 
conditions for self-development and self-education of people [2]. 
Pedagogical activities are the elaborate system of a row of deyatelnost. 
Unlike the understanding of activities accepted in psychology as multilayer 
system which components are the purpose motives, actions and result, in 
relation to pedagogical activities reviewing of its components as rather 
independent functional types of activity of the teacher prevails. This idea 
received methodological design in the theory of the activities formulated by 
Leontyev A.N. [3]. 

Thus, feature of pedagogical activity is its polyfunctionality. The bases 
for similar structuring pedagogical activity is allocated in science enough. 

So, Kuzmina N.V. claims that pedagogical activity includes all-
pedagogical and professional and pedagogical orientation [4, p. 44], 
Rachenko I. P. considers pedagogical activity "as one of types of work 
where the teacher and pupils interact (the last act not only as objects, but 
also as subjects of activity), material and spiritual means, working 
conditions" [3]. According to Kulyutkin Yu.N., the originality of 
pedagogical activity consists that it is "metaactivity", that is activities for 
the organization of other activity, namely educational activity of pupils [4, 
p. 46-47]. 

Under research abilities Savenkov A.I. understands the specific 
features of the personality which are subjective conditions of successful 
implementation of research activity [5, p. 131]. The scientist suggests to 
consider structure of research abilities as a complex of three rather 
autonomous components: 

– the search activity, characterizes a motivational component of 
research abilities; 

– divergent thinking is characterized by efficiency, flexibility of 
thinking, originality, ability to development of the ideas in response to a 
problem situation; 

– convergent thinking is closely connected with a gift to solve a 
problem on the basis of logical algorithms, through ability to the analysis 
and synthesis. 

Thus, research activity is the integral component of pedagogical 
activity of the modern teacher providing the organization of all other her 
types, exerting impact on development of professional competence of the 
teacher and performing function of means of this development; the activity 
directed to formation and development of the identity of the teacher as the 
active subject of own activity capable to self-realization and self-updating; 
the activity based on internal informative need and activity of the subject, 
and directed on the one hand to knowledge, to search of new knowledge for 
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the solution of educational tasks, on the other hand on (вос) production on 
improvement of educational process according to the purposes of modern 
education; activity in the course of which there is a formation and 
development of the major mental functions, an essential gain of research 
abilities and abilities to a research, training and development [5, p. 132]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Б.К. Закуова, А.С. Смыков  
ПГПИ, г. Павлодар 

 
В настоящее время ведущей целью образования становится 

развитие личности, реализация уникальных человеческих возмож-
ностей, подготовка молодого человека к самостоятельному выбору 
жизненных стратегий в меняющихся обстоятельствах жизни. Фор-
мирование личности, способной к самоопределению и самореали-
зации, социально устойчивой и мобильной, способной вырабатывать и 
изменять собственный жизненный путь, такова цель и критерии 
успешности современного образования.  

Проблема самореализации школьников является одной из 
актуальных проблем педагогической науки, призванной исследовать и 
научно осмыслить противоречивые процессы развития, обучения и 
воспитания личности школьников в современных социокультурных 
условиях. Таким образом, одной из задач общеобразовательной школы 
и учителя является создание оптимальных условий для развития 
способностей личности подростка к самореализации.  

В настоящее время исследователи основное внимание уделяют 
проблеме самореализации детей и подростков в дополнительном 
художественном образовании, в котором предоставлен гораздо 
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больший выбор разнообразной деятельности и организационных форм 
работы по сравнению с общеобразовательной школой. И как следствие, 
большей возможности индивидуальных проявлений личности школь-
ника. Гораздо меньше внимания уделяется исследованию проблемы 
самореализации школьников подросткового возраста на уроках. В 
связи с этим становится актуальной задача исследовать эту проблему 
применительно к ситуации классно-урочной системы обучения изо-
бразительному искусству в общеобразовательной школе. В задачу 
нашего исследования входят изучение и экспериментальная проверка 
определенной совокупности условий, способствующих самореализации 
учащихся в процессе занятий изобразительным искусством в 
общеобразовательной школе.  

Под педагогическими условиями принято понимать такие 
стороны педагогического процесса, на которые могут влиять внешние 
обстоятельства, в том числе специально задуманные и сконструиро-
ванные педагогом [1]. В то же время педагогические условия не могут 
гарантировать обязательное достижение педагогического результата. 
Они могут только способствовать этому. В качестве педагогических 
условий можно рассматривать организационные формы, содержание 
образования, методы обучения и другие составляющие педагоги-
ческого процесса.  

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет свои 
особенности, которые обусловлены спецификой образовательной области 
«искусство». В художественно-творческой деятельности, одной из 
особенностей которой является самовыражение личности в художест-
венных образах, формируется эстетическое отношение к жизни и 
искусству. Эстетическое отношение представляет собой основу 
художественного творчества. Выражение своего отношения, переживания 
и чувства в художественных образах усиливает потребность в 
художественно-творческой деятельности.  

Большую часть учебного времени уроков изобразительного 
искусства занимает практическая работа с разнообразными материалами 
и художественными техниками, которая дает возможность экспери-
ментировать в получении определенного результата. Работа школьников 
над тематическими композициями предполагает определенную свободу в 
выборе средств решения поставленной учебной задачи. Работа над 
тематическими композициями раскрывает такие возможности прояв-
ления художественно-психологического раскрепощения школьников, 
которые освобождают их скрытые возможности фантазии и художест-
венной реализации тех сторон личностных потребностей, которые не 
могут в силу тех или иных обстоятельств реализовать в реальном 
поведении и деятельности. При этом художественно-композиционные 
законы, подчиненные своей строгой логике, помогают школьникам не 
просто образно реализовать «несбыточное», но и ментально вплетать 



170 

получаемые результаты в канву их собственных всегда уникальных 
ценностных представлений.  

Занятия искусством опираются на чувства и эстетические 
эмоции, что является основой развития эмоционально-оценочного 
мышления. Уроки искусства могут быть разнообразны и по их 
организации. Это урок-сказка, урок-игра, урок-мастерская, урок-образ 
и др., а также использование разнообразных организационных форм, в 
том числе работа в паре и группе. Реализация образовательных 
стандартов по искусству не влечет за собой жесткие рамки в выборе 
тем для композиционной работы. Здесь возможно и необходимо для 
развития потребности занятий искусством выбор тем и заданий, 
которые были бы личностнозначимы для каждого учащегося.  

В исследовании А.А. Плигина выделяются составляющие лич-
ностного опыта, которые могут получить развитие в результате обучения 
изобразительному искусству и занятий художественным творчеством. 
Это – развитие чувственно эмоциональной сферы; развитие восприятия и 
фантазии; развитие интеллектуальных операций; развитие инстру-
ментов и навыков моделирования; развитие речи и мышления; развитие 
эстетических и нравственных норм и идеалов; развитие механизмов 
поиска и создания личностных смыслов; развитие Я-концепции [7].  

Для нас представляется существенным, что этот исследователь 
предлагает строить содержание школьных программ по изобрази-
тельному искусству с учетом следующих компонентов:  

– развитие кругозора и предметной эрудиции;  
– развитие умений и навыков изобразительной и творческой 

деятельности;  
– развитие познавательных способов и стратегий;  
– самоопределение и самореализация личности;  
– самоорганизация и саморегуляция.  
По справедливому замечанию А.А. Плигина, именно самоопре-

делению и самореализации школьников в настоящее время в отечест-
венной педагогике не уделяется должного внимания. Таким образом, 
специфика предмета изобразительного искусства в общеобразо-
вательной школе несет в себе большие потенциальные возможности 
самореализации школьников.  

В то же время ни для кого не является секретом, что зачастую 
усилия школьного учителя не достигают положительного результата в 
приобщении детей к миру искусства и, как следствие, потребности к 
общению с художественными произведениями и тем более в 
художественной деятельности.  

Под самореализацией понимают реализацию собственных усилий 
человека, возможностей развития собственного «Я», процесс 
реализации себя, осуществление самого себя в жизни и повседневной 
деятельности, поиск и утверждение своего особого пути в этом мире, 
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своих ценностей и смысла своего существования. Необходимо 
подчеркнуть, что самореализация возможна при наличии потребности 
и сильного побудительного мотива.  

Исследователи, которые занимаются изучением проблемы 
самореализации личности, заостряют свое внимание на двух способах 
самореализации. Один из них заключается в том, что любой индивид, 
включенный в какую-либо деятельность, самореализуется, действуя в 
пределах репродуктивной деятельности, по традиционно устоявшимся 
правилам. Такая самореализация носит пассивный характер в отличие 
от активной [8, с. 60-63].  

Активную самореализацию относят ко второму типу самореали-
зации, которую называют творческой. Под творческой самореали-
зацией понимается процесс, при котором обязательным становится 
обретение новых способов деятельности, создание нового продукта, 
формирование потребностей. Мы согласны с мнением Д.К. Чулакова о 
том, что активная самореализация предполагает рефлексивную дея-
тельность, которая предполагает личностное переосмысление чело-
веком тех или иных содержаний своего сознания для успешного 
осуществления деятельности. Для достижения цели творческой 
самореализации необходимо осмысление своего опыта, представление 
субъекта о своих способностях и потребностях. Особенно важно, что 
творческая самореализация приобретает аксиологическую и этическую 
направленность. В процессе творческой самореализации происходит 
развитие потребностей индивида. В этом смысле есть существенная 
разница между понятиями «творческая самореализация» и «само-
реализация в творческой деятельности».  

Если рассматривать творческую самореализацию в изобрази-
тельной деятельности как частный случай, то под творческой само-
реализацией необходимо понимать развитие потребности в занятии 
изобразительным искусством. Исследователь Л.В. Бурая в работе, 
посвященной исследованию самореализации школьников в процессе 
художественного творчества, пишет, что «творческая самореализация 
в системе интегрированных уроков искусства это и есть продуктивная 
художественно-эстетическая деятельность», в которой проявляются 
индивидуальные возможности и способности детей [2]. Из контекста 
понятно, что данный автор не видит различия в этих понятиях. 
Поэтому необходимо уточнить нашу позицию.  

Под творческой самореализацией мы понимаем не только продук-
тивную художественную деятельность, но и развитие потребности в 
ней. В данном случае потребности в изобразительной деятельности и 
художественном творчестве. Такое уточнение понятий имеет своей 
целью выделить педагогические условия, которые наиболее эффективно 
будут способствовать процессу развития потребностей подростков, а 
значит, и способности творческой самореализации. Здесь необходимо 
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иметь в виду, что педагогические условия должны сочетаться с 
внутренними стимулами подростков.  

Уточним нашу позицию относительно особенности самореали-
зации учащихся на уроках изобразительного искусства. Основываясь 
на теоретических исследованиях о природе искусства, о его значении 
для жизнедеятельности человека (Л.С. Выготский, М.С. Каган и др.), 
можно утверждать, что самореализация в процессе восприятия 
искусства или в процессе художественного творчества отличается от 
самореализации в других видах деятельности и общения. Только 
искусство создает условия для реализации индивида в чувственно-
эмоциональной сфере. Причем индивид как бы погружается в мир 
художественных образов, созданных при помощи воображения и 
фантазий. При восприятии искусства каждый находит тот образ, 
который необходим ему лично. В процессе собственного художест-
венного творчества у человека появляется возможность реализовать 
свои потребности при помощи собственных фантазий. Таким образом, 
занятия искусством «открывают» канал для самореализации учащихся 
с учетом его личностных потребностей в эмоциональной разрядке.  

Возвращаясь к проблеме потребности в художественной 
изобразительной деятельности, необходимо отметить, что внутренние 
стимулы занятий рисованием в подростковом возрасте присущи 
далеко не всем школьникам. Исключение составляют учащиеся, 
одаренные от природы, те из них, которые имеют определенный 
творческий опыт, полученный ими в результате дополнительных 
занятий изобразительным искусством, и т.д.  

В то же время каждому подростку присущи определенные 
возрастные и индивидуальные особенности, способствующие спон-
танному формированию потреб-ностно-мотивационной сферы. Для 
подростков характерно стремление к самоутверждению в среде 
сверстников. Для подростка чрезвычайно важно быть признанным, 
уважаемым товарищами. Стремление к общению и совместной 
деятельности становится важнейшей потребностью детей подрост-
кового возраста.  

Особенность совместной или коллективной деятельности на 
занятиях изобразительным искусством заключается в том, что она 
должна организовываться по принципу игры, сказки, драматизации, 
сотворчества и т.д. В этом случае создается атмосфера, которая 
способствует самореализации каждого учащегося в соответствии с его 
эмоционально-ценностными установками.  

Поэтому, по нашему убеждению, систематическая коллективная 
работа на уроке изобразительного искусства является тем механизмом, 
при помощи которого может сложиться положительное отношение к 
самой художественной деятельности. Причем вначале возможна 
пассивная самореализация, простое включение подростков в изобрази-
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тельную деятельность. В дальнейшем при умелой и грамотной 
организации совместной деятельности школьников пассивная само-
реализация разовьется в творческую, на основе удовлетворения тех 
потребностей, которые уже сформированы.  

Важным обстоятельством, определяющим необходимость разра-
ботки и внедрения коллективной формы организации художественной 
деятельности на уроках, является то, что детям очень нравится такого 
рода деятельность. Потому что каждый чувствует себя сопричастным 
к полученному общему продукту, и это не только радует, но и 
объединяет учащихся [3].  

По справедливому замечанию исследователя Е.Л. Мельниковой, 
при работе в группах может создаваться проблемная ситуация, она 
будет проходить наиболее остро, так как будут сталкиваться разные 
мнения учеников. Далее она обращает внимание на то, что работа в 
группах создает условия для развития интеллектуальных способностей 
детей и подростков. Коллективная изобразительная деятельность 
способствует эстетическому развитию школьников, активно воздейст-
вует на формирование сознания личности в целом, дает возможность 
строить общение, развивать привычку взаимопомощи, создает почву 
для проявления и формирования общественно ценных мотивов.  

В то же время художественное творчество и обучение – процесс, 
требующий индивидуального подхода к каждому ребенку. Сам процесс 
творческой самореализации обусловлен личностными особенностями 
каждого учащегося.  

Поэтому важным условием организационной формы проведения 
занятий для формирования способности творческой самореализации 
мы видим в сочетании индивидуальной и коллективной работы по 
изобразительному искусству.  

Важнейшая особенность «переходного» возраста заключается в 
стремлении подростков к самостоятельности, возникает потребность в 
знаниях собственных особенностей и способностей, интереса к себе, 
размышлений о себе.  

В связи с этими особенностями подросткового возраста ко 
второму педагогическому условию, которое способствует самореализации 
школьников в процессе изобразительной деятельности, мы относим 
рефлексивное обучение, диалоговые и проблемный методы. Проблемное 
обучение понимается как средство развития творческих возможностей 
ребенка, как одно из важных условий становления личности [4; 6].  

Л.Б. Рылова отмечает, что проблемно-познавательная деятельность 
учащихся направлена на решение трех основных проблем:  

1. Усвоение приемов изобразительной деятельности.  
2. Усвоение способов создания художественного образа.  
3. Познание способов, методов художественного творчества, 

которые в совокупности должны составлять систему последовательно 
усложняющихся проблемных задач.  
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Познание способов деятельности может осуществляться реф-
лексивным путем, оценкой собственной деятельности, своих возмож-
ностей и способностей. Здесь необходимо обратить внимание на то 
обстоятельство, что от адекватной и устойчивой самооценки зависит 
эффективность процесса самореализации.  

Проблемный метод обучения изобразительному искусству опре-
деляется спецификой художественного метода познания и творчества, 
в чувственно-сенсорном и действенном усвоении способов создания 
художественного образа с помощью художественно выразительных 
средств.  

Л.Б. Рылова выделяет следующие типы проблемных задач, которые 
направлены на понимание, создание и воспроизведение художественного 
образа различной степени художественной сложности, обобщения, 
новизны, степени личностного проявления:  

– учебно-познавательные;  
– художественно-познавательные;  
– художественно-творческие.  
Л.Б. Рылова включает в структуру проблемной ситуации, которая 

представляет собой взаимодействие двух видов художественной 
деятельности изображения и восприятия, художественно-эстетические 
и познавательные потребности:  

1) художественно-эстетические, познавательные потребности;  
2) неизвестное: новизна, обобщение;  
3) возможность учащихся: интеллект, личный опыт в изобрази-

тельной деятельности. Причем соотношение «известного» и «неиз-
вестного» в структуре проблемной ситуации носит личностный 
характер, содержанием которого являются не новые понятия и формулы и 
т.д., а новые способы создания художественного образа, новые 
эстетические чувства и эмоции [5].  

Именно при таком обучении ученик может выбирать свой способ 
познания в соответствии с индивидуальными возможностями и пред-
почтениями.  

Таким образом, к важнейшим педагогическим условиям само-
реализации личности подростка в процессе изобразительной деятель-
ности мы относим сочетание индивидуальной и коллективной органи-
зации обучения на уроках изобразительного искусства и широкое 
использование проблемного метода обучения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ТИСО  
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СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ) 
 

Н.К. Сулейменова  
«Торт-Кудукская СОШ», г. Экибастуз 

 
1. Теоретическая часть 
Обучение на основе новых педагогических технологий, базирую-

щихся на деятельностном подходе, чтобы ученик непрерывно 
овладевал жизненно важными способами деятельности, ключевыми 
компетенциями, мог проявить активность, самостоятельность – задача 
сегодняшнего образования. Технология ТИСО (технология индиви-
дуализированного способа обучения) дает возможность реализации 
данной задачи. При подготовке и проведении учебного занятия 
отправными точками для каждого педагога современной школы 
должны стать следующие принципы: урок – это открытие, поиск и 
осмысление истины. Стратегия современного урока далеко выходит за 
пределы простой передачи знаний. Знание является только его 
содержанием, ключевой результат – развитие интеллекта и духовное 
обогащение каждого участника образовательного процесса; урок – это 
часть жизни ребенка, и проживание этой части должно совершаться на 
уровне высокой общечеловеческой культуры. Если на уроке изучается 
истина, высвечивающая одну из сторон жизни, значит, изучается сама 
жизнь. При таком подходе меняется отношение школьника к 
обучению, иным образом конструируется процесс обучения; высшей 
ценностью на уроке является человек. Урок – главная составная часть 
образовательного процесса. Учебная деятельность учителя и учащихся в 
значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество 
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом 
определяется уровнем проведения учебного занятия. Непременным 
условием успешности учителя является владение современными 
образовательными технологиями и внедрение их в свою практику. При 
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подготовке и проведении учебного занятия отправными точками для 
каждого педагога современной школы должны стать следующие 
принципы: урок – это открытие, поиск и осмысление истины. В 
педагогике неизбежно возникают вопросы: «чему учить?», «зачем 
учить?», «как учить?», но, вместе с тем, появляется еще один: «Как 
учить результативно?»    По мнению Г.К.Селевко, «любая 
технология имеет средства, активизирующие и интенсифицирующие 
деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства 
составляют главную идею и причину эффективности результатов». 
Поэтому, целью моей работы в плане «обновления содержания 
образования» является создание оптимальных условий для 
самостоятельной деятельности учеников, которая направлена на 
индивидуальную самореализацию и развитие личностных качеств с 
одновременным высоким уровнем освоения ими содержания 
преподаваемого предмета биологии.  Исходя из основной цели, 
поставлена следующая задача: построить обучение школьников на 
основе новых педагогических технологий, базирую-щихся на 
деятельностном подходе, чтобы ученик непрерывно овладевал жизненно 
важными способами деятельности, ключевыми компетен-циями, мог 
проявить активность, самостоятельность. Одной из таких технологий, 
применяемой в практике, является технология индиви-
дуализированного способа обучения (ТИСО), при освоении которой 
основное внимание уделяется созданию условий для работы с каждым 
в отдельности учеником с учетом индивидуальных познавательных 
возможностей, потребностей, интересов. Данная технология успешно 
внедряется в практику работы преподавателей разных учебных 
дисциплин, в том числе и биологии. Какова же система действий 
учителя при работе по ТИСО?  

На основе стандарта содержания темы выстраивается система 
целей обучения биологии. Главным является четкое представление о 
требованиях стандарта к подготовке учащихся, что дает возможность 
для целенаправленной организации процесса обучения и системного 
контроля оценки знаний учащихся. После этого формируется комплексная 
дидактическая цель, которая имеет два уровня: уровень усвоения 
учебного содержания учеником и ориентация на его использование в 
практике, а также для изучения учебного материала в будущем. 

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного 
процесса, при которой:  

1) Учитель взаимодействует лишь с одним учеником;  
2) Один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения. 
Главным достоинством индивидуального обучения является то, 

что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 
темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за 
каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; 
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следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя 
необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и 
учителя, приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контро-
лируемой ситуации со стороны учителя и со стороны ученика. Все это 
позволяет ученику работать экономно, постоянно контролировать 
затраты своих сил, работать в оптимальное для себя время, что, 
естественно, позволяет достигать высоких результатов обученности. 
Индивидуальное обучение в таком «чистом» виде применяется в 
массовой школе весьма ограниченно. Технология ТИСО удобна, для 
малокомплектных школ, где в классах всего 3-4 ученика, где удобно 
составить индивидуальные карточки, удобно опросить устно, провести 
индивидуальную беседу по пробелам и это происходит ежедневно.   

Индивидуальный подход – это: 
1) Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдель-
ными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их лич-
ностные особенности;  

2) Ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении 
с ним;    

3) Учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения;  
4) Создание психолого-педагогических условий не только для 

развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в 
отдельности.  

Индивидуализация обучения – это: 
1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, 

приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особен-
ностями учащихся; 

2. различные учебно-методические, психолого-педагогические и 
организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 
индивидуальный подход.  

Технология индивидуализированного обучения – такая организация 
учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индиви-
дуальная форма обучения являются приоритетными. Индивидуальный 
подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 
существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения 
можно также считать «проникающей технологией». Однако технологии, 
ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее основным 
средством достижения целей обучения, можно рассматривать отдельно, 
как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 
признаками целостной педагогической технологии. Метод проектов. 
Еще в 1919 г. в городе Дальтон Е. Паркхарст делает попытку заменить 
классно-урочную систему индивидуальной работой с каждым учеником с 
последующей работой каждого ученика по плану, выработанному 
совместно с педагогом. Ученики получили возможность продвигаться 
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в изучении школьных программ каждый своим темпом, первую 
половину дня работали самостоятельно на основе рабочих руководств, 
без всякого расписания. Во второй половине – занятия в группе по 
интересам; не запрещалось собираться в группах или парах, чтобы 
какие-то вопросы или темы обсуждать или прорабатывать сообща. 
Этот опыт получил название «Дальтон-план». В России он как «метод 
проектов» применялся во многих школах и вузах в 20-х годах; сегодня 
школьная практика вновь обращается к нему. Метод проектов – это 
комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать 
учебный процесс, дает возможность ребенку проявить самостоя-
тельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. В 
современной отечественной педагогической практике и теории 
наиболее яркими примерами технологий внутри классной индиви-
дуализации обучения являются следующие: 

1. Технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 
2. Адаптивная система обучения А.С. Границкой; 
3. Обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного 

плана В.Д. Шадрикова. 
Технолгия индивидуализации обучения представляют динамические 

системы, охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, 
методы и средства. 

Классификационные характеристики технологий индиви-
дуализированного обучения: 

– По уровню применения: все уровни. 
– По философской основе: гуманистические. 
– По основному фактору развития: комплексная. 
– По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторные. 
По характеру содержания: обучающая, гуманитарная, обще-

образовательная, личностно-ориентированная, дидактоцентрическая, 
проникающие. 

По типу управления: система «репетитор». 
По организационным формам: альтернативные, академии-

ческие, индивидуально-групповые. 
По подходу к ребенку: гуманно-личностные. 
По преобладающему методу: программированные, само разви-

вающие, творчески. 
По направлению модернизации: альтернативные. 
По категории обучаемых: все категории. 
Акцент целей: 
– Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, 

его потенциальных возможностей. 
– Содействие средствами индивидуализации выполнению учебных 

программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся. 
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– Формирование обще учебных умений и навыков при опоре на 
зону ближайшего развития каждого ученика. 

– Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных 
интересов. 

Перед учителем на протяжении всей его учительской 
деятельности возникает вопрос: 

– как организовать естественную передачу и освоение знаний так, 
чтобы основные психологические функции у учеников (восприятие, 
внимание, анализ-синтез, запоминание, воспроизведение знаний) – 
работали продуктивно и творчески; 

– как включить ученика и организовать процессы формирования 
персональных методов освоения новых знаний; 

– как сохранить и укрепить здоровье ребенка при организации его 
учебной деятельности  

– как наладить адекватный контроль и проверку знаний; 
– как сделать процесс обучения максимально приспособленным к 

естественным законам функционирования психику, которая по 
природе и любознательна и индивидуальна. 

Ответом на выше поставленные вопросы может стать дифферен-
цированный подход к обучению, но осуществляется на индиви-
дуальном уровне. Такая трактовка дифференцированного подхода на 
индивидуальном уровне вызвана следующими соображениями: 

Во-первых, каждый ребенок индивидуален! 
У каждого свой сплав индивидуальных способностей, темпера-

мента, характера воли, мотивации, когнитивной организации, интел-
лектуальной лабильности (определяет скорость переработки новой 
информации) и т.д. 

Во-вторых, ребенок является не столько объектом педагоги-
ческого воздействия, сколько субъектом собственной деятельности. 
Поэтому, говоря о развитии ребенка посредством учебной деятель-
ности, мы прежде всего должны иметь в виду его саморазвитие. 
«Ребенок получает образование для себя». 

Задача учителя при осуществлении данного подхода помнить, что 
образование это в действительности «то, что остается, когда все 
выученное забыто» и еще надо помнить о том, что ребенок должен 
уметь пользоваться тем, «что остается» в его памяти. Один из 
способов разрешения поставленной задачи это проектирование такой 
технологии обучения, которая предусматривала бы осуществление 
принципа дифференцированного подхода на индивидуальном уровне – 
это Технология Индивидуализированного Способа обучения-ТИСО. 

Эта технология: 
– ориентирована на учет своеобразия психики и личности учащегося; 
– ориентирует учителя на работу с каждым учеником в рамках 

одновременной работы со всем классом; 
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– ориентирует учащегося на развитие своей индивидуальности; 
– активная роль учащегося на каждом этапе; 
– отсутствие жесткого фиксированного времени; 
– индивидуальный подход к ученику. 
Основой ТИСО является организация обучения, по учебному 

листу темы.  
2. Практическая часть: 
На пример по теме: «Квадратный трехчлен. Разложение квад-

ратного трехчлена на множители» 
1. Организационный момент 
2. Приветствую учащихся, знакомлю с правилами работы на 

уроке, объясняю, как правильно заполнять рейтинговый лист 
3. 2.Мотивационный этап 
4. Учащиеся читают обязательно, что они должны знать и уметь 

после 3-х часовой работы по данной теме. 
5. Перед началом работы ознакомьтесь с правилом ПОМНИ. 
6. 3.Операционный этап  
7. Учащиеся приступают к выполнению заданий по учебному 

листу (прилагается) 
4. Итог урока 
8. На каждой парте лежат цветные стикеры, учащимся в конце 

урока предлагается, уходя приклеить на доску соответствующий цвет: 
9. Красный –- я ничего не понимаю, домашнее задание все равно 

выполнять не буду. 
Желтый – было интересно, я даже смог выполнить ряд заданий 
Зеленый – урок был полезен для меня, я все понимал, мне 

пригодится это в дальнейшем. 
 
РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ 
по теме: «Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители»  
 
Ф.И. ___________________________________, класс __________ 
 

№ Max баллов Полученный балл Кто проверил Кого проверил Оценка 

1 
1 

    
8 

2 
2 

    
8 

3 10     
4 14     
5 8     
6 14     

Итого      
 
Итого: 65 баллов 
«5» - 56 – 65 балл 
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«4» - 45 – 55 балл 
«3» - 34 – 44 баллов      
Учебные листы по своему целевому назначению отвечают идеям 

развивающего обучения. Учебные листы составляются с учетом 
предметного курса в соответствии с требованиями образовательной 
программы и дидактического материала учебника. Учебный лист 
состоит из заданий по теме, выполнение заданий осуществляется по 
алгоритму, учеником самостоятельно. Оценка результата обеспечивается 
через рейтинговый балл, переведенный в 5 бальную систему. Перед 
уроком ТИСО проводится урок лекция. На уроках лекциях учителям 
ведется ознакомление учащихся новым материалом, здесь нет опроса, 
проверочных, контрольных. При данной системе обучения значительная 
доля учебного времени отводится самостоятельной работе учащихся. 
Условие самостоятельного учения любого рода является компетент-
ность чтения- это нечто большее, чем просто умение читать. Учащиеся 
обладают способностью понимать текст, умением вычленять из текста 
нужную информацию в соответствии с заданной целью (составлять 
алгоритм, делить на смысловые части текст задачи и т.д.). На 
самостоятельных занятиях, при возникновении затруднений получает 
консультацию у учителя или одноклассников, успешно выполнивших 
задания и получивших права на проверку знаний других учеников. 
Следующий элемент компетентности – выделение уровней освоенности. 
Оценки, выставленные в рейтинговом листе, должны подтверждаться 
результатами контрольных работ. Работа по технологии ТИСО 
позволяет достичь высокого уровня мотивации учащихся, реализации 
самостоятельности и возможности для учащихся усвоить учебный 
материал в своем темпе и на своем уровне. В ходе работы создается 
атмосфера соревнования, темпа, стимула, ситуации успеха. Поскольку 
основной деятельностью для учащихся является учение, то успешность в 
учении выступает условием их благополучного самочувствия. Если 
рассмотреть учебный лист, рассчитан на 3 занятия. В учебный лист 
входят и теория и практика, которую учащиеся изучают самостоя-
тельно, а также проверочные работы. Учебный лист состоит из  
7 заданий, сюда входят и две проверочные работы (одна обязательного 
уровня, вторая творческого уровня или возможного). Первые два 
задания учебного листа направлены на изучение теоретической части 
темы и практического выполнения задания из обязательного уровня. 
Задания по учебному листу должны быть составлены занимательно с 
использованием ключевых слов из схемы активизирования мысли-
тельных процессов по Блуму (сформулируйте, перечислите,). Пройдя 
проверки по завершению выполнения двух первых заданий, учащиеся 
могут приступить к проверочной работе №1. Проверочную работу №1 
должен пройти каждый ученик в обязательном порядке. Последующие 
задания- творческого уровня В и С. Задания в учебном листе можно 
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менять, если они вызывают затруднения, в общем, у всего класса. 
Проверочные работы состоят из тестов, примеров, задач. Если 
представлять учебную информацию в свернутом виде, то она усваивается 
и хранится долговременной памятью. По учебным листам формируется 
алгоритмический и системный виды мышления. Учащиеся начинают 
самостоятельно учиться исходя из собственных мотиваций и стрем-
лений. Учитель организует самостоятельную работу учащегося в 
образовательном пространстве, помогает ребенку разобраться в 
успехах, неудачах и правильно сформулировать цели на будущее, 
организует коммуникацию с учащимися. Быстрое и прочное усвоение 
знаний, умение быстро найти правильное решение в новой произ-
водственной обстановке или жизненной обстановке во многом зависят 
от правильного воспитания внимания, памяти и в особенности 
мышления учащихся. И самое главное, с самого начала иметь 
«инструмент взятий знаний», которым смогли бы организовать свое 
восприятие, внимание к знаниям, их понимание, поиск и воспроиз-
ведение, то есть постепенное формирование своих личных способов 
обучения, методов познания. Данная технология позволяет учителю и 
ученику развиваться вместе, учитель стоит не над учеником, а вместе 
с ним. Пытаясь создать образ ученика нашей школы, при внедрении 
индивидуализированного подхода в обучении и воспитании учащихся 
нет единых жестких требований к каждому ученику, так как нельзя 
оспаривать уникальную индивидуальность каждого человека. Тем не 
менее, основываясь на базовых принципах образования можно 
представить портрет ученика. Современный ученик - это личность, 
максимально адаптированная к современным социальным условиям и 
ориентированная на успех.  

 

 
Ориентирован на успех 
Я могу 
Я способен 

 



183 

Кроме развития личности ученика индивидуализированный 
подход позволяет развиваться и личности учителя. Применение 
индивидуализированного обучения способствует кардинальному 
изменению не только сознания ученика, но и сознания учителя. 
Использование индивидуализированного подхода в обучении 
вдохновляет учителя на создание такого образовательного процесса, в 
котором ученик в самой жизни учится менять, улучшать, 
совершенствовать условия этой жизни, повышать её качество. Кроме 
того, на искусство нового мышления учителя оказывает влияние 
эмоциональная атмосфера в учебном заведении, его гуманитарная 
среда, что, конечно же, сказывается на познавательном выходе и 
продуктивности учебно-воспитательного процесса. Таким образом в 
портрете учителя можно выделить стремление к самореализации и 
самовыражения.  

Стремление к самовыражению стремление к самореализации:  
Я знаю 
Я мыслю 
Я творю 

 
3. Вывод: 
Таким образом, необходимость внедрения индивидуализированного 

подхода в обучении учащихся на современном этапе подтверждается 
практикой: дети учатся самоорганизации, умению проводить самооценку. 
Происходит переосмысление их внутренней мотивации к обучению. 
Ученик становится активным участником педагогического процесса. 
Индивидуальное развитие ученика, его личная самооценка на каждом 
этапе урока формирует у подрастающего поколения стремление 
учиться по своему внутреннему убеждению.  

Одним из эффективных путей его развития является – технология 
индивидуализированного способа обучения – ТИСО. 

Эта технология: 
– ориентирует учителя на учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащегося; 
– ориентирует учителя на работу с каждым учеником в рамках 

одновременной работы со всем классом; 
– ориентирует учащихся на развитие своей индивидуальности; 
– активизирует роль учащегося на каждом этапе обучения 

математики; 
– не регламентирует учебную деятельность учащихся для решения 

математических задач; 
При ТИСО учебная информация предоставляется в свернутом 

виде, что позволяет ученикам усваивать и хранить полученные знания 
на длительный срок. Учебные листы формируют наглядно-образный и 
логические виды мышления. Учащиеся начинают самостоятельно 
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учиться исходя из собственных мотиваций и стремлений. Учитель 
организует самостоятельную работу учащегося в образовательном 
пространстве, помогает ребенку разобраться в успехах, неудачах и 
правильно сформулировать цели на будущее, организует коммуникацию с 
учащимися. Быстрое и прочное усвоение знаний, умение быстро 
найти правильное решение в новой производственной обстановке или 
жизненной обстановке во многом зависят от правильного воспитания 
внимания, памяти и в особенности мышления учащихся. При данной 
системе обучения значительная доля учебного времени отводится 
самостоятельной работе учащихся. Целью самостоятельного изучения 
материала является овладение способностью восприятия текста, 
вычленять из текста нужную информацию в соответствии с заданной 
целью (составлять алгоритм, делить на смысловые части текст задачи 
и т.д). На самостоятельных занятиях в индивидуальном режиме 
учащиеся выполняют задания, при возникновении затруднении получает 
консультацию у учителя или одноклассников, успешно выполнивших 
задания и получивших права на проверку знаний других учеников. 
Следующий элемент самостоятельной работы – выделение уровней 
освоенности, измерителем которого являются оценки, которые выстав-
ляются в рейтинговом листе и которые должны быть подтверждены 
результатами контрольных работ. Работа по технологии ТИСО 
позволяет достичь высокого уровня мотивации учащихся, реализации 
самостоятельности и возможности для учащихся усвоить учебный 
материал в своем темпе и на своем уровне. В ходе работы создается 
атмосфера соревнования, темпа, стимула, ситуации успеха. Кроме 
осознания своего успеха, ТИСО позволяет осуществить принцип 
здоровье сбережения. Здоровье ребенка зависит от успешности его 
деятельности. Так как задания по данной технологии выбираются в 
соответствии со способностями, без ограничения во времени для 
решения задач, что создает психологический комфорт в обучении.  

И самое главное с самого начала иметь «инструмент взятия 
знаний», которым смогли бы организовать свое восприятие, внимание 
к знаниям, их понимание, поиск и воспроизведение, то есть постепенное 
формирование своих личных способов обучения, методов познания. 
Данная технология позволяет учителю и ученику развиваться вместе, 
учитель стоит не над учеником, а вместе с ним. 

Данная технология ценна тем, что не делит детей на умных и не 
очень, на благополучных и нет. Кроме того, индивидуальный подход 
позволяет каждому осваивает программу на индивидуальном, доступном 
ему уровне. Из активных форм и методов обучения используются 
элементы опорных сигналов и конспектов из электронного учебника, 
метод самостоятельной работы с текстом учебника, разнообразные 
виды контрольных работ: биологический диктант, терминологический 
диктант, проверочная работа с четырьмя видами ответов, тестовые 
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задания, контрольная работа в виде вопросов и ответов. При изучении 
наиболее сложных тем рефлексию можно проводить виде лабораторно 
-практических работ в компьютерном варианте, где показаны 
достижения в области медицины, селекции, агротехники, учащиеся 
могут решать максимальное количество задач. Решение задач является 
наиболее рациональным методом прочного усвоения и закрепления 
теоретического материала. Технология ТИСО отдает предпочтение 
урокам игрового характера. Игры ценны тем, что снимает с учащихся 
чрезмерное умственное напряжение, создают разрядку умственного 
труда, способствуют приобретению новых знаний, эффективно 
активизируют деятельность включается фантазия, смекалка, умение 
работать с дополнительной литературой, свободно аргументируя свое 
мнение. 

 
 
 

ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 
 

Д. Сансызбай  
Қазы орта білім беру мектебі, 
Лебяжі ауданы, Павлодар обл.  

 
«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ,  

ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы»  
А. Байтұрсынов 

 
Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына 

жаңа талаптар қойылып отыр. Мұғалімдердің басты міндеттердің 
бірі – білім беру жүйесін жаңарту болып саналады. Бастауыш сынып 
оқушылары үшін ең беделді адам-ол өзінің ұстазы. Оқушылар әр 
пәннен алатын білімдерін мұғалім арқылы қабылдайды. Бастауыш 
мектепте оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары бағдарламаға сай 
жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылды. 
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздардан үлкен жауап-
кершілікті талап етеді 

Еліміздің басшысы Н.Ә. Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің 
кәсіби даму саласындағы жаңа көзқарасы олардың педагогикалық 
өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. Сапалы 
білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде 
білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- 
талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалып-
тастыру.  
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Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологияларда 
баршылық. Соның бірі - критериалды бағалау жолдары. 

Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін білім беру 
мақсаттары мен мазмұнына сәйкес келетін, білім беру үдерісіне 
қатысушылардың барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан 
өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушының оқу жетістіктерін 
салыстыруға негізделген үдеріс. Сыныптағы бағалау тек қана 
техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде 
баға қою арқылы бағалайды. Олар қолданатын кез келген нысананың 
артында тек қана объективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті 
емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ баланың дамуы, 
оқуы және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін өзі бағалау, 
қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар 
жатыр. (Александер, 2001) 

Бағалау – оқу дәлелдері жоспарлы және жүйелі жинақталатын 
және де оқу сапасы туралы қорытынды қабылдау үшін қолданылатын 
кез келген қызметті сипаттайтын ұғым.Бұл ұғым екі аспектіні 
көздейді: оқуды бағалау және оқу үшін бағалау.  

Бағалаудың түрлі нысандары олардың оқуды жақсарту әлеуеті 
тұрғысынан сипатталған және бағытталған. Оқуды критериалды 
бағалауды зерделеуге бағытталған. «Бағалау» термині «жақын отыру» 
деген сөзді білдіреді. Бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін 
немесе өзін өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін, 
тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. Бұл ресми тестілер, 
емтихандардан бастап, мұғалімдер күніне жүз рет өткізетін бейресми 
бағалауға дейінгі бүкіл бағалау түрлерін қамтиды. Бір тестілер 
қолдағы қарындаш пен қаламның көмегімен жүргізілсе, басқалары 
сыныптағы әдеттегі сөйлесу кезінде сұрақ қоюға негізделеді. 
Бағалаудың барлық түрлеріне жалпы сипаттамалар тән және олар 
төмендегілерді қамтиды: 

– қадағалау;  
– алынған мәліметтер интерпритациясы; 
– бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға бағытталған қорытынды. 
Мұғалімнің бағалаудағы ролі: 
– Мұғалім тәлімгер ретінде – кері байланысты және әр оқушыға 

қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді; 
– Мұғалім жетекші ретінде – топтағы ағымдағы жұмыс үдерісіне 

алып жүру үшін диагностикалық ақпарат жинастырушы; 
– Мұғалім есепке алу маманы ретінде – оқушылардың өсуі мен 

жетістіктері туралы жазу; 
– Мұғалім баяндамашы ретінде – оқушылардың өсуіне қатысты 

ата-аналарына, оқушыларға және мектеп әкімшілігіне баяндау. 
Оқу үшін бағалаудың негізгі сипаттамалары: 
1. Оқыту мақсатымен бөлісу. 
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2. Алда не күтіп тұрғанын оқушылардың білуіне көмектесу. 
3. Өзін-өзі және құрбыларын бағалау. 
4.  Оқушылардың жақсарту үшін не қажет екендігіне көмек 

беретін пікірлермен қамтамасыз ету. 
5. Оқушылардың өздерін жетілдіре алатынына сенімділігін дамыту. 
6. Өзара бірлесіп бағалау туралы ақпаратты талдау және ойластыру. 
Қадағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не 

істей алатындығын, сонымен қатар олардың қандай қиындықпен 
кездесуі мүмкін екендігін анықтау қажет. Сыныптағы әдеттегі іс-
әрекетті, балалардың өзара әңгімесін тыңдап, тапсырманы орындап 
отырған оқушыларды қадағалау. Оқушының сұрақтарға берген жауап-
тары бақылануы керек. Бағалайтын тұлға алынған мәліметтердің 
мәнін анықтай білуі қажет. 

Интерпретация қызығушылық тудыратын мәселелерге, ерекше 
дағдылар, көзқарастар немесе оқыту түрлеріне қатысты жүргізіледі. 
Мұндай өлшемдерді көбінесе критерий деп атап, оларды оқу мақсат-
тарына немесе міндеттеріне жатқызады. Мұғалім жоспарланбаған 
өзара әрекеттесушілікті, нәтижелерді бағалайды және өткенге шолу 
өлшемдерін қолданады. Интерпритацияның көмегімен мінез-құлықты 
сипаттауға немесе түсіндіруге талпындыруға болады, логикалық 
қорытынды шығарылады.  

Мысалы, бала айтқан нәрсе оның миында болып жатқан құбы-
лыстың нәтижесі болып табылады.Мәліметтерді интерпретациялау 
негізінді қорытынды жасалады, ол бағалауды көздейді.Бұл кезеңде 
бағалау үдерісі туралы мақсаттарға және алынған ақпарат қолда-
нылатын міндеттерге байланысты әр түрлі нысанда жүруі мүмкін. 

Оқу үшін бағалауға қарағанды, оқуды бағалаудың мақсаты, 
керісінше, оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып 
табылады. 

Оқуды бағалау кезінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген 
нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылардың қол жеткізген 
деңгеймен ара-қатынасы салыстырылған соң қорытынды 
жасалады.Мұндай қорытындылар стандартқа немесе деңгей түрінде 
келтірілген межелікке сәйкес немесе сәйкес емес деген нысанда 
жасалады. 

Оқу үшін бағалау кезінде қолданылатын қадағалау, 
интерпретация және өлшемдер оқуды бағалау кезінде қолданылатын 
өлшемдерге ұқсас болуы мүмкін, бірақ олардан туатын қорытынды 
мен шешім басқа сипатта болады. 

Оқу үшін бағалау – бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай 
сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті 
деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен 
олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру 
үдерісі. [Мұғалімдерге арналған нұсқаулық] 



188 

Критерийлер – оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, 
атап айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер 
тізбесі. 

Оқушы жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі төменде қарас-
тырылған міндеттерді шешеді: 

– Әрбір оқушының сабақ үдерісіндегі әр кезеңіндегі дайындық 
деңгейін анықтау; 

– Білімді меңгерудің жыл аяғындағы ғана емес, күнделікті білім 
алудың даму динамикасын айқындауы; 

– Оқушының сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттыруы. 
Бағаға қарсы теріс көзқарастың болмауы; 

– Оқушы білімінің жүйеленуі,тереңдеуі,есте сақтауы. Оқушыны 
табандылық пен шыдамдылыққа тәрбиелеуі; 

– Білім алу барысындағы қиындықты, қателікті, білім олқылық-
тарын және оның себептерін дер кезінде анықтауы; 

Оқушының білім алу үдерісін қадағалап, дәл және жедел түрде 
сапалы білім алғаны жөнінде кері байланыс ақпаратын алуы; 

– Оқушының барлық жұмыс түрлерін бағалауы. (өзіндік жұмыс, 
ағымдағы бағалау, қорытынды бақылау, тренинг,үй жұмысы, шығарма-
шылық т.б) 

Оқушының білімін ағымдық және қорытыныды бағалау; 
Баға сапасын арттыру. 
Критериалды бағалау жүйесі оқушының белсенділігін арттыруды, 

оқу үдерісінде жарыса, бәсекелесе білім алуға қол жеткізеді. 
Тәжірибелік маңыздылығы: 
– жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады; 
– оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша 

бағаланады; 
– бағалау критерийлері нақты оқыту мақсаттарын айқындайды, 

сондықтан оқушыларға баға оқып- зерделенген материал бойынша 
ғана қойылады. 

– өзінің оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін және ата- 
аналарына осы ақпараттарды жеткізу үшін оқушыға нақты бағалау 
алгоритмі белгілі. 

– оқушының оқуға және өзін-өзі бағалауға ынтасы артады. 
Критериалды бағалау 
Мұғалімдерге: 
1. Сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге; 
2. Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде 

ақпарат алуға; 
3. Білім беру сапасын арттыруға; 
4. Оқытудың сапасын жақсартуға; 
5. Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере 

отырып, жеке оқыту траекториясын құруға; 
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6. Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; 
7. Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік 

береді 
Оқушыларға: 
1. Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі 

стильдерін және ойлау әрекетінің типтерін қолдануға; 
2. Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау 

критерийлерін білуге және түсінуге; 
3. Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға 

қатысуға; 
4. Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі 

көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 
Критериалдық бағалау жүйесінің қызметі: 
– балаға оқытудың әр сатысындағы дайындық (меңгеру) деңгейін 
– анықтауға мүмкіндік береді. 
– көп балды шкаланы пайдалануда үлкен саралау мүмкіндігімен 

ерекшеленеді және мұғалімге бағаның кейбір айырмашылығын 
көрсетуге мүмкіндік береді; 

– оқушының тек оқу жылындағы ғана емес сонымен қатар оқу 
барысы кезіндегі білімді қабылдауының объективті динамикасын 
алуға мүмкіндік береді; 

– ағымдағы және қорытынды бағалар қоры арқылы оқушы еңбегі-
нің нәтижесін көрсетуге болады; 

– білімді бағалаудың объективтілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді; 
– оқушының әртүрлі жұмысты орындағаны үшін алған баға-

ларының мәнін түсініп, жіберген қателіктерін анықтап, қатемен 
жұмыс жасауға мүмкіндік береді; 

– ата-ана – мектеп – оқушы арасындағы байланысты нығайта түседі. 
Бүгінгі заман талабы – жан-жақты дамыған, өзіндік «мені» 

қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Оқушы тұлға болып қалыптасуы үшін 
оның бойында түрлі жағдаяттағы проблеманы анықтауға, өзіндік 
тұжырым жасай білуге, өзіндік бағалауға, сыни ақпараттарды өз 
бетімен табуға, талдауға, логикалық операцияларды қолдана отырып 
дәлелдеуге, жалпы алғанда жеке адамның құзыреттіліктері қалып-
тасуы қажет. 

Қорыта айтқанда, критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы 
біз оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, 
тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұлғалы нәтижеге, бағытқа жеткіземіз, 
білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез -
келген кезеңде анықтаймыз, әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды 
дифференциалдауға қол жеткіземіз. Бүгінгі оқушының білім сапасын 
критериалды бағалау жүйесі арқылы жетілдіруге болатынына күн-
делікті оқу үдерісінде қолдануымыздан көз жеткізуге болады. 
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БАЛАБАҚШАДА ҚОЛДАНУҒА ТИІМДІ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Д.С. Сапаргалиева  
«Балапан» бөбектер бақшасы, Ақсу қ., Павлодар обл. 

 
Еліміздің білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты 

мақсаты-ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқара 
алатын, дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға 
тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі 
таңда мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. 

Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке дейінгі тәрбие 
мен мектепалды даярлық топтарында педагогикалық үрдісті ұйым-
дастыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді. 
Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың 
басты мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын техноло-
гиясының элементтерін пайдалана отырып, жан-жақты, білімді, 
құзыретті тұлға тәрбиелеу. 

Қазіргі таңдағы білім беру инновациялық технологиялардың бір 
түрі – денсаулық сақтау технологиясы.  

Денсаулық сақтау технологиясының негізгі мақсаты: 
Баланың денсаулығын нығайтуға, білім дағдыларын қалып-

тастыруға бағытталған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары 
баланың денсаулығы мен оның дене бітімінің қалыптасуына үлкен 
үлес қосады. Қазіргі таңда адамдардың даму жағдайында оның 
денсаулығын қалыптастыруда реттік жүйесіз мүмкін емес. Денсаулық 
сақтау педагогикалық технологиясы мына төмендегілермен тығыз 
байланыста болады: 

– Мектепке дейінгі мекемелермен; 
– Ондағы балалардың күнделікті қатынасуы; 
– Тәрбиешілердің жұмыс бағдарламасы; 
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– Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-шаралар; 
– Педагогтың кәсібі құзіреттілігі; 
– Балалардың денсаулық көрсетілімі. 
Жаңа технология үрдісінің талабы – балаға білім беруде мақсатқа 

жету, іс-әрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін 
арттырып, баланың жан-жақты дамуына және жаңалықты тез қабыл-
дауына әсер ету. Біздің балабақшамыздың негізгі мақсаты – балаларға 
сапалы білім, саналы тәрбие беру арқылы, денсаулығы мен физио-
логиялық дамуын қорғау және нығайту.  

Денсаулық сақтау технологиясының мақсаттарына жету- дене 
шынықтыру сабақтары, денені сауықтыру жұмыстары, түрлі гимнастика, 
сергіту сәттері, түскі ұйқыдан кейінгі шынықтыру жаттығулары, 
ойындар арқылы іске асырылады. Баланың жеке бас тазалығын сақтау 
ережелерін қалыптастыру, дене жаттығуларын, қозғалыс ойындарын, 
сергіту сәттерін, табиғи әдістермен (күн, су, ауа) ағзаны шынықтыруды 
ұйымдастыру, пайдалы дағдыларды дарыту, зиянды әдеттерден 
сақтандыруды үйрету күнделікті өткізілетін іс-шара болып табылады. 
Денсаулық сақтау технологиялары – бұл балалардың денсаулығының 
сақтауы және дамытуы бойынша бiлiм беретiн кеңiстiк жұмысының 
жүйесi. Денсаулық сақтау технологиялары – балалардың денсаулығын 
сақтау мәселесін үстiрт емес, сезiніп, балалардың өзіндік жеке даму 
ерекшелiктерiн есепке алып шешу. 

Тәрбиеші баланың денсаулығын сақтай отырып білім беруде ең 
алдымен баланың диагнозын, әлеуметтік жағдайын жақсы білу керек. 
Ол үшін балабақша дәрігерімен, мамандарымен және тәрбиеші 
көмекшісімен қарым-қатынас өте тығыз болуы тиіс. Олармен кеңесе 
отырып және әр баланы жеке зерттей отырып түзете білім беру 
жоспарын құру қажет. 

Балабақшада күн кестесіне сәйкес жұмыс күнін денсаулық 
сақтаудың тиімді әдісі- таңғы жаттығудан бастайды. Ертеңгілік жат-
тығулардың орындалу барысында балалардың бойында жинақылық, 
шапшаңдық, дене бітімінің түзу, әрі сымбатты, жүрісінің жеңіл болуы 
қадағаланады. Жаттығулар денедегі зат алмасуын жақсартады, мойын, 
иық, бел, іш, арқа, балтыр бұлшық еттерін қатайтады, жүйкесін 
нығайтады, бала өзін-өзі сергек сезінеді, көңіл-күйі көтеріледі. Қимыл-
қозғалыстар бір орында тұрып жүруден бастап, аяңдап жүрумен 
аяқталады. Жаттығу түрлері ай сайын алмастырылып отырылады. 
Жылы күндері аулада, салқын күндері спорт залында өткізіледі. 

Технологияның бір бөлімі- сергіту жаттығулары, баланың жұмыс 
қабілетіне, ойлау жүйесіне игі әсер етіп, жүйкесін, сезімталдығын 
арттырып, денсаулығын нығайтып, зейінін тұрақтандырады. «Денсаулық 
сақтау» технологиясының басты шараларының бірі- шынықтыру 
шаралары. Балаларды «денсаулық жолдарымен»: массаждық кілемшелер, 
түймелі, тығынды, бұршақты кілемшелер, иректі тақтайша, кішкене 
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тасты, құмды қораптармен жүргізу, бүлдіршіндердің қоршаған ортадағы 
температура өзгерісіне шыдамдық танытатын ағза қалыптастыру, 
шынықтыру шараларының негізі болып табылады. Балабақша тәрбие-
ленушілеріне маусым өзгешеліктеріне орай аурудың алдын алу 
шаралары ретінде итмұрын шырыны мен дәрумендер, балық майы 
беріледі. Қыс айларында балалардың мойнына сарымсақ тұмаршалары 
ілінеді, қабылдау бөлмелерінде тәрелкелерде салынып тұрады. Бала-
лардың денесін шынықтырудағы маңызды бөлігі – түскі ұйқыдан 
кейінгі жаттығулар. Көзделетін мақсат: ұйқыдан баланы біртіндеп 
ояту арқылы сергектікке, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына көңіл 
бөліп, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу. Түскі ұйқыдан 
кейінгі кешенді жаттығулар кез келген жайлы бөлмеде классикалық 
музыканы, табиғат әуендерін пайдаланып жүргізіледі.  

Бекітілген жоспар бойынша ата-аналар, тәрбиеші олардың 
тәрбиеленушілерімен біріккен алуан түрлі спорттық сайыстар, жарыстар, 
«денсаулық күндері» жыл бойы өткізілуде. Мәселен, «Көңілді эстафета», 
«Біз – спорттық отбасы», «Спорт – біздің досымыз», т.б. 

Балабақшада ұлттық ойындарды үйретіп, ойнату үнемі жоспар-
ланады. Қазақ халқының бала денесін жетілдіру әдістері, оларды 
қолдану жолдары әрқашан ескеріліп отырылады. Өйткені, ата-баба-
ларымыз балаларын ат құлағына ойнатып, қырда жарыстырып, шабан-
доздыққа, отбасының тіршілігіне үйреткен. Осы ұлттық дәстүрді 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру мақсатында балабақшамыздың әр 
топтарында ұлттық нақыштағы қимыл-қозғалыстарына арналған жат-
тығулар мен ойындар әрдайым жүргізіледі. Қазіргі уақытта мұндай 
жан-жақты үйлесімді дамыған адамзат тәрбиелеудің негізі мектепке 
дейінгі ұйымдарда күн тәртібінде қолданудан, дене тәрбиесі сабақ-
тарын жақсартудан және оның маңызын халықтық тәрбиемен ұштас-
тырудан қаланады. Жаңа стандарт бойынша үнемі балалардың іс-
әрекетінің даму деңгейі мен берілген талаптарды орындау бары-
сындағы көрсеткіштер шығарылады. 

Баланың кіші жастан өз денсаулығын күте білуге үйрете отырып, 
дені сау, қайратты азамат етіп шығару еліміздің мектепке дейінгі 
мекемелерінің оқу-тәрбие ісінде басты мақсатқа айналып отыр. 
Ендеше оқу-тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы алдымен баланың 
денсаулығын сақтай жүргізілуге бағытталуы тиіс. Денсаулығы түзу 
болмаған баланың толыққанды білімі мен тәрбиеге ынтасы бола 
қоймайтынына күнделікті өмірде көз жеткізіп жүреміз. Мектепалды 
даярлық тобында баланың денсаулығын сақтау мен нығайтуға көп 
көңіл бөлінеді. Өйткені дені сау бала оқу процесіне белсене 
араласады. Әрдайым жайдары көңіл-күйі жоғары болады. Денсаулық 
бұл баланың физиологиялық- психикалық мүмкіндігін толықтай 
анықтайтын негізгі жағдайлардың бірі. 
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Балалардың денсаулығы келесі факторларға тікелей байланысты 
болады: 

– ата –ана денсаулығы; 
– экология; 
– өмір сүру жағдайы; 
– баланың мектепке дейінгі ұйым және отбасындағы тәрбиесі.  
Мектепалды даярлық тобындағы балалардың денсаулығын 

қалыптастыру бойынша жүргізілетін негізгі жұмыс бағыттары: 
– дене шынықтыру мен сауықтыру, шынықтыру шараларының 

комплексінің жүйесін дамыту. 
– дене мүшесінің бұзылуы мен май табанының алдын алу және 

түзету; 
– үйлесімді қимылдық тәртіп тұрғызу; 
– жиі ауыратын балалармен сауықтыру шараларын ұйымдастыру. 
Мейірбикенің көмегімен дене дамуында ауытқушылығы бар және 

жиі ауыратын балалармен сауықтыру, шынықтыру, аурудың алдын алу 
шараларын жүргізілуі.  

1. Шынықтырудың дәстүрлі формалары: ауаны тазарту, су құю, 
даладағы қабылдау, күн сәулесімен шынығу, жалпы және жартылай су 
процедураларын жүргізу – ығалды сүртіну, тұзды алаша, жалаңаяқ 
жүру. 

2. Ұтымды – қимылды күн тәртібін ұйымдастыру: жаттығулар, 
жүгіру, сазды-би қимылдары, гимнастика, сауықтыру және алдын алу 
жаттығулары. 

3. Әдеттен тыс сауықтыру шаралары: 
– Ауамен шынықтыру; 
– Психогимнастика; 
– Өзін-өзі сылау; 
– Дене мұшелерін босаңсыту жаттығулары. 
Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысына жаңа технологиялар 

енгізуде, ең алдымен бақытты балалық шақты қамтамасыз ету – бұл 
әрбір баланың жан-жақты және қазіргі заман талабына сай дамуына, 
оның көңілінің тыныштығына, денсаулығына қамқорлық жасауды 
басшылыққа алып алдағы уақытта мынадай қорытынды жетістіктерге 
қол жеткізуді көздейміз: 

– Балалық кезеңде денсаулықты жоғалтпау; 
– Денсаулықтың соматикалық көрсеткіштерін жақсарту; 
– Гигиеналық мәдениет қалыптастыру; 
– Салауатты өмір сүру салтын ұстану қажеттілігін және оған 

мүмкіндік туғызу; 
– Дене шынықтыру тәрбиесін баланың жас және жеке ерек-

шеліктеріне байланысты даралау; 
– Дене тәрбиесінің үздіксіз жүйесін құру.  
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Ұлтық ойындар денсаулық сақтау технологиясында өзінің бір 
орынын алады. Қимыл, қозғалыс техникасымен және олардың орын-
далуындағы қолдануға болатын әртүрлі әдіс-тәсілдерді ұсыну. Спорт-
тық жаттығуларға, жарыстарға, сайыстарға қызығушылықтарын арт-
тыру. Өз қимыл- қозғалыстық мүмкіндіктерін жақсартуға ынталан-
дырып, олардың орындалуына шығармашылық тұрғысынан қарау 
қажет. Әртүрлі жағдайда кеудені тік ұстауды үйрету. 

Дұрыс тыныс алу- бұл көптеген аурулардың алдын алады; адамның 
денсаулығы, физиологиялық және ақыл-ой қызметі оның тыныс алу 
қызметіне байланысты сонымен қатар, дұрыс тынысалуы әр түрлі 
емдік әсер береді. Ырғақты демнің екпінімен шығуы-шаршаудан 
арылудың бір де бір құралы. Баяу ырғақта демалу, тыныс алу кезінде 
кідіріс жасауға да болады. Қан айналымын белсенді ететін көмір-
тегінің мөлшерін, артылған мөлшерінің жиналып қалуына әсер етуі 
жүрек қан тамырларының және де мидың жақсаруына себепші болады 
яғни қан айналымын күшейтеді. Демалу бұлшық еттерінің шынығуы 
физиологиялық жұмыс қабілеттілігін және шыдамдылықты арттырады. 

Денсаулық саласында массаж бағыты да кіреді. Массаж халықтық 
медицинаның үлкен бір бөлігі. Ол барлық жер шарына кеңінен 
таралған, сондықтан емдеу әдістерінің ең негізгісі болып табылады. 
Массаж адам денесіне мөлшермен берілетін механикалық тітіркендіру. 
Массаж өкпедегі зат алмасуын үдетеді, тыныс алу үшін оның 
терендігін, жиілігін, өкпенің қимылын, тіпті кеуде қуысының дем 
алуға дұрыс қатынасуын реттеп, бір жүйеге түсіруге үлкен көмек 
көрсетеді. Адам денесінде болып отыратын зат алмасулардың бәріне 
әсер етеді. 

Денешынықтыру:  
– таңертеңгі гимнастика; 
– денетәрбиесі сабағы; 
– дене шынықтыру және мерекелер; 
– қимылды белсенділік; 
– жеке сабақ. 
Шынықтыру: 
– тамақты шаю; 
– жалаңаяқ жүру; 
– суды басып жүру; 
– ауамен шынықтыру 
– Сауықтыру жұмыстары 
Физиотерапия: 
– сылау; 
– психо-гимнастика 
Сауықтыру шаралары: 
– урудың алдын алу; 
– дәрумендер; 
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– психо-педагогикалықзерттеу. 
– Сайыстар, денсаулық күні 
Ата –аналармен жұмыс: 
– мамандар кеңесі; 
– ашық шаралар; 
мспорттық мерекелерге қатысуы. 
«Денсаулық сақтау» технологиясы бойынша бұл өткізіліп жатқан 

шаралар баланың аурудың алдын алуға деген алғашқы қадамы болып 
саналады. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келмек болсақ, «Сау 
дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен болады бақыт өмір», – деп 
сыршыл ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай, мектепке дейінгі меке-
мелердің әрбір ісі жан-жақты жарасымды, рухани бай тәрбие берумен 
қатар, денсаулығы мықты болашақ өсіруге бағыттау баршамыздың 
міндетіміз. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ 
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
А.Ш. Токтарбаева  
ПГПИ, г Павлодар 

 
Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном 

пути ребенка. Начинать учебу в школе могут только здоровые дети, 
обладающие достаточной «школьной зрелостью», так как учебные 
нагрузки вызывают перенапряжение многих процессов в детском 
организме, приводят к снижению работоспособности. Школа с первых 
же дней ставит перед учеником целый ряд задач, не связанных непо-
средственно с его опытом, требует максимальной мобилизации его 
физических, интеллектуальных и личностных сил.  Физиологическая 
готовность к школе определяется уровнем развития основных 
функциональных систем организма ребенка и состоянием его 
здоровья. В возрасте 6-7 лет происходят значительные изменения в 
нервной системе ребенка, прежде всего это касается головного мозга, 
его строения и работы.  
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Центральной нервной системе принадлежит ведущая роль во 
взаимодействии организма с окружающей средой. Формирование 
личности любого человека является результатом активации сложной 
мозговой системы, в состав которой входит ретикулярная формация, 
лимбические структуры, а также многие зоны коры, соединенные 
прямыми и обратными связями с наиболее поздно созревающим в 
онтогенезе компонентом – лобной корой. В силу незрелости лобной 
коры, процесс созревания которой завершается только к позднему 
подростковому возрасту, произвольность внимания и остальных 
психических процессов у детей еще не достаточны. Изучение 
функциональной зрелости мозга и других отделов центральной 
нервной системы исследователями Н.Ю. Кожушко, И.П. Лукашевич, 
Р.И. Мачинской и др. [1, 2] показало, около 50% детей, поступающих в 
школу не понимают или не могут выполнить инструкцию, не умеют 
планировать свои действия и при необходимости вносить в них 
коррективы.  

Наряду с этим, в исследованиях отмечается, что дети 6-7 летнего 
возраста уже готовы к восприятию и переработке значительного 
потока информации, усложняющегося с началом обучения. Они могут 
подчинять свои действия речевой, словесной инструкции. Слово 
может направить внимание ребенка на определенный объект и его 
свойства. Однако произвольное внимание у детей дошкольного возраста 
непрочно, и если появляется что-то интересное, то внимание тут же 
переключается. Данный факт объясняется высокой истощаемостью 
нервных клеток коры головного мозга, характерной для данного возраста 
и обуславливает малую устойчивость внимания и быстро разви-
вающееся так называемое «охранительное торможение», что приводит 
к двигательному беспокойству уже после 10-15 минут интенсивной 
работы. Вот почему такое большое значение имеет для младших 
школьников, особенно для первоклассников – шестилеток не словесное 
объяснение, а показ яркой картины или слайда. Учебная деятельность 
ребенка уже в самом начале предъявляет высокие требования в 
отношении формирования памяти. Для успешного школьного обучения 
от детей требуется необходимый объем кратковременной памяти: 
безошибочное воспроизведение максимального текстового ряда, 
состоящего из пяти-шести предложений. 

Исследователь Б.С. Волков [3] определяет фазы кризиса у детей 
шести-семи лет, обусловленные личностной неготовностью к школе. 
Для рано поступающего в школу ребенка критические фазы 
следующие:  

– поступление в школу без сформированных предпосылок перехода 
от игры к учебной деятельности;  

– возврат к игровой деятельности после первого же неуспеха в 
учебной деятельности; 
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– возникновение эмоционально-личностного дискомфорта. 
Для запаздывающего с поступлением в школу ребенка характерны 

следующие критические фазы: 
– субъективная и объективная готовность ребенка к учебной 

деятельности; 
– запаздывание формального перехода к школьной учебе; 
– направленность негативной симптоматики на родителей. 
Таким образом, для успешного обучения в школе необходимо 

наличие у детей физиологических психических предпосылок. Говоря 
о физиологических предпосылках надо иметь в виду слова  
Л.С. Выготского [4] о том, что «для успешного обучения существуют 
определенные, то есть наиболее благоприятные сроки. Отход от них 
вверх или вниз, то есть слишком ранние и слишком поздние сроки 
обучения, всегда оказываются с точки зрения развития вредным, 
неблагоприятно отражающимся на ходе умственного развития 
ребенка». Готовность к школьному обучению, таким образом, опре-
деляется в значительной мере созреванием физиологических систем 
организма. 

Проведены исследования по объективной оценке зрелости 
некоторых психофизиологических функций как внимание, кратко-
временная зрительная и слуховая память, речь, развитие мелкой 
моторики рук у детей старшей подготовительной группы сельской 
местности. Итоги мониторинга на начало и конец учебного года 
показали следующие результаты: количество детей с высоким уровнем 
развития психофизиологических функций на начало года составляет – 
8%, на конец года – 40%; с достаточным уровнем – 52%, на конец  
года – 52%; с допустимым уровнем – 40%, на конец года – 8%. 

В процессе адаптации наиболее уязвимой оказывается та функ-
циональная система, которая к моменту предъявления к ней повы-
шенных требований является недостаточно зрелой. Это подтверждено 
на примере приспособления детей с нарушениями речи к обучению в 
школе. Анализ физиологических предпосылок формирования готовности 
детей 6-7 лет к школьному обучению свидетельствует о том, что 
данная возрастная группа характеризуется определенной степенью 
созревания организма. 

Необходимо особое внимание уделять возрастным законно-
мерностям развития ребенка и только систематическая работа по 
развитию школьно-необходимых функций будет способствовать 
успешной адаптации ребенка к школьному коллективу и учебной 
деятельности. 
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MODERN PROBLEMS OF RESEARCH METHODS 
 

S.B. Tolebay  
PSPI, Pavlodar  

 
The purpose of research is to inform action. Thus, your study should 

seek to contextualize its findings within the larger body of research. 
Research must always be of high quality in order to produce knowledge 
that is applicable outside of the research setting. Furthermore, the results of 
your study may have implications for policy and future project 
implementation. [1] 

The purpose of research is to inform action. Thus, your study should 
seek to contextualize its findings within the larger body of research. 
Research must always be of high quality in order to produce knowledge 
that is applicable outside of the research setting. Furthermore, the results of 
your study may have implications for policy and future project 
implementation. 

Thus, as researchers, it is imperative to take steps to overcome this 
barrier. Publishing your study may be one initial step to make your research 
known to the global community. Other proactive measures can be taken to 
encourage the uptake of evidence-based interventions. For example, you 
can present your research findings at various venues, such as Unite for 
Sight’s Global Health and Innovation Conference. Furthermore, you can 
send the results of your study to local officials, policy-makers, and 
community leaders. 

There are relatively few published studies about eye care in 
developing countries, and Unite For Sight encourages all volunteers to 
consider developing a research study to contribute important knowledge to 
the eye care community on a global scale. Pursuing a research project will 
be a challenging and rewarding experience, and this opportunity enables 
you to pursue an in-depth original study about a topic of interest.[2] 

Research Methods: Qualitative Research and Quantitative 
Research Quantitative research is statistical: it has numbers attached to 
it, like averages, percentages or quotas. 
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 Qualitative research uses non-statistical methods. For example, you 
might perform a study and find that 50% of a district’s students dislike their 
teachers. The quantity (50%) makes it quantitative research. A follow up 
qualitative study could interview a small percentage of those students to 
find out why. The answers are free-form and don’t have numbers associated 
with them with so that makes them qualitative. 

Qualitative research(QR) is way to gain a deeper understanding of 
an event, organization or culture. Depending on what type of phenomenon 
you are studying, QR can give you a broad understanding of events, data 
about human groups, and broad patterns behind events and people. While 
traditional lab-based research looks for a specific “something” in the 
testing environment, qualitative research allows the meaning, themes, or 
data to emerge from the study. 

Qualitative research uses non-statistical methods to gain 
understanding about a population. In other words, you’re not dealing with 
the numbers you’d find in quantitative research. For example, let’s say your 
research project was to answer the question “Why do people buy fast 
food?”. Instead of a survey (which can usually be analyzed with math), you 
might use in-depth interviews to gain a deeper understanding of people’s 
motives. Another major difference between qualitative and quantitative 
research is that QR is usually performed in a natural setting (As opposed to 
a lab).[3] 

Anthropological researchers study people in their natural 
environment, sometimes immersing themselves in foreign cultures for 
years. The focus is on meaning, transmitted through language and action. 
For example, a raised finger might mean something trivial in one society 
while in another it’s a gross insult. This type of research is invaluable when 
it would be inappropriate or impossible to put people in a laboratory setting 
or even conduct a simple interview. For example, members of a street gang 
would likely refuse interviews, and it’s both highly expensive and 
inappropriate to place people from non-Western cultures (i.e. pygmies) in a 
lab. People from different cultures might react in ways that aren’t expected. 
For example, they might be fearful of a laboratory setting. Or they might 
react in ways that you don’t understand. For example, it might be culturally 
acceptable to lie when being interviewed by a “reporter.” Observing people 
in their natural setting helps to eliminate these factors. 

Critical social research studies specific oppressive social structures 
(Harvey, 1990). This type of research attempts to expose problems, 
evaluate the problems and find their root causes. For example, critical 
social research could attempt to uncover cases of juvenile crime, racism, or 
suicide. The main difference between this type of research and other 
qualitative types is that there is always “a problem” that needs 
“fixing” going into the study. The research question revolves around an 
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existing, known, problem. Traditional research uncovers problems or issues 
with interviews, data collection and other QRmethods.  

Field research is research outside of a lab, in a natural setting. This 
type of research usually involves first hand note-taking. It may also include 
video footage, interviews with experts in the area being studied, conducting 
surveys or attending public discussion forums.[4] 
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BASICS OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS 
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PSPI, Pavlodar 

 
Research as a method of obtaining knowledge.An effective way of 

implementation of such interaction in education is organizing students’ 
research activity, which is very important for all levels of education. 

Research activity – is the activity of students of secondary vocational 
schools aimed at solving them a creative task with a previously unknown 
result, which implies the presence of the main stages, typical for scientific 
research [2]. 

Research work of students has to be directed on formation at students 
of research work skills, development of a creative initiative and ability into 
practice to put achievements of scientific and technical progress that meets 
the requirements of the modern expert training[1]. 

The following steps outline a simple and effective strategy for writing 
a research paper. Depending on your familiarity with the topic and the 
challenges you encounter along the way, you may need to rearrange these 
steps: 

Step 1: Identify and develop your topic  
Step 2: Do a preliminary search for information 
Step 3: Locate materials  
Step 4: Evaluate your sources 
 Step 5: Make notes 
 Step 6: Write your paper 
 Step 7: Cite your sources properly 
 Step 8: Proofread [3]. 
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So what can we use research to do in order to gain this new 
knowledge? Some of the ways it can be used one to: 

1. Categorise. This involves forming a typology of objects, events or 
concepts, i.e. a set of names or ‘boxes’ into which these can be sorted. This 
can be useful in explaining which ‘things’ belong together and how. 

2. Describe. Descriptive research relies on observation as a means of 
collecting data. It attempts to examine situations in order to establish what 
is the norm, i.e. what can be predicted to happen again under the same 
circumstances.  

3. Explain. This is a descriptive type of research specifically designed 
to deal with complex issues. It aims to move beyond ‘just getting the facts’ 
in order to make sense of the myriad other elements involved, such as 
human, political, social, cultural and contextual. 

4. Evaluate. This involves making judgements about the quality of 
objects or events. Quality can be measured either in an absolute sense or on 
a comparative basis. To be useful, the methods of evaluation must be 
relevant to the context and intentions of the research.  

5. Compare. Two or more contrasting cases can be examined to 
highlight differences and similarities between them, leading to a better 
understanding of phenomena.   

6. Correlate. The relationships between two phenomena are 
investigated to see whether and how they influence each other. The 
relationship might be just a loose link at one extreme or a direct link when 
one phenomenon causes another. These are measured as levels of 
association.  

7.Predict. This can sometimes be done in research areas where 
correlations are already known. Predictions of possible future behaviour or 
events are made on the basis that if there has been a strong relationship 
between two or more characteristics or events in the past, then these should 
exist in similar circumstances in the future, leading to predictable 
outcomes.  

8.Control. Once you understand an event or situation, you may be able 
to find ways to control it. For this you need to know what the cause and 
effect relationships are and that you are capable of exerting control over the 
vital ingredients. All of technology relies on this ability to control[4]. 

The main objectives of research work of students are: 
– Involvement of students to rationalization work and inventive 

creativity; 
– creating favorable conditions for development and functioning of 

various forms of scientific creativity of the youth, based on domestic and 
foreign experience, results of scientific and scientific and technical 
development; 

– assistance to a full development of the identity of the student, to 
formation of its objective self-assessment, acquisition of skills of work in 
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creative collectives, to familiarizing with organizing and innovative 
activity; 

– granting to students of possibility of the solution of actual tasks of 
the various directions of science and equipment, publication of significant 
results of researches; 

– ensuring effective selection of capable, gifted and talented youth for 
replenishment of pedagogical and scientific shots of higher education 
institution[5]. 
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КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ  
ЖЕНЩИН В СТЕПИ 

 

Г.М. Тохметова  
ПГПИ, г. Павлодар 

 
 

В связи с новыми задачами, поставленными перед обществен-
ными науками, расширением доступа к ранее закрытым архивным 
источникам, историками делается многое по ликвидации «белых 
пятен» в истории Казахстана. Показать историю нашей республики в 
ее реальном движении невозможно без знания роли казахской 
национальной интеллигенции в истории демократического движения 
Казахстана. Изменения, происходившие в социально-экономическом и 
политическом развитии Казахстана в конце XIX- начале XX вв., 
оказывали воздействие на духовную жизнь казахского народа.  

В конце XIX века в Казахстане сформировалась достаточно 
сильная прослойка интеллигенции. Путь становления национальной 
интеллигенции не был однозначным и являл собой сложный длительный 
процесс. Становление тормозилось условиями колониального режима, 
дискриминационной политикой царизма в отношении коренных 
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народов, тем не менее, этот период является новым этапом в развитии 
интеллектуальных сил народа. Немногочисленная национальная 
интеллигенция в ходе революционного движения начала борьбу за 
независимость и свободу, за пробуждение народа от векового сна, за 
избавление от колониального ига и патриархально-родового насилия.  

Передовая казахская интеллигенция начала XX века считала 
главным в своей политической деятельности защиту как национальных, 
так и общечеловеческих ценностей. Она стремилась помочь своему 
народу в борьбе за независимость и освобождение от колониального 
рабства, боролась за такие общечеловеческие ценности, как право 
каждого человека и каждого народа на свою личную свободу и 
свободный доступ к достижениям и завоеваниям всей человеческой 
культуры. С этой целью казахская интеллигенция, начиная с 1905 г. 
развивает бурную деятельность в степи [1].  

Представители демократической интеллигенции проявили высокое 
чувство нравственной ответственности за судьбу казахской женщины 
и народа в целом. В новых исторических и политических условиях 
интеллигенция провела большую работу по организации казахских 
съездов. В передовой статье «Съезд жасау» газета «Казах» писала, что 
главные задачи съездов состоят в разъяснении политических событий 
и организации выборов достойных представителей в Учредительное 
собрание. С апреля 1917 года во всех казахских областях под руко-
водством национальной интеллигенции прошли съезды [2]. 

Съезды состоялись в Оренбурге 2-8 апреля 1917 года, Уральской 
области 19 апреля 1917 года, в конце апреля 1917 года в Семипа-
латинской области. В  работе этих съездов рассматривался и женский 
вопрос. 

На Семипалатинском областном казахском съезде с докладом о 
положении казахских женщин выступила Н.А. Кульжанова. В своей 
речи она подчеркнула унизительную роль калыма и многожёнства, 
призывая к их уничтожению. Закономерным итогом областных народных 
форумов стал Первый Всеказахский съезд, который состоялся 21-
28июля 1917года. Съезду предшествовала большая организационная и 
пропагандистская работа. Председателем был избран Х. Досмухамедов. 
На съезде присутствовали делегаты Акмолинской, Семипалатинской, 
Тургайской, Уральской, Семиречинской, Ферганской областей и 
Букеевской Орды. Съезд начал работу раньше намеченного срока в 
связи с тем, что списки депутатов в Учредительное собрание следовало 
представить не позднее 17 августа, за один месяц до его созыва [2]. 

На съезде рассматривались вопросы политического и социального 
характера. Большое внимание было уделено женскому вопросу, по 
которому было принято историческое постановление: 

«1. Политические права женщин должны быть равны с муж-
чинами. 
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2. Право выхода замуж зависит от самих женщин. 
3. Отменить калым. 
4. Воспретить свататься за не достигших шестнадцатилетнего 

возраста девиц. 
5. При венчании муллы должны заручаться согласием обеих 

сторон: как не-весты, так и жениха. 
6. Вдова должна выйти замуж по своей воле, но отнюдь не по 

родственной связи. 
8. Двоежёнство разрешается с согласия первой жены. Если она на 

то не согласится и захочет уйти, то муж должен взять её на своё 
попечение до выхода её за другого мужа. Киргизам, не пришедшим 
седьмую линию родственной связи, вступать в брак воспрещается» 
[3].  

Читая этот документ, ещё раз убеждаешься в нравственной 
ответственности и большой заботе интеллигенции о судьбе казахской 
женщины. Данное постановление Всеказахского съезда отличается 
демократической направленностью, неоспоримым стремлением на 
практике осуществить раскрепощение казахской женщины. Решение 
съезда ещё раз показывает смелость в постановке женского вопроса, 
необходимость его решения. Наряду с важнейшими экономическими, 
политическими задачами казахская интеллигенция уже тогда стремилась 
к демократизации общества. И эта задача решалась через женский 
вопрос. Одним из важных лозунгов был выдвинут следующий: 
«Равенство мужчин и женщин». 

В Казахской степи женщины составляли значительную часть 
населения. Однако их роль в общественной жизни была принижена. 
Роль женщины была строго ограничена воспитанием детей, содер-
жанием юрт и ведением домашнего хозяйства. Общество основы-
валось на патриархальном порядке, при котором глава семьи, 
мужчина, имел значительные права. Существовали брачные традиции, 
при которых женщины не всегда могли выбирать себе мужей, и если 
умирал супруг, то вдова должна была вновь выйти замуж за брата 
своего покойного мужа или другого близкого родственника.  

Жизнь в условиях традиционной культуры кочевья была трудной, 
и было важно, чтобы члены семьи совместно работали в соответствии 
со строгими правилами, для того чтобы выжить в условиях суровой 
зимы и знойного лета. Женщины находились в экономической 
зависимости от мужей и родового клана, хотя играли важную роль в 
сохранении и передаче культуры следующему поколению: дети 
усваивали казахский язык, ритуалы и традиции своего народа от своих 
матерей. Однако женщины не имели избирательного права и права 
быть избранными. В судебном разбирательстве  их не привлекали в 
качестве свидетелей. Защищая интересы женщин, казахская интел-
лигенция выступала против патриархальных пережитков прошлого 
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(калым, аменгерство). По вопросам брачно-семейного права высказы-
вались представители казахской интеллигенции: А. Байтурсынов, 
А. Букейханов, Ж. Акпаев и другие. Идеи интеллигенции были настолько 
прогрессивны, что они были реализованы в законах Советского 
государства.  

Учредительный съезд Советов Казахской АССР 10 октября 1920 г. 
счел необходимым приступить к немедленному осуществлению 
следующих мер в области брачного и семейного права:  

1) В целях раскрепощения казахской женщины и борьбы с 
многожёнством предоставить ей полную свободу при вступлении в 
брачный союз, который должен быть основан на ничем не стесняемом 
волеизъявлении брачующихся, на добровольном, обоюдном соглашении 
их. Брак должен быть ограждённым от всякого постороннего давления 
или принуждения, свободным от каких-либо соображений или 
интересов материального свойства со стороны их родственников.  

2) Для вступления в брак необходимо достижение возраста: для 
мужчин - восемнадцать лет и для женщин - шестнадцать лет.  

3) При жизни супругов брак может быть прекращён во всякое 
время разводом как по обоюдному согласию, так и по желанию 
развестись одного из них.  

4) Уплата «калыма» (выкуп за невесту) как предосудительная по 
своей побудительной цели и ведущая к обогащению родственников 
невесты, как один из факторов многожёнства, лишается права судебной 
защиты [3].  

На основе этого решения Совет Народных Депутатов Казахской 
АССР 17 января 1921 года принял декрет о брачном праве у казахов. 
Декретом запрещалось многожёнство. Разрешалось бракосочетание по 
религиозному обряду, но при предварительной регистрации в ЗАГСе. 
Для невесты устанавливался брачный возраст в шестнадцать лет. 
Декрет запрещал вступление в брак лиц, состоящих в родстве по 
прямым восходящей и нисходящей линиям без ограничения степеней, 
а в боковых линиях – до четвёртого колена включительно без различия 
мужских и женских линий. «Жесыр» (вдова) вправе располагать собой 
по своему усмотрению. Она может вторично выйти замуж, хотя бы 
новый муж её принадлежал не к тому роду, из которого происходил 
умерший муж [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что экономические, 
социальные и правовые проблемы, поднятые казахской интеллигенцией, 
были настолько актуальными, что были поставлены впервые же годы 
Советской власти и решены почти в таком же виде, как этого хотел 
казахский народ. 

Всё это даёт основание для вывода о том, что мероприятия 
Советской власти в важнейших областях общественных отношений 
осуществлялись на основе политико-правовых идей, которые 
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вырабатывались деятелями Алаш-Орды в дореволюционный период в 
условиях жесточайших, беззаконных преследований[5].Именно благодаря 
прогрессивным взглядам и активной общественно – политической 
деятельности казахской интеллигенции конца XIX – начала XX вв., 
казахские женщины получили законодательные основы, вырвавшие их 
из патриархально-родовых устоев и способствовавшие занятию ими 
достойного места в структуре современного казахстанского общества. 
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ДАМЫМАУЫ БАР БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ДАМУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Г.Б. Туралина 

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Психикалық дамуы тежелген балалардың таным қызметінің ерек-
шеліктері, олардың психофизикалық дамуы, сөйлеу қызметін меңгерудiң 
үрдістерін өзгертедi және олардың өзіндік сөйлеу дамуын: сөйлеу 
инактивносі, сөздiктiң жеткіліксіздігі, грамматикалық конструкция-
лардың кедейлiгi, толық ашылған байланыстырып айтылған сөздегі 
қиындықтарды анықтайды. 

С.Г. Шевченконың логопедиялық зерттеулері тексерілген психи-
калық дамуы тежелген балалардың 40%-да ауызша және жазбаша 
сөйлеу тілінде кемістіктері бар екенін көрсетті [3]. 

В.А. Ковшиков пен Ю.Г.Демьянов зерттеулері 7-9 жастағы 40 
баланың 38-інде (95%) әртүрлі сөйлеу тілі бұзылыстары бар екенін 
анықтады [1]. 

Е.В. Мальцеваның зерттеулері психикалық дамуы тежелуі бар 
балаларға арналған мектептің кіші сыныптарында 39,2% сөйлеу тілі 
кемістігі бар балалар құрайтынын анықтады. Тіл және психика дамуы-
ның арасындағы тығыз байланыс ақыл-ой және сөйлеу тілінің дамуын 
анықтау үшін жасалатын дифференциалды диагнозды қиындата түседі, 
өйткені психикалық дамудың тежелуі жалпы тіл дамымауымен қатар 
жүреді, сонымен бірге айқын көрінген тілдің жалпы жетілмеуі бар 
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балаларда тежелген немесе интеллектінің біркелкі дамымауы бай-
қалады [3, 54 б.]. 

Жалпы тіл дамымауына алғаш рет ғылыми анықтама ХХ 
ғасырдың 50-60 жылдарында Р.Е. Левинамен берілген. Осы кезеңде 
педагогикалық үрдістердің дидактикалық, қолөнер мақсаттарына сай 
жауап беретін сөйлеу тілі дамуындағы аномалияларды педагогикалық 
жіктеу құрылды, яғни кемістіктің әр түрлі табиғаты мен құрылымы 
бар балаларды түзете-оқыту мақсаттары көзделген.  

Әр түрлі табиғаттағы кемістікке қарамастан, осы балаларда сөйлеу 
әрекетінің жүйелі бұзылыстарын көрсететін типтік көріністер бай-
қалады. Көшбасшы белгілердің бірі – сөйлеу тілінің кеш шығуы 
болып табылады, яғни алғашқы сөздер 3-4 жаста, кей кезде 5 жасқа 
қарай шығады.  

Жалпы тіл дамымауы сөйлеудің фонетикалық жағының бұзы-
лысында ғана емес, сонымен бірге сөйлеу тілінің лексико-граммати-
калық және фонематикалық қабылдауының жеткіліксіздігімен белгі-
ленеді.  

Жалпы тіл дамымауы кезінде сөйлеу тілінің кеш шығуы, сөздік 
қорының жұтаңдығы, аграмматизмдер, дыбыс айту мен фонема құрас-
тырудағы кемістіктер байқалады. Аса айқын көрсеткіш болып қаратпа 
сөйлеу түрін түсінгенмен, экспрессивті сөйлеу тілінің артта қалуы 
орын алады. Сөйлеу белсенділігінің жеткіліксіздігі байқалады. Қалыпты 
дамыған балалар өз кемістігіне сыни  тұрғыдан қарайды. Ал интел-
лектісі бұзылған балалар аса мән бермейді, тіпті елемейді. 

Сөйлеу бұзылысы мен басқа да психикалық дамудың арасындағы 
байланыс, ойлаудың спецификалық ерекшеліктерін белгілейді. Балалар 
(қалыпты дамыған) жастарына сәйкес ойлау оперцияларымен игеру 
алғы шарттарына толық ие болғанымен, сөздік-логикалық ойлауда 
артта қалады, арнайы оқытусыз анализ бен синтез, қорытынды жасауда 
қиындыққа ұшырайды. Ал интеллектісі бұзылған балаларда ойлау 
операциялары жеткілікті дамымаған.  

Тілдік емес үрдістерді дұрыс бағалау тілдің жалпы жетілмеуі бар 
балалардың атиптік даму заңдылықтарын анықтау үшін қажет. 

Жалпы тіл дамымауының периодизациясы. Р.Е. Левинамен 
және оның зертханасының қызметкерлерімен тілдің жалпы жетіл-
меуінің көріну периодизациясы құрастырылған: қарым-қатынас толы-
ғымен болмауынан фонетико-фонематикалық және лексико-грам-
матикалық жетілмеуінің элементтері бар байланыстырып сөйлеудің 
кеңейтілген формаларына дейін. 

Р.Е. Левинамен берілген келесі сөйлеу тілі жеткіліксіздігінің жеке 
көрінуінің бейнесінен шегініп, тілдік құралдарды және коммуни-
кативтік үрдістердің күйін көрсететін бірнеше параметр бойынша 
баланың аномальды дамуының суретін елестете алуға мүмкіндік 
тудырды. 
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Аномальды сөйлеу тілінің дамуын кезеңдеп құрылымдық-дина-
микалық зерттеу негізінде дамудың төменгі деңгейінен жоғарыға 
қарай ауысуын анықтайтын спецификалық заңдылықтары да ашылды.  

Ауырлық дәрежесіне қарай кемістіктің көрінуі бойынша тілдің 
жетілмеуінің шартты түрде IV деңгейін бөледі. Бастапқы үш деңгейін 
Р.Е. Левина бөліп, толық сипаттап кеткен. Ал IV деңгей Т.Б. Фили-
чеваның жұмыстарында көрсетілген. 

Әр деңгей оған тәуелді сөйлеу компоненттерінің қалыптасуын 
тежейтін екіншілік көрініс пен біріншілік кемістіктің белгілі бір 
сәйкестігімен сипатталады. Бір деңгейден екіншісіне ауысу жаңа 
тілдік мүмкіншіліктердің көрінуімен, сөйлеу белсенділігінің жоғар-
лануымен, сөйлеу тілінің түрткілік негіздері мен заттық-мағыналық 
мазмұнының өзгеруімен, компенсаторлы қордың мобилизациясымен 
анықталады.  

Баланың индивидуалды жылдамдығының артуы біріншілік кеміс-
тіктің ауырлығы, оның формасымен анықталады.  

Жалпы тіл дамымауының аса тұрақты және типтік көріністері 
алалия, дизартрия және сирек ринолалия мен кекештену кезінде бай-
қалады. 

Сөйлеу тілі дамуының I деңгейі қарым-қатынастың шектелген 
сөйлеу құралдарымен сипатталады. Балалардың белсенді сөздік қоры 
нақты емес айтылатын күнделікті сөздердің, дыбыс еліктеу мен 
дыбыстық кешендерінің аса көп емес мөлшерінен тұрады. Жиі көр-
сеткіш ым-ишара, мимика қолданылады. Балалар затты, іс-әрекетті, 
қасиетті белгілеу үшін сол бір кешенмен қолданып, мағыналардың 
айырмашылығын интонация мен ым-ишара арқылы белгілейді. 
Былдырлауды жағдайға байланысты бір сөзден тұратын сөйлем деп 
бағалауға болады.  

Заттар мен іс-әрекетті дифференциалды белгілеу толығымен жоқ. 
Іс-әрекет атаулары зат атауларымен немесе керісінше ауыстырылады. 
Қолданыстағы сөздердің көпмағыналылығы тән. Сөздік қордың 
жұтаңдығы тікелей қабылданатын заттар мен құбылыстарды бейнелейді. 
Балалар грамматикалық қатынасты беру үшін морфологиялық эле-
менттерді қолданбайды. Олардың сөйлеуінде флексиядан айырылған 
түбір сөздер басым.  

«Фраза» былдырлау элементтерінен тұрады. Осы «фразадағы» 
қолданылған әр элемент әр алуан сәйкестікке ие болып, нақты емес 
жағдайда түсініксіз болып қалады [2, 85 б.].  

Сөздің грамматикалық өзгеруінің мағынасын түсіну бастапқы 
қалпында ғана болады немесе мүлдем жоқ. Егер жағдайлық-бағдарлы 
белгілерді алып тастасақ, балалар зат есімнің көпше, жекеше түрін, 
етістіктің өткен шағын айыра алмайды, қосымша сөздердің мағыналарын 
түсінбейді. Қаратпа сөйлеуді қабылдағанда сөздің лексикалық 
мағынасы басым болып келеді.  
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Сөйлеудің дыбыстық жағы фонетикалық белгісіздігімен сипат-
талады. Тұрақсыз фонетикалық безендіру байқалады. Дыбыстарды 
айту тұрақсыз артикуляция мен оларды есту арқылы дұрыс танып білу 
мүмкіндігінің төмендігімен шарталған диффузды сипатқа ие. Кемістікті 
дыбыстардың саны дұрыс айтылатын дыбыстарға қарағанда көбірек 
болуы мүмкін. Айтуда дауысты-дауыссыз, ауыздық-мұрындық, кейбір 
жарылғыш-фрикативті дыбыстарды ғана бір-біріне қарсы қояды. 
Фонематикалық даму бастапқы күйінде.  

Былдырлап сөйлейтін бала үшін жеке дыбыстарды түрткілік және 
танымдық қатынасында бөліп алу түсініксіз және оны орындау мүмкін 
емес.  

Бұл деңгейдегі балалардың сөйлеу тілінің дамуындағы ерекшелік 
сөздің буындық құрылымын айту мен қабылдаудағы шектелген 
қабілеттілігі болып табылады. 

Сөйлеу тілі дамуының II деңгейіне көшу баланың сөйлеу 
белсенділігінің жоғарылауымен сипатталады. Қарым-қатынас тұрақты, 
бірақ әлі де бұрмаланған және шектелген. Жалпы қолданыстағы 
сөздердің пайдалануымен жүзеге асады.  

Сөйлеу тілінің жеткіліксіздігі барлық компоненттерде анық, 
нақты көрінеді. Балалар екі-үш, сирек төрт сөзден тұратын жай 
сөйлем-дермен қолданады. Сөздік қоры жастық нормадан біршама 
артта қалған: дене мүшесін, жануарларды және олардың төлдерін, 
киімді, жиһазды, мамандықты білдіретін сөздердің көбін білмейді  
[3, 92 б.].  

Заттық сөздіктің, іс-әрекет белгілер сөздігін қолдануда шектелген 
мүмкіншіліктерге ие екені байқалады. Балалар заттың түсін, оның 
пішінін, көлемін білмейді, мағынасы бойынша жақын сөздерді алмас-
тырады.  

Балаларда фонематикалық қабылдаудың жеткіліксіздігінен дыбыстық 
анализ бен синтезді меңгеруге дайындығының жоқтығы анықталды  
[4, 65 б.].  

Сөйлеу тілі бұзылысының III деңгейі лексико-грамматикалық 
және фонетико-фонематикалық жетілмеудің элементтері бар кеңей-
тілген фразалық сөйлеудің болуымен сипатталады.  

Бір дыбыс бір кезде берілген немесе жақын фонетикалық топтан 
екі немесе бірнеше дыбысты алмастырып, соның салдарынан дыбыс-
тарды дифференциалдамай айту тән (негізінен ысқырық, ызың, 
аффрикаттар және үнді).  

Дыбыстарды әр түрлі сөздерде әр қилы айтуда тұрақсыз алмас-
тырулар байқалады; бала белгілі бір дыбыстарды жеке дұрыс 
айтқанымен, сөздер мен сөйлемдерде оларды өзара алмастырады. 

Балалар логопедтің артынан үш-төрт есе күрделі сөздерді дұрыс 
қайталаса да, өздерінің сөйлеуінде буындарының санын қысқартып, 
бұрмалайды.  
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Фонетика, лексика және грамматикалық құрылымның дамуындағы 
кемшіліктер мектептік жастағы балаларды оқыту кезінде нақты, анық 
көрінеді. Жазу, оқу және білім материалын меңгеруде зор қиындықтар 
тудырады [5, 59 б.].  

6-7 жастағы мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін зерттеу 
жоғарыда көрсетілген деңгейінен тыс балалардың тағы бір кате-
гориясын бөлуге болатын көрсетті. Бұл сөйлеу тілі дамуындағы бұзы-
лыстың IV деңгейі болып анықталады (Т.Б. Филичева), яғни айқын 
байқалмаған сөйлеу тілінің жетілмеуі.  

Бұл балаларда тілдің барлық компоненттерінің шамалы бұзы-
лыстары байқалады. Олар жиі, детальды тексеру үрдісінде арнайы 
таңдалған тапсырмаларды орындауда көрінеді.  

Осындай балалар бір қарағанда жағымды әсер қалдырады. 
Оларда дыбысты айтуда айқын бұзылыстар жоқ. Дыбыстарды жеткі-
ліксіз дифференциациялау орын алады. Буындық құрылым бұзылы-
сының өзіндік ерекшелігі бала сөздің мағынасын түсінгенмен, оның 
фонематикалық бейнесін есте сақтай алмайды. Осының салдарынан 
әр түрлі нұсқада дыбыс толтыруды бұрмалаулар байқалады: персе-
верациялар, дыбыстар мен буындардың орнын ауыстыру, элизиялар, 
парафазиялар. Сирек жағдайда буындарды түсіріп кету, дыбыстар мен 
буындарды қосу да кездеседі. 

Жұрнақтың көмегімен сөзді құру біршама ауыртпалық тудырады. 
Осы деңгейде зат есімдерді кішірейтіп-еркелетіп айтуда, зат есімнен 
құралған сын есімдерді, объектінің эмоционалды-еріктік және физикалық 
қалпын сипаттайтын жұрнақтары бар сын есімдерді қолдануда 
тұрақты қателіктер әлі де бар.  

Шығармашылық қабілеттің мобилизациялануын талап ететін 
жеке әңгімелеу жағдай элементтерін атауда мағынасыз сөз тіркестерін 
қолдану салдарынан бүкіл мәтін аз түсінікті, толымсыз болып келеді.  

Осылайша, берілген мағлұматтар сөйлеу тілінің жеңіл формасын-
дағы жалпы жетілмеуді ажыратуға мүмкіндік туып, оларды жеке 
категория ретінде, яғни сөйлеу тілі жетілмеуінің 4 деңгейі деп 
қарастыруға болады.  

Сол себептен, мектептегі оқытудағы табыстылық, қоршаған 
әлемді толық танып білу, жалпы тұлғалық даму және тағы басқалар – 
осынын барлығы жеткілікті деңгейде дамыған байланыстырып 
(диалогтық және монологтық) сөйлеу тіліне тәуелді. Психикалық 
дамуы тежелген және жалпы тіл дамымауы бар балаларда байла-
ныстырып сөйлеу тілінің қалыптасуы баяу екпінмен жүзеге асады 
және нақтылы сапалы ерекшеліктерімен сипатталады. Психикалық 
дамуы тежелген балалар ұзақ уақыт сұрақ-жауап кезең барысында 
кідіреді. Өз алдына байланыстырып сөйлеуге көшу мұндай балаларға 
қиындықтар туғызады және көптеген жағдайларда тіпті жоғары 
сыныптарға дейін созылады. Байланыстырып сөйлеу тілін актуали-
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зациялау үрдісі кезінде, психикалық дамуы тежелген оқушылар сұрақ 
түрінде немесе тағы басқа жүйелік көмектегі үлкендердің үнемі 
ынталандырып отыруын қажет етеді. Қабылдау үшін жағдайлық 
сөйлеу, бұл дегеніміз нақтылы бір жағдайға, көрнекілікке тіреу жасау 
арқылы біршама жеңіл болып келеді. 
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МИНКОВСКИЙ (ПСЕВДОЕВКЛИДТІК) ЖӘНЕ ГАЛИЛЕЙ 
(ФЛАГОВТІК) ГЕОМЕТРИЯЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Н.Ж. Хайруллина  

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Соңғы кезде қосымша мамандық алу мақсатымен математика 
бөліміндегі студенттер физика мамандығын да игере бастады. Осыған 
байланысты Кәли-Клейн схемасындағы Минковский (псевдоевклидтік) 
және Галилей (флаговтік) геометрияларын оқып, зерттеудің студенттер 
үшін маңызы зор. 

Псевдоевклидтік геометрия Эйнштейннің салыстырмалылық 
теориясаының моделі, ал Галилей геометриясы механиканың негізі 
заңдарының бірі – Галилейдің салыстырмалылық принципін бейне-
лейтін болғандықтан, математиканың басқа ғылымдармен байланысын 
және өмірде қолдану мәселелерін зерттеу бағытында студенттерге 
әртүрлі шығармашылық жұмыстар жүргізуге мүмкіндік туады.  

Қысқаша Минковский геометриясына және студенттердің осы 
геометрияны оқып, зерттеу барысындағы өздік жұмыстарына тоқталып 
өтейік. 

1905 жылы Эйнштейн өзінің жалпы салыстырмалылық теориясын 
ашқаннан кейін осы теорияның негізінде Галилейдің салыстыр-
малылық принциптің механикалық қозғалыстардың заңдарына ғана 
емес, табиғатта кездесетін барлық қозғалыс заңдары үшін де дұрыс 
болатындығын дәлелдеген.  
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Классикалық механикадағы бір санақ жүйесінен екінші санақ 
жүйесіне көшуді анықтайтын: 

 
 = t  (1)  

Галилейдің элементарлық түрлендірулерін күрделірек Лоренц 
түрлендірулерімен ауыстыру:  

=   (2) 
=  

 
Галилейдің салыстырмалылық принципінен Эйнштейннің салыс-

тырмалылық принципіне көшумен пара-пар екендігі дәлелденген. 
Осыған байланысты  жазықтығында «қозғалыс» Лоренц 

түрлендірулерімен өрнектелетін жаңа бір геометриялық жүйе қалып-
тасатынын көрнекті неміс математигі және физигі Герман Минковский 
(1864-1909) анықтаған болатын. Сондықтан бұл геометрия Минков-
ский геометриясы деп аталады. 

Минсковский геометриясы  координаталық жазықтықтағы 
фигуралардың: 
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1  

қозғалысында өзгермей қалатын қасиеттерін зерттейді. Мұндағы 
v,a,b - кез келген параметрлер, (3) түрлендірулердің (2) түрлен-
дірулерден айырмашылығы мұнда жазықтықтағы нүктелердің коорди-
наталары x,у (х-уақыт, ал у -түзу бойында қозғалыстағы нүктенің 
абсциссасы деп есептеуге болады), сонымен қатар 

, 
, 

параллель көшірулері қосылған. Бұл ретте Евклид геометрия-
сындағы қозғалыс өрнегін (3) өрнекпен салыстыра отырып, екі 
геометрияның арасындағы айырмашылықтар жөнінде студенттерге 
шығармашылық – ізденіс жұмыстарын жүргізуге болар еді. Кейбір 
студенттер осы бағыттағы шығармашылық жұмыстарын семинарларда 
және студенттердің ғылыми конференцияларында баяндап жатады.  

1917 жылы Г. Вейль (1885-1955) Евклид геометриясының 
векторлық аксиоматикасын ұсынған болатын. Кэли-Клейн схемасындағы 
геометриялардың негіздемелерін Вейль аксиоматикасы бойынша 
қалыптастыру арқылы осы геометриялардың мазмұнын игеру, зерттеу 
жолын жеңілдетуге мүмкіндік туады.  

Қысқаша Минковский геометриясының планиметриясының кейбір 
фактілерін келтірейік . 
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Евклид жазықтығының Г. Вейль аксиоматикасының V4  (a2 >0, 
a 0) аксиомасын V4 аксиомасымен алмастырайық.  

Аксиома V4 a2 >0,b2 0 болатын ең жоқ дегенде екі ,  
вектор болады. 

Вейль аксиоматикасының қалған аксиомаларын өзгеріссіз 
қалдырамыз.  

Осы аксиоматика орындалатын жазықтық псевдоевклидтік 
жазықтық, ал осындай жазықтықтың геометриясы псевдоевклидтік 
геометрия немесе Минковский геометриясы деп аталады. 

Псевдоевклидтік геометрияның аффиндік бөлімі, евклидтік 
геометрияның аффиндік бөлімімен бірдей. Олар тек метрикалық 
қасиеттерімен өзгешеленеді. 

векторларының скаляр көбейтіндісі  белгісімен кейде 
псевдоевклидтік жазықтықта анықталатынын айқындау үшін  П  
арқылы белгіленеді. 

Бұрыңғыдай вектордың ұзындығы   (4) 
Егер ( )  болса,  ондай вектор бірінші текті немесе 

евклидтік вектор деп, ал ( ) вектор 
екінші текті немесе псевдоевклидтік вектор деп аталады. Нөлдік емес 
вектордың скаляр квадраты ( )  болса,  , ондай вектор 
изотропты вектор деп аталады.  

Скаляр көбейтіндісі нөлге тең векторларды ортогональ векторлар 
деп атаймыз. 

Осы жазықтықта тік бұрышты декарт жүйесі қарастырылып, 
  , )  шарттары  орындалатындықтан 

псевдоевклидтік жазықтықтың базисін анықтайды.  
Екі нүктенің А (x1, y1) және В ( x2, y2) арақашықтығы: 

(5) формуласы 
бойынша табылады. Түзу жазықтықта нүкте және бағыттауыш 
векторымен анықталатыны белгілі.  

Псевдоевклидтік жазықтағы векторлардың үш түріне байланысты 
осы жазықтықта евклидтік, псевдоевклидтік, изотропты деп аталатын 
үш түрлі түзулер болатыны шығады.  

Центрі координата басында жататын  радиусты шеңбердің 
теңдеуі: (6) болатыны белгілі. Мұндағы r нақты сан 
болса, шеңбер евклидтік жазықтықта центрі О нүктесінде, нақты өсі 
ОX өсі болатын тең бүйірлі гипербола, ал r жорамал сан болса, центрі 
О, нақты өсі ОУ өсі болатын тең бүйірлі гипербола болады. Ең 
соңында r=0 болса, шеңбердің теңдеуі: , болғандықтан, 
шеңбер екі изотропты түзулерге айналып кетеді. 
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Минковский жазықтығының екі  векторлары үшін Коши-
Буняковский теңсіздігі (7) 

түрінде жазылатыны дәлелденіледі.  
Осыдан болғандықтан және гиперболалық косинус 

бірден кіші болмайтынын ескертіп,  векторларының арасындағы 

 бұрышын табу формуласын жаза аламыз:  

Минковский геометриясының жоғарыда келтірілген маңызды 
түсініктері мен фактілері осы геометрияның планиметриясын 
зерттеуге жеткілікті болғандықтан, студенттер өздік жұмыс ретінде 
псевдоевклидтік жазықтықта: 

– нүктеден түзуге дейінгі арақашықтықты есептеу формуласын 
қорытып шығару. 

– үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы, үшбұрыштың 
ауданы, 

– үшбұрыштағы метрикалық қатынастар,  
– үшбұрышты сырттай шеңбер сызу тақырыптарын және осы 

тақырыптарға байланысты жаттығу, тәжірибелік есептер құрастырып 
шығарулары керек болады. Сонымен қатар жоғарыда келтірілген 
тұжырымдамаларды [2] оқулық бойынша оқып, түсінулері ұсынылады. 

Минковский геометриясымен мектеп оқушыларын таныстыру 
геометрияның Евклид геометриясымен ғана шектелмейтінін дәлелдеп, 
олардың танымдық шеңберін ұлғайтуға көп үлесін қосар еді. 

Студенттер шығармашылық – ізденіс жұмыстары арқылы таңдаған 
мамандықтары бойынша белгілі бір көлемде білім жинақтаумен қатар, 
өмір бойы тынымсыз еңбек етіп, үздіксіз білім алу дағдыларын 
бойларына сіңіріп, қалыптастырады.  
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА ЕСЕПТЕРДІ 
СҰРЫПТАП АЛУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
Ж. Хырхынбай  

ПМПИ, Павлодар қ. 
Н. Жанайхан  

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Ғылым жетістіктерін дәйекті дәрежесінде жіктеп, ұғымдарға 
түсініктемелер беріп, теориялық пайым жасап, заңдылықтар мен 
қағидаларды фактілерге сүйене дәлелдей алады. Меңгерген ұғым-
түсініктері мен тұжырым пайымдарын реттейтін ішкі бақылауы 
кемелденген (интериоризация) ғалымдардың қорытынды пайымдарымен 
өз ойы мүддесі қабысады, біліми-ғылыми ілімді жүйелі де ауқымды 
тұрғыда жинақтай алады, өзінің іс-қимылын саналы деңгейде жүзеге 
асырады. Негізгі ғылым салаларынан аталған ынтымақтастық оқыту 
қажеттіліктерін іргелі мағлұматтармен қанағаттандырады.  

Осы теориялық материалдар жоғары деңгейде анықталып, 
ұғымдар мен тұжырымдар осы пәндердің мазмұнын толық ашып бере 
алатындай дұрыс жүйелі түрде баяндалып көрсетілсе, ғылымилық 
қағидасы орындалады.  

Ғылыми ұғымдар негізінде заңдар мен теориялар жасалатыны 
белгілі. Жалпы, ұғым – бұл ойлау формасы. Сондықтан оқыту 
үдерісінде ұғымның анықтамасын дәл, нақты шектелген сұрақтармен, 
формалды логикамен саналы түрде оқыту керек. Кез-келген ұғымды 
бірден түсініп меңгеру қиын, әдетте оның мазмұнын, көлемін және 
басқа ұғымдармен қатынасын біртіндеп түсінеміз.   

Міне, осыдан біз ұғымның мазмұнын, нақты белгілерін және 
барлық обьектілердің осы ұғымды қалыптастыратын көлемін айыра 
білгенміз жөн. Ұғымның нақты белгілері сол ұғымды қалыптастыратын 
барлық обьектілердің көлемімен анықталады.  

Бір жағынан, математиканың абстрактылығы оған жан-жақтылық 
пен жалпылық енгізеді. Басқаша жағынан, математиканың абстрак-
тылығын онымен байланысты нақтылы айқын құбылыстарды немесе 
объектілерді бейнелеуді және зерттелу есептерін шығаруды іске 
асыруда қиындықтар туғызады. 

Соңғы жылдары педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ 
мамандардың кәсіби бағытын дамыту, алған білімідерінің қолданбалы 
бағытын арттыру көкейкесті өзекті мәселелге айналып отыр. Қазіргі 
уақытта математиканы таза және қолданбалы математикалардың 
бірігуі дегенді түсінеміз. Л.Д. Кудрявцевтің [1] пікірінше, таза математика 
(кейде оны теориялық математика деп те атайды) – ғылым, мұнда 
«элементтерінің арасындағы анықталған қатынастар суреттелетін 
математика құрылымының арнайы логикалық құрылымдары оқылады. 
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Математикалық құрылымның кейбірі, нақты құбылыстардың моделдері 
болып табылуы, басқалары нақты құбылыстармен логикалық құрылым 
және ұғымдар тізбегі арқылы байланысуы мүмкін», ал «қолданбалы 
математикада ғылым болып табылады, мұнда математикалық әдістермен 
нақты объектілер оқылады. Ол математикалық моделдеуден, математи-
калық моделді сапалы және санды зерттеуден, алгоритмдер теориясынан, 
ЭЕМ (ЭЕМ – электронды есептеуіш машина) математикалық қамта-
масыз етуден тұрады». 

Сондықтан білім жүйесінде болашақ математика мұғалімін 
дайындауда оқыту әдістемесін қоғам талабына сай жаңа оқыту тенден-
циялары пайда бола бастады. Ол студенттің алатын білімі мен білігін 
анық және айқын көрсету өте маңызды, себебі ол ертеңгі қызмет 
ортасында сол маманның құзыреттілігін анықтай түсуі керек. 

Болашақ математика мұғалімін дайындауда осы ұғымдарды  
біріктіріп «кәсіби-педагог» ұғымына, яғни математика мұғалімінің 
кәсіби іс-әрекетін жетілдіру ұғымына бағыттауға талпыныс жасалды. 
Болашақ математика мұғалімін («кәсіби-педагогты») дайындап, 
қалыптастыру көпсатылы үдеріс. Ол мектеп қабырғасынан жоғары 
оқу орнына түскеннен басталады, бірақ оны ойдағыдай бітіріп 
шыққанмен бітпейді. Педагогтың кәсіби шеберлігінің сандық және 
сапалық деңгейі оның: 

– кәсіби дайындыққа дейінгі; 
– кәсіби-педагогикалық оқыту сатысындағы; 
– кәсіби әрекеттін өз бетінше жетілдіру сатысындағы кәсібилік 

деңгейінің дамуына байланысты. 
Педагогикалық жоғары оқу орындарында ұстаздың кәсіби маман 

болып қалыптасуын пән бойынша білімі, математикалық біліктілігі 
мен дағдылары, жеке басының қабілеті мен икемділігінің сапалық 
көрсеткішітеріне байланысты екенін В.Д. Шадрикова [2] былайша 
көрсеткен: 

а) Пән бойынша, педагогикалық және әдістемелік дайындық 
деңгейі бойынша жоғары жетістікке жету келесі критерийлермен 
анықталады; 

ә) Педагогикалық үдеріс кезінде математика пәнінің мұғалімі 
тұлғасын кәсіби мұғалімге бейімдеуді қалыптастыруда олардың [2]; 

б) Шығармашылық белсенділікті қалыптастыру; 
в) Кәсіби тұлғалық қасиеттерді дамытуда; 
Осы жоғары айтылған компоненттер мұғалімнің кәсіби шеберлігін 

айқындайтын және өлшейтін сапалық өлшеуіштер болып табылады. 
Математика пәнінің ұстаздарын дайындайтын педагогикалық 

жоғары оқу орындарында болашақ маманның шығармашылық іс-әркетін 
дамыту үшін математикалық білімдерін тереңдететін бағыттағы есеп-
терді сұрыптауға көп назар аудару керек. 
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Математикалық дайындықтың алға қоятын мақсаты-студент-
тердің оқытылатын пәндерден студенттердің тек қана білім қорын 
жинақтауы ғана емес, сол қорды әртүрлі есептерді шығаруға қолдана 
білу болып табылады. Д. Пойаның айтуы бойынша «Математикадағы 
іскерлік-математикалық аппаратты пайдаланып, математикалық мәсе-
лелердің нақты жағдайлардына байланысты есептерді шығару, дәлел-
деу және жан жақты талдаулар жасай білу» деген [3].  

Есеп шығару үрдісі теориялық білімді тәжірбиеде қолдану, есепті 
шығарудың нақты жолын таңдап алуы, оныы жаңа есеп шығаруға 
пайдалану, логикалық шығармашылық қисынды ойлауды дамыту, есте 
сақтау, елестету, байқау т.б сияқты қасиеттерді дамытады . 

Қазіргі кредиттік технология бойынша оқытуда уақытты үнемді 
пайдалану үшін тәжірбиелік сабақта шығарылатын есептерді оқытушы 
алдына ала сұрыптауы таңдап алуы өте маңызды. Себебі есептер 
жинағында барлық тақырыптар толығымен қамтылған мен олардың 
бір шамасы бір сипатта болуы мүмкін. Сондықтан теориялық 
материалдың тәжірбиелік материалмен байланысын тиімді ету үшін 
қажетті есептерді алдын ала сұрыптауы, шығару жолын жан жақты 
талдаған жөн. 

Сонымен қатар жаңа тақырыпты өту кезінде өткен материалдарға 
сүйеніп уақытты ұтымды пайдалану мақсатында маңыз шешуші емес 
барлық есептерді қарастырмаса да болады. 

Тәжірбиелік сабақтың мазмұны, дәрісте оқытылған материал 
мазмұнына сәйкес келген кездің өзінде, яғни сабақ негізінен жақсы 
өткенімен есепті шығару барысында бірнеше қиындықтар кездесуі 
мүмкін: 

а) материалды жалпылау қасиеттері шектелгендіктен ондағы 
негізгі байланыстар мен ара қатынастарды көре алмау және негізгіні 
болмашыдан бөле алмау; 

ә) оқыту үрдісі кезінде оқытушының кейбір мәселелерге 
жеткілікті көңіл аудармауынан студенттердің ой өрісінде айқын орын 
алған кезеңдердің, тиянақты ұғымның болмауы; 

б) оқытушы жасаған әрекеттердің тұтастық сиапата болмауынан 
есеп шығару іскерлігі өз әрекетін түсіндіру іскерлігінен алшақ;  

Сондықтан есепті сұрыптау кезінде оқыту қағидаларына және 
есеп мазмұнына қатысты зертеушілер қойған талаптарды ескере келіп 
келесі критерийлерді басшылыққа алдған жөн деп есептейміз: 

– әрбір шығарылатын есептің келесі есептерді шығару үшін 
пайдалануға керек болатынын ескеру; 

– шығармашылық қабілетін дамытуға елеулі әсер ететін есептерді 
таңдау; 

– теориялық білімдегі анықтамаларды, пайымдауларды, теоре-
маларды қолданатын тәжірбиелік қолданатын есептерді таңдау; 
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– орындалатын амалдардың кеңейтетін әрекеттерді нақтылап, 
тереңдететін есептерді таңдау; 

– қалыптасқан жүйе не алгоритм арқылы шығарылатын есеп-
тердің санын шектеу; 

– математикалық білімнің қолданбалы жақтарын қамтитын есептер 
таңдау. 

Есеп шығару тәсілдерін ғылыми әдістемелік бағыт бағдар беретін 
төрт кезеңге бөліп қарастыруға болады [4]-[5]. 

1. Есептің мазмұнымен танысу (шарты мен талабын түсіну). 
Есепті шығару үшін алдымен оның мазмұнын жақсылап талдап алу. 
Ол үшін «не белгілі?», «не белгісіз?», «нені табу керек» т.с.с. сұрақтар 
көмегімен есепті тиянақты түрде анықтау. 

2. Есептің шешімін іздестіру (жоспар құру). Есепті шешу 
барысында жасалатын іс әрекетті белгілі бір ретпен жүйелеу, яғнил 
есеп шығарудың белгілі бір жоспарын құру. 

3. Есепті шығару (жоспарды жүзеге асыру). Жоспарды жүзеге 
асыруды сатылау, олардың біртіндеп орындау. Шешімді табу. 

4. Есептің шешімін тексеру (есепті тиянақтау). Есепті тек 
шығарып қана қоймай оның нәтижесін тексеру. «Есепті шығарудың 
басқа жолы бар ма?»  деген сұрақтарға жауап іздеу.   

Сонымен қатар оқыту барысында бұл функциялардан басқа жаңа 
материалдарды меңгеру кезінде басқа жағдайлар да есепке алынады:  

1) Есепті шығару әдістерін іздеу: – алгоритмдік, типтік, эвристи-
калық әдістер; 

2) Есептің шартына сай әрекеттер жасау: – салу, есептеу, дәлелдеу; 
3) Күрделілігін ескеру: – қарапайым және күрделі; 
4) Қиындылығын анықтау: – жеңіл және ауыр есептер; 
5) Математикалық әдісті пайдалану: – дифференциалдау, интеграл-

дау, ұқсастық және т.б. қасиеттерді ескеру 
Осы қасиеттер есепті әр қырынан және әр түрлі көзқараспен 

қарауды, оны шығару әдістемесін жетілдіруді мақсат етеді. 
Егер есеп шығару кезеңдер дұрыс қарастырылмаса онда есеп 

шығару жолдары қиындап кетуі мүмкін. Кейде есептің шартын 
қажеттілігінше түсініп, оған талдау жасаса бұл кезеңдер бір бірінен 
алшақ емес. Егер есептің шартынан қате болжау жасалынса есептің 
шартына қайта оралған жөн. Мұндай жағдайда есеп үшін пайдалы 
мезет туып қалуы да мүмкін. Есепке талдау жасау оның құрылымын 
білу деген сөз. Есептің құрылымы оның берілгендері мен талаптарын, 
шарты және қортындысын анықтайды. Ал есептің шартын талдауда 
қалыптасқан жүйе не алгоритм жоқ. Әр түрлі есептер әр түрлі 
сұрақтарға жауап береді. Дегенмен кез келген есепке талдау жасау 
оның берілгендеріне байланысты. Есепті шығару біліктілігі өте аса 
маңызды көрсеткіш. Есепті шығару біліктілігіне баулу жеке студенттің 
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белсенділігін анықтайды. Өздігінен есеп шығару біліктілігі жоғары 
интелектуальдық даму деңгейінің көрсеткіші.  

Есепті шығару кезінде жіберілетін мынадай кемшіліктерді 
ескеріп, оларды жбермеуге тырысқан жөн. 

– Жеке есептің басқа есептермен байланысы оның шығару 
жолының жалпы мысалы шығару жолынан алынатыны ескерілмей 
қалатындығы. 

– Есеп шығару жың жалпы әдісінің берілмеуі. 
Осы айтылған мәселелер болашақ маманның кәсіби-педагогикалық 

білімін, кәсіби іс-әрекетін, іскерлігі мен өзіндік дайындығын жетілдіру 
және күрделі педагогикалық міндеттерді шеше алатын тұлғаны 
қалыптастыруға итермелейді. 

Педагогтің іс-әрекеті білім саласында кәсіби міндеттерді шешуге 
бағытталады. Шешілген міндет мақсатты айқындайды, іс-әрекет 
мотивіне түрткі болады .  

Бұл үшін осы жүйеге сай қызмет ететін оқытушылардың кәсіптік 
білімін жоғары деңгейге көтеру, студенттің бәсекеге қабілетті еңбек 
жасай алуын, білімі мен біліктілігін жақсартып, логикалық ойлау 
дағдылары мен шығармашылық қабілеттерін дамыту жұмыстарын 
жүргізу қажет [6]. 
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REQUIREMENTS TO REGISTRATION OF THE PRESENTATIONS 
 

S. Shashubai  
PSPI, Pavlodar 

 
The electronic presentation – the electronic document representing a 

set of the slides intended for demonstration of the done work. The purpose 
of the presentation is visual representation of a plan of the author, the most 
convenient for perception. The electronic presentation has to show what it 
is difficult to explain in words. 
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Scheme of the presentation: 
1. a title slide (corresponds to the title page of work); 
2. purposes and tasks of work; 
3. general part; 
4. the protected provisions (for master theses); 
5. main part; 
6. conclusions; 
7. thanks (gratitude of audience for attention is expressed). 
Requirements to registration of slides 
Title slide 
The presentation begins with the slide containing the name of work 

(report) and a name of the author. These elements are usually allocated 
more in large print, than the main text of the presentation. As a background 
of the first slide it is possible to use the drawing or the photo directly 
related to a presentation subject, however the text over such image has to 
be read very easily. The similar rule is followed also for a background of 
other slides. Nevertheless, the monotonous background or a background in 
the form of a soft gradient look on the first slide too quite effectively [1]. 

General requirements 
Average calculation of time necessary on the presentation is conducted 

proceeding from quantity of slides. Usually on one slide no more than two-
three minutes are necessary. It is necessary to use the maximum space of 
the screen (slide) – for example, having stretched drawings. The design has 
to be simple and laconic. Each slide has to have heading. Registration of a 
slide shouldn't distract attention of listeners from his substantial part. It is 
necessary to finish the presentation the short summary containing her basic 
provisions, important data which were heard in the report, etc. 

Design of titles 
Assignment of title – single-digit informing audience on the 

maintenance of a slide. In title it is necessary to specify the main idea of a 
slide. All titles shall be executed in uniform style (color, a font, the size, an 
outline). The text of titles shall be 24 in size – 36 points. Not to put an end 
at the end of titles. Maintenance and layout of information units on a slide. 
Information units shall not be too much (3-6). The recommended size of 
one information unit – no more than 1/2 sizes of a slide [2]. 

Presence on the page of units with the varied information (the text, 
diagrams, charts, tables, figures) adding each other is desirable. Keywords 
in the information unit need to be selected. It is better to locate information 
units horizontally, the units connected in a sense – from left to right. The 
most important information should be placed in slide center. The logic of 
presentation of information on slides in the presentation shall correspond to 
logic of its presentation [2]. 

Choice of fonts 
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For design of the presentation it is necessary to use standard, 
widespread fonts, such as Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, 
Calibri, etc. Type size for the information text – 18-22 points [3]. The font 
less than 16 points is badly read in case of a projection to the screen, but 
also excessively large type size complicates process of sketchy reading. 
During creation of a slide it is necessary to remember what sharpness of the 
image on the big screen is normal below, than on the monitor. Uppercase 
letters are perceived heavier, than line. Use a bold print, italic type and 
uppercase letters only for separation. 

Color gamma and background 
Slides can have the monotonic background or a background gradient. 

For a background it is desirable to use colors of pastel tones. The color 
gamma of the text shall consist no more than of two-three flowers. Having 
assigned each of text elements the color (for example: titles – green, the 
text – black, etc.), it is necessary to follow such diagram on all slides. It is 
necessary to consider compatibility on background color and the text. The 
white text on a black background is read badly. 

Style of statement 
It is necessary to use a text minimum. The text isn't visual means. You 

shouldn't try to place on one slide as much as possible text at all. The more 
the text on one slide you offer audiences, the with smaller probability she 
will read it. It is recommended to place only one thesis on a slide. A 
widespread mistake – representation on a slide more than one thought. Try 
not to use the text on a slide as a part of your speech, it is better to place 
important theses there, focusing on them attention in the course of the 
speech. Don't rewrite the report in the presentation. Demonstration of the 
presentation on the screen – the auxiliary tool illustrating your speech. It is 
necessary to reduce offers. The less phrase, the it is quicker acquired. It is 
better to format the text on slides on width. If it is possible, it is better to 
use structural slides instead of text. In a structural slide the badge, the 
flowchart, the drawing – any graphic element allowing to remember better 
the text is added to each point. It is necessary to avoid effects of animation 
of the text and graphics, except for the simplest, for example, slow 
disappearance or emergence by strips, but also they have to be applied 
moderately. In case of use of animation it is expedient to bring information 
to a slide gradually. Let words and pictures appear parallel to your 
"postscoring" [4]. 

Execution of graphic information, tables and formulas 
Drawings, photos, charts, tables, formulas are designed to add text 

information or to transfer it in more evident look. It is desirable to avoid in 
the presentation of the drawings which aren't bearing semantic loading if 
they aren't a part of style registration. Color of graphics shouldn't contrast 
sharply with the general style registration of a slide. Illustrations and tables 
have to have heading. 
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The illustration is recommended to accompany with the explanatory 
text [5]. Illustrations, the tables, formulas borrowed from the works which 
aren't belonging to the author have to have references. Using formulas it is 
desirable not to display all chain of the decision, and to leave the general 
form of record and result. On a slide only the most important formulas, 
sizes, values are taken out . 
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ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ  
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 
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ФИЗИКА КУРСЫНЫҢ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» БӨЛІМІН 
КӨПТІЛДІ ОҚЫТУДА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ МЫСАЛЫ 
 

Э.Ш. Анаева, Б.О. Жасұзақова  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Ойдың сыншылдығы – бұл адамның өзінің және басқалардың 

ойларын белсенді бағалау дағдысы, барлық ұсынылған ережелер мен 
қорытындыларды нақты және жан-жақты тексеру 

В.Г. Крутецкий 
 

Білім беру үрдісінде ұстаз да, шәкірт те жеке тұлға болып қарас-
тырылатын болды. Жеке тұлғаға жету үшін әр оқушының қабілетін 
танып, біліп, дамытып, шыңдап, жөн сілтеп, адам дәрежесіне келтіру 
керек. Демек, оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, 
білім сапасын арттыру, мазмұнын байыту, оқу үрдісін жетілдіру, жан-
жақты дамыған, рухани дүниесі бай жас ұрпақты тәрбиелеу – кезек 
күттірмейтін мәселелердің бірі. Бұның өзі оқушылардың өз бетімен 
жұмыс жасау, даму, тәрбиелеу, әр баланың қабілетін, дарынын ашу 
мұғалімдер қауымына зор міндеттер жүктейді. 

Қазіргі кезде нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып 
отыр. Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын 
қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру 
мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. Солардың бірі 
сын тұрғысынан ойлау технологиясы.  

Қазыргі күні көкейкесті мәселелердің бірі көптілді білім беру. 
Жаратылыстану ғылымдарын ағылшын тілнде оқыту жүктеліп отыр. 
Пәнді ағылшын тілінде беруде сын тұрғысынан ойлау (СТО) қолдану 
тиімді болып табылады.  

Сын тұрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. 
Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір 
таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені 
шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. 

Сын тұрғысында ойлау үш кезеңнен тұрады: қызығушылықты 
ояту, мағынаны тану, ой толғаныс.  

Бірінші кезең – қызығушылықты ояту. Үйрену процесі – 
бұрынғы білетін мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. Үйренуші 
жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен 
толықтырады, кеңейте түседі. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші 
мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру. Себебі үйрену – енжар-
лықтан гөрі белсенділікті талап ететін іс-әрекет екені даусыз. Оқушы 
өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, 
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тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы 
аршылады, тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам 
жасала бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат 
жинап, оны байырғы білімімен ұштастырады. 

Бұл кезеңде Болжау кестесі, Тірек сөздер, Венн диаграммасы,  
Т кестесі, бір айналым күнделік, Блум таксаномиясы, Миға шабуыл, 
Топтастыру және т.б. сияқты стратегияларды қолдануға болады.  

Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші 
кезеңі мағынаны тану (түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа 
ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар 
орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне 
жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға 
көмектесетін оқыту стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша 
оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында «V» – «білемін», «-» – 
«білмеймін», «+» – «мен үшін жаңа ақпарат», «?» – «мені таңқал-
дырады» белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. INSERT – 
оқығанын түсінуге, өз ойына басшылақ етуге, ойын білдіруге 
үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің соңына тез жету, оқығанды 
еске сақтау, мәнін жете түсіну күрделі жұмыс. Сондықтан да оқу-
шылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау 
жиі кездеседі. Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру 
аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден-бір кепілі. 

Үйренушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп 
сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы 
білім арасында көпірлер құрастыруға, яғни байланыстар құрауға 
дағдыландырады. 

Т кестесі, Пікір – талас, Аквариум, İNSERT, RAFT, ДЖИК СО, 
Куббизм, Геометриялық фигуралар, Бір айналым сұхбат, Түртіп алу, 
Жұпта талқылау, Бағытталған оқу, Талдау картасы, Топтастыру стра-
тегияларын СТО екінші кезеңінде қолданған тиімді.  

Тақырып туралы ой толғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. 
Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, 
өзіне, басқаға сын көзбен қарау, баға беру назардан тыс қалып жатады. 
Одан гөрі, үйге тапсырма беру, оны түсіндіру, баға қою сияқты 
шараларға уақыт жіберіп аламыз. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 
бағдарламасында бұл сабақтағы аса қажетті мәнді, маңызды әрекет 
болып табылады. Дәл осы кезеңде үйренуші не үйренгенін саралап, 
салмақтап, оны қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой елегінен 
өткізеді. Белсенді түрде өз білім үйрену жолына қайта қарап, 
өзгерістер енгізеді, яғни нағыз білім шыңына көтеріледі, үлкен әлемге 
енеді. Сол білім арқылы өзінің өзгергенін сезінеді, өзгеше сенім, 
тәрбиелік, даналыққа бастау алады. Олар оқушылардың бір-бірімен ой 
алмастыруын, ой түйістіруін қамтамасыз етеді. Әр оқушы өз шығар-
машылығын көрсете алады. 



226 

СТО-ның үшінші кезеңінде қолдануға болатын стратегиялар: 
Эссе, Топтастыру, Пирамида, Құндылық сызығы, Т кестесі, Sinkuein 
немесе бес жолды өлең, RAFT, Түйін сөз, Семантикалық карта, Бір 
айналым сұхбат. 

СТО стратегияларын физиканы көптілді оқытуда қолдану 
мысалдарын қарастырайық.  

Топтастыру немесе кластер стратегиясы. Магнит өрісі тарауы 
негізінде оқушылардың білімдерін тексеру 

 
1 
 

Магниттік өрістің негізгі 
қасиеттері қандай және 
магнит өрісін не 
тудырады? 

Г А) магниттелуін ұзақ уақыт сақтайтын 
денелер. 

2 Магнит өрісінің 
сызықтары деген не? 

Б Ә) магнит тілшесінің осі деп аталады. 

3 Магнит өрісі деген не? Е Б) магнит өрісінде кішкентай магнит 
тілшелерінің осьтерін бойлай 
орналасқан сызықтар. 

4 Магниттің неше полюсі 
бар? 

Ж В) тогы бар шарғының ішіне шыныққан 
болаттан жасалған өзекше орнатып, 
алуға болады. 

5 Тұрақты магниттер А Г) оның электр тогына әсер етуінде, тек 
қозғалыстағы зарядтар мен тұрақты 
магниттер ғана магнит өрісін тудырады. 

6 Тұрақты магнитті қалай 
алуға болады? 

В Ғ) тұйықталады. 

7 Магнит сызықтары 
магнит ішінде 

Ғ Д) солтүстік полюстен шығып, оңтүстік 
полюске енеді. 

8 Магнит сызықтары қалай 
бағытталады? 

Д Е) өткізгіштердің электр тогымен өзара 
әрекеттесуі жүзеге асатын материя түрі. 

9 Магниттік аномалиялар З Ж) екі полюсі (N) солтүстік және 
оңтүстік (S) 

10 Тілшенің ортасынан 
өтетін және оның 
полбстерін қосатын түзу 

Ә З) магнит темір рудасының орасан зор 
кені бар жер қойнауының жергілікті 
магнит өрістерінің пайда болуы. 

 
Кубизм стратегиясы. Интерактивті тақтада әр ұяшықтан сұрақ 

шығады, сұрақтың жауабы «5» балдық жүйемен бағаланады.  
Тұрақты магнит деген не? 
Магнит өрісінің қандай полюстері бар? 
Магнит өрісі күш сызықтарының бағыты қалай қабылданған?  
Ампер күші деген не?  
Ампер күшінің формуласы қандай?  
Sinkveyn немесе бес жолды өлең стратегиясы: 
1. Не? Магнит 
2. Қандай? Металл 
3. Не істейді? Тартылады, тебіледі 
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4. Анықтамасы? Магнит дегеніміз- магниттелуішілік қасиеті бар, 
яғни магнит өрісін туғызатын дене. 

5. Түйін сөз? Магнит өрісі – қозғалыстағы электр зарядтары мен 
магниттік моменті бар денелерге әсер ететін күштік өріс.  

Сыни тұрғадан ойлау технологиясының әдістерін ағылшын 
тіліндегі физика сабақтарында қолдану мысалы: 

Topic: «Electrodynamics. The interaction of electric charges». 
Create а «sinkveyn» for word «electrification». For example: 
1. electrification 
2. harmful, useful. 
3. attracted rub sparkle. 
4. Share to body electric charge. 
5. It amenable to all the bodies. 
 
Thin and Thick questions 
 
I had know I want to know I knew 

Coulomb’s law How 
Coulomb did his 
experiment for explain 
force between charges 
 

How to use this law in real 
life 
Can I do this experiment in 
my home? 
How knowledge about 
Coulomb’s law will help 
me ? 

That charges attract and 
its has force between, but 
I didn’t know name of 
this force. 
 

 
Тақырыпты толыққанды түсінгені туралы оқушылардың 

білімдерін тексеру. 
 

№  Магнит 
тілшелерінің 

осьтерін 
бойлай 

орналасқан 
сызықтар 

Қозғалм
ай – тын 
зарядқа 
әрекет 

ету 

Өткізгіш-
тің электр 
тогымен 

әрекеттесуі 

Магнит-
тік өзара 
әрекеттеу 

Магнит- 
тік тілшені 

қозға-
лысқа 

келтіретін 
күштер 

1 Электр 
өрісінің 
қасиеті 

 +    

2 Магнит 
өрісі 

  +   

3 Магнит 
өрісінің күш 
сызықтары 

+     

4 Магниттік 
күштер 

    + 

5 Магнитік 
полюстердің 
тартылу, 
тебілуі 

   +  
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Қорыта айтқанда, сыни тұрғысынан ойлау технологиясын пай-
даланудың сабақ сапасына әсері өте мол. Сабақта жаңа технология 
элементтерін тиімді пайдалану оқушылардың танымдық әрекеттерін, 
белсенділігін дамытып, оларды шығармашылыққа жетелейді. Баланың 
логикалық ойлау қабілеті дамып, сабақтың сапасын артады. Іздену-
шілігін арттырып, өз ісіне сенімін нығайтады. Сабаққа қызығушы-
лығын арттырып, белсенділігі күшейеді. Оқушылар сабаққа зор 
ынтамен қатысады, сабақ та сапалы өтеді. Егер де жаңа технология 
элементтерін сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәти-
жесін береді. Ең бастысы оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, ойлау 
дағдыларын жетілдіру, өз бетінше білім алу, әрекет ету, мақсатқа жету 
оқушының өзі арқылы іске асады. 
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CLIL ӘДІСТЕМЕСІН ФИЗИКАНЫ КӨПТІЛДІ ОҚЫТУДА 

ҚОЛДАНУ МЫСАЛДАРЫ 
 

Э.Ш. Анаева, Қ.А. Арғынғазы  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Тіл – халықтың ең негізгі байлығы. Қазіргі заман талабы болып 

отырған «үш тұғырлы тіл» саясатын бәріміз де қолдаймыз. Себебі 
дана халқымыз «Бір тіл білсең-бір адамсың, екі тіл білсең-екі 
адамсың, көп тіл білсең – бір қауым елсің», – деп көптілділікті бұрын-
нан-ақ қолдаған ғой.  

Көптілді білім – көп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың өзегі. 
Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 
самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз 
қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. 

Көптілді меңгерген адам әуелі өз тілінде ой қортып, туған 
халқына өнеге болып, өзге жұртпен бәсекеде ырықты орынды иелеп, 
сан мәдениетті санасына салып сараптай алса, онда ол өз өмірін 
қалайда мағыналы өткізетін айтулы тұлға болып жетілері қақ [1]. 

Қазіргі таңда мұғалімнің сөйлеуін азайтып, керісінше оқушы- 
лардың бір-бірімен сөйлеу дағдысын қалыптастыру мақсатында CLIL 
технологиясы қолданылуда. CLIL технологиясы – пән мазмұны мен 
тілді бірлесе оқыту технологиясы. Көп тілді меңгеру қоғамда өмір 
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сүру құралы болып табылады. Бұл терминді ең алғаш рет Девид Марш 
енгізген болатын. [2,3] Бұл екі жақты мақсатты көздейді: біріншісі – 
оқу пәнін меңгеру, екіншісі – шетел тілін меңгеру. Мұндай оқытудың 
мақсаты бір уақытта оқытылатын пән мен тілді оқыту болып 
табылады, яғни мұнда тіл оқу объектісі ретінде емес, басқа пәндерді 
білу құралы ретінде қарастырылады. CLIL әдісі тілге бағытталмаған 
пәндер мен осы пәнді оқытудағы тілдің даму шеберлігіне бағытталған. 
CLIL әдісі оқушылардың мәдени біліктілігін, тілдік және коммуни-
кативтік құзыреттілігін қалыптастыруға септігін тигізеді. 

Жалпы CLIL әдісінің негізгі принциптерін анықтауда бес аспект 
белгіленді. Оның әрқайсысы оқушының жас ерекшелігіне, әлеуметтік-
тілдік ортасына және CLIL әдісіне тереңдеу деңгейіне байланысты 
жүзеге асады.  

1. Мәдени аспект 
2. Әлеуметтік аспект 
3. Тілдік аспект 
4. Пәндік аспект 
5. Оқыту аспектісі 
Осы әдісті тәжірибеде қолдану оның оң тұстарын айқындауға 

мүмкіндік берді. CLIL әдісінің ең негізгі оң тұстарының бірі екінші 
тілді меңгеруге оқушының талпынысы болып табылады. Бұдан басқа 
оқушы екінші тілде оқи отырып, оның мәдениетін тереңірек білуіне 
мүмкіндік алады. Пәнді оқи отырып, оқылып жатқан тақырыптарға 
сай терминдерді қайталау барысында, оларды өз ой пайымдауларында 
қолдана отырып, оқушының белгілі пән бойынша сөздік қорының 
молаятындығына көз жеткізуге болады. Тілдік дағдыны 
қалыптастырумен қатар CLIL әдісі мұғалімнен сабақтың өтілуіне 
байланысты жаңа тәсілді талап етеді. 

Мұғалім оқу материалын берерде, жұмысты ұйымдастырғанда 
түрлі формаларды қолдануы, оқушының шығармашылық және жеке 
іс-әрекетіне назар аударуы қажет. Бұл оқушының пәнді оқуына деген 
қызығушылығы мен ынтасын оятары сөзсіз.  

Мұғалім кәсіби даму мақсатын оқушылардың сөйлеу дағдысын 
қалыптастыру негізінде ала отырып, топтық, жұптық жұмыстарды 
ұйымдастыру барысында әртүрлі формадағы тапсырмаларды дайын-
дауды дағдыға айналдырады.  

Тыңдалымға негізделген тапсырмалардың өте көп түрлері бар. 
Мысалы, тыңдалым мәтінін бірінші тілде тыңдап, оны екінші тілде 
айтып беру. Бұл тапсырма оқушылардың ақпаратты бір тілде тыңдап, 
оны екінші тілде айтуға дағдыландырады. Сонымен қатар тез ойлап, 
ақпаратты жүйелі, мазмұнды жеткізуге жетелейді. Тыңдалған мәтіннің 
негізгі ақпаратын қосымша ақпараттан бөліп алып, оны өзінше айтуға 
дағдыланады. Осы тыңдалым тапсырмасы негізінде оқушыларға 
кесте, диаграмма, комикс немесе ментальді картаны жасауға болады. 
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Оқушылардың оқылым дағдысын жетілдіру қарапайым тапсыр-
малардан басталып, мәселелік оқыту тапсырмаларына дейін қамтуға 
болады. Оқылым дағдысының ерекшелігі, ең бастысы, түсініп оқу, 
зерттеп оқу, сын тұрғысынан ойлау, аргументтерді келтіріп, оны 
дәлелдей алу және шолып оқу. 

Жазба жұмыстарының ішінде ерекше орын алатын тапсыр-
малардың бірі ол – эссе жазу. Эссе жазудың өзіндік жүйесі бар. Ол 
тезис, тезиске сай аргументтерді келтіру, қажет болған жағдайда 
қарама-қарсы аргументтерді келтіру, себеп, ұсыныс және қорытынды.  

CLIL әдісін қолдану оқушыға сабақ барысында тілдік дағдысын 
қалыптастыруға мүмкіндік берсе, мұғалімге оқушыларды үштілділік 
бойынша қолдауға мүмкіндік береді. 

CLIL технологиясын қолдана отырып, оқушыларға тапсырма 
беруге болады. Соның ішінде зарядтардың өзара әсерлесуін қарас-
тыруға болады. Оң және теріс зарядтар бір-бірімен тартылатын және 
олардың таңбалары әр түрлі екенін өз беттерімен оқып танысады. 

 

 
 
The law of conservation of charge 

 
Оқушылар қазақша нұсқасын айтады, яғни теріс заряд және оң 

заряд, олар бір-біріне тартылады. Оқушыларды ойландыратын 
тапсырмаларды жиі беруге тырысамын. Себебі, оқушылар тек қазақ 
тілінде емес сонымен қатар сабақта ағылшын тіліндеде мағұлмат алуы 
керек. 

Оқушылар өздері ағылшын тілінен білімдерін пайдаланып, 
немесе АКТ-ны қолдану арқылы ғаламтор беттерін тауып жауабын 
айтады. Келесі «Элементар заряд. Кулон заңы. Кернеулік. Потенциал» 
тақырыбындағы сабақта кесте бойынша қазақ тіліндегі нұсқасын, 
оқушылар екі тілдегі нұсқасын сәйкесінше сәйкестендіреді. Мұнда 
қазақша нұсқасын ғана беріп оқушылар берілген тапсырманыөз 
беттерімен топпен орындайды, ізденеді. 
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Сәйкестендіру: 
 

 
 

«Магнит өрісі» тақырыбы бойынша жаңа сабақты меңгеруге 
арналған кестемен жұмыс. Оқушылар кестені толтырып, магнит өріс-
терінің полюстерін ажыратып, олардың арасындағы байланысты 
айтады. 

 
Pole of first magnet Pole of second magnet Do they attract or repel? 

 
N N atrraction 
S S repulsion 
N N atrraction 

 
Оқушылар оқулықтағы мәтіннен қазақша мағынасын табады, өз 

беттерімен ізденеді, ағылшын тіліндегі нұсқасымен салыстырып, 
ойларын жинақтап өз ойларын ортаға салады. Сонда S-south pole-
оңтүстік поюс, N-north pole-солтүстік полюс екенін ағылшын тілінде 
берілген. 

Жұмбақтар: 
Қозғалыста сипаттар шапшаңдықты, 
Тағы да бір белгісіз шама шықты. 
Ол болмаса денелер қозғалмайды, 
Шешеді бұл жұмбақты қандай мықты? (Жылдамдық, speed) 
2. Жердің жүзін шарлайсың, 
Онсыз еш жерге бармайсың. 
Көлікпен де, жаяу да, 
Саралайсың, таңдайсың. (Жол, road)  
Сұраққа жауап: 
1. Сандыққа нені тығып қоюға болмайды? ( жарық, light )  
2. Күн күркірегенде ең алдымен найзағайды көреміз бе, әлде 

күркіреген дауысты естиміз бе?(найзағайды) 
3. Ең кішкентай заряд? (электрон, electron) 
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4. What is the physical phenomena? (Physical phenomena is the 
changes occurring with physical bodies. (Mechanical, light, heat, sound, 
magnetic phenomena)  

5. Жылдамдықты өлшеуге арналған құрал? (спидометр, speedometer)  
 

Семантикалық картаны толтыру 
 

Values Be specified Formula Measurement 
unit 

Measuring 
tools 
 

Electric power     
Strength of 
current 

    

Pressure     
 

Оқушылар қазақ тілінде берілген сөздерді ағылшын тіліне 
аударады. 

 
Қазақ тілінде Ағылшын тілінде 
Амперметр Ampermeter 
Вольтметр Voltameter 
Кілт Key 
Қысқыш Fixture 
Қыздыру шамы Heating lamp 
Өткізгіш сымдар Wires 
Генератор 
Гальвонометр 

Alternator 
Galvanometer 

 
Суретпен болжау. Төменде берілген суреттерге қарап оқушылар 

өз ойларынан қазақ және ағылшын тілдерінде әңгіме құрастырады. 
 

 
 

Қазақ тілінде Ағылшын тілінде 
Ом заңы: Тізбектің бөлігіндегі ток 

күші – осы бөліктің ұштарындағы 
кернеуге тура пропорционалда,кедергіге 
кері пропорционал: 

 

Ohm’s law: Circuit arrangement 
ofcurrent power of direct proportion 
toinversely: 
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Қорытындылай келе, CLIL технологиясы тілді кіріктіре оқыта 
отырып, тапсырмаларды түрлендіріп беру жолдарына баулиды, 
оқушыларды жан-жақты болуға, сыни ойлауға, шапшаңдыққа үйретіп, 
қызығушылығын арттыруға өз үлесін қосады. Бірнеше жыл бойы 
жүргізіліп жүрген зерттеулердің нәтижесінде СLIL әдісінің ұтымды 
тұстарын барлық ел көріп отыр. Оны мұғалімдер ғана емес, оқушылар 
ата-аналар да көріп отыр. Екінші тілді қарапайым деңгейден 
академиялық дәрежеге дейін жеткізу ынтасы мен ықыласы бар ғана 
адам тез меңгере алады. Бұл әдісіті кез – келген тұлға меңгере отырып, 
оқушыларға да мұғалімге де тигізер пайдасының мол екендігіне көз 
жеткіздім. CLIL әдісінің негізі тілді білу пән мазмұнын оқу құралы 
болып табылатындығында.  

CLIL әдісін қолдану оқушыға сабақ барысында тілдік дағдысын 
қалыптастыруға мүмкіндік берсе, мұғалімге оқушыларды үштілділік 
бойынша қолдауға мүмкіндік береді. Бұл технологияны қолдана 
отырып, оқушылар болашақта бірнеше тілде еркін сөйлеп, әлемнің 
алып елдерімен бірлесе жұмыс жасап, техника мен ғылымды жетік 
меңгерген тұлға қалыптасатынына сенемін. 

 
Әдебиет 

1. Л.Т. Нұрақаева, З.К. Шегенова. Назарбаев Зияткерлік мектептерінде пән 
мен тілді кіріктіріп оқыту әдісін қолдану: Астана, 2013 ж. 

2. http://edu-resource.net (Предметно-языковое интегрированное обучение).  
3. https://infourok.ru (МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ CLIL. Алметов Н.Ш., ЮКГУ 

им. М. Ауэзова, 2016 ж. 
 
 
ФИЗИКАНЫ КӨПТІЛДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ  

БАҒАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 
 

Э.Ш. Анаева, Н.Б. Қаппар  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
«Адамзат табиғатының терең қасиеттерінің  

бірі адамдардың өз дәрежесінде бағалануына  
деген құштарлық болып табылады».  

У. Джеймс 
 

Білім берудің қазіргі заман талабы – шығармашылықпен жұмыc 
жасайтын, бәcекеге қабілетті, құзіретті тұлға тәрбиелеу. 

Көптілді білім беру дегеніміз- оқу үрдісі барысында екі не одан 
да көп тілде білім беру. Мемлекетіміздің мектеп реформасында қаралған 
үш тілде оқыту-қазіргі заман қажеттілігі. Осы мақсатта қазақ, орыс, 
ағылшын тілдері ұлтына қарамастан тең дәрежеде асырылады.  

Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл 
құзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың өздері де оқу үдерісіне 
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белсенді қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ 
беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы 
тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек. Осыған бай-
ланысты оқушылар арасында өзара түсіністік және ұжымдық қарым-
қатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкін-
діктерін арттыруға жол ашатын критериалды бағалау болып 
табылады. 

Критериалдық бағалау – бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына 
сәйкес келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға 
себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім 
процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерия-
лармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген 
процесс. 

Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл 
оған үздік нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмек-
теспейді; бұл ретте егер баламен бірге оның жұмысында мұндай 
бағалауға не әкелгенін және бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау 
жасаса, онда бұл балаға өзінің нәтижесін жақсарту үшін кейін не істеу 
керектігін түсінуге мүмкіндік береді. 

Критериалды бағалаудың басты ерекшеліктері: 
– алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы  
– анық, айқындылығы 
– бағаның әділдігі 
– өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі 
Критериалды бағалаудың функциялары: 
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Физика пәнінің критериалды шкаласы 
 

Критерий Дескрипторлар 
5 баға 
(13-22 ұпай) 

- Физика тілін, заңдарын, заңдылықтарын, терминдерін және 
ұғымдарын қолдана алады 
- Ғылыми ақпаратты түсіндіре алады 
- Есептерді және функционалдық сауаттылыққа арналған 
есептерді шығарудың тиімді әдістерін таба алады 
- Нәтижелерді қорытындылай біледі 
- күнделікті өмірде нәтиженің маңыздылығы қандай екенін 
біледі және түсіндіре алады 

4 баға  
(7-12 ұпай) 

- Физикалық шамалардың анықтамасын қолдана отырып, 
мысалдар келтіре алады және нәтижесін қорытындылай алады 
- Есептің нәтижесін толығымен түсіндіре алады 
- Берілген шамаларға сараптама жасай алады 

3 баға  
(2-6 ұпай) 

- Физиклық шамалардың анықтамасы мен формуласын және 
оның өлшем бірліктерін біледі 
- Есептің барысын түсініп жаза алады 
- Тәжірибелер мен эксперименттерді орындай отырып, 
қорытынды жасай алады 

 
Мысал ретінде физика пәнінен оқушының оқу жетістігін бағалау 

критерийлері келтірілді.  
 
Физика сабақтарын критериалды бағалау 

 
Критерий Жетістік Дескриптор 

 0 Тапсырма бойынша берілген критерийлерді 
орындай алмады 

 1 Физикалық терминдерді, ұғымдарды түсінбеген 

А (мак 6) 2 Ғылыми ақпаратты түсіндіре алды, бірақ кішкене 
жеткізу жағы дұрыс емес 

Жаңа 
ақпаратты 
түсіну 

3 Есептерді шығара алады бірақ функционалдық 
сауаттылыққа арналған есептерді шығарудың тиімді 
әдістерін білмеді 

 4 Тақырыпқа сай, бірақ логикалық жағын анық таба 
алмады 

 5 Күнделікті өмірде нәтиженің маңыздылығы қандай 
екенін біледі бірақ түсіндіре алмады 

 6 Нәтижелерді анық көрсетті, қажетті қорытынды 
жасай алмады 

 0 Тапсырма бойынша берілген критерийлерді орындай 
алмады 

 1 Физикалық шамалардың анықтамасын анық білмейді 

 2 Физикалық шамалардың белгіленуін біледі, бірақ 
жаза алмайды 
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Физика сабақтарын критериалды бағалау 
 
Б (мак 6) 
Физикалық 
шамалар 

3 Физикалық шамаларға мысалдар келтіре алады, 
қорытынды жасай алмайды 
Берілген шамаларға сараптама жасай алады 

 4 Физикалық мәндерді тарауға байланысты 
салыстыра алады, толық емес 

 5 Физикалық шамаларды есептерде қолдана алады, 
анықтамаларын анық білмейді 

 6 Тек мысалдар келтіре алады, нәтижесін 
қорытындылай алмады  

 0 Тапсырма бойынша берілген критерийлерді 
орындай алмады 

 1 Физикалық шамалардың анықтамасы мен 
формуласын және оның өлшем бірліктерін біледі, 
бірақ экспериментте қолдана алмайды 

 2 Есептің барысын түсініп жаза алады, бірақ бір ғана 
шарт орындалған 

С (мак 8) 
Тәжірибелер 
мен 
экспериментт
ер 

3 Тәжірибелер мен эксперименттерді орындай 
отырып, қорытынды жасай алмайды 

 4 Құрал-жабдықтардың атауын біледі, дұрыс қолдана 
алмайды 

 5 Тәжірибелер жасайды, қауіпсіздік ережесін 
сақтамай 

 6 Үй экспериментінде физикалық заңдарды дұрыс 
қолданбаған, нәтиже бар 

 7 Эксперименттің қай заңға , қай шаманы 
қолданатынын анық білмейді 

 8 Тәжірибелерді жасайды, бірақ нақты қорытынды 
жоқ 

 
Бағалау шкаласы: 
«5» - 17 - 20 балл (100%-89%) 
«4» - 14 - 16 балл (75%-88%) 
«3» - 12 - 13 балл (61%-74%) 
«2» - 0 - 11 балл (60%-дан төмен ) 
Жұмыстың талдауы: 
 
Қолданған критерийлер: А, В, С 

 
А В С 

88% 77% 72% 
 Назар аудару  

Қорытынды бөлімінде 
ой-пікірін өзіндік 
орынды қолдану 

Берілген шамаларға 
сараптама жасау 

Тәжірибелер мен 
эксперименттерді дұрыс 
орындай білу 
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Критериалды бағалау – күнделікті алған білімінің меңгеру 
деңгейін анықтайды, бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді, 
кездескен қиыншылықтарын қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. 
«Тұжырым жасай білген адам, алдына мақсат та қоя біледі» деген 
екен белгілі шығыс ойшылы. Олай болса, бағалауға деген көз-
қарасымызды өзгертсек, сабақтарымызға критерий арқылы бағалауды 
енгізіп,  оқушыларымыздың тұлғалық бағытын белсенді позицияға 
бағыттасақ, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, нәтижеге жеткізу, ал 
оқушыларымыз әр сабақта белгілі бір нәтижеге жету барысында 
еңбектенсе, оқушы да, мұғалім де өз еңбектерінің табысын көре 
алады деп ойлаймын. 

 
 

Әдебиет 
1. Б.Е. Акитай. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері.-

Алматы: «Қазақ университеті», 2006. [87, 90 б.] 
2. https://infourok.ru/kriterialdy_baalau_zhyesn_fizika_pnn_oytuda_oldanu_baya

ndama-384148.htm 
3. https://infourok.ru/maalaailshin-tili-sabainda-kriterialdi-baalau-zhyesin-oldanu-

1542900.html 
 
 

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 
 

Н.Ғ. Бекжан  
ПМПИ, Павлодар қ. 

Г.Ш. Нұрғазинова, Қ.М. Мұхамедиева  
ПМПИ, Павлодар қ.  

 
«Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де:  

қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық 
қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін – жаһандық экономикаға 

нәтижелі өтудің көмекші тілі ретінде еркін меңгерген  
ел болып танылуы керек». 

Н.Ә. Назарбаев 
 

Қазіргі қоғамда көптілді білім беру кез-келген адамды кең өріске 
бастайтын жол болып отыр. Халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, 
жеті түрлі білім біл» деген аталы сөзі – бүгінгі дамыған дәуірімізге 
сәйкес айтылғандай. Қазіргі заманның талабы – көптілділік. Адам 
баласының рухани байлығы,тәрбиесі, білімі бәрі де тіл арқылы 
жетіледі.  

Көптілді оқыту-бүгінгі жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 
самғауына жол ашатын, әлемнің түрлі ғылым құпияларына үңіліп,өз 
қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты 



238 

қажеттілік. Көптілді меңгерген, өзін-өзі әлеуметтік және кәсіби 
билеуге, өздігінен дамуға, өздігінен жетілуге қабілетті тұлға.  

Көптілді тұлғаны қалыптастыру көпұлтты еліміздің бірлігінің 
шарты ғана емес, сонымен қатар өркениет көшінде бәсекеге қабілетті 
мамандарды даярлаудың алғышарты десек, көптілді ортада ұстаздық 
етіп жүрген педагогтердің біліктілігін арттыру, түптеп келгенде 
Елбасы назарындағы «Қазақстан – 2050» Мәңгілік ел стратегиясының 
іс жүзіне асуындағы іргелі факторларының бірі екені сөзсіз [1]. 

Қазіргі білім беру жүйесінде көптілділікті оқыту мен дамытуда 
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы, «Білім беруді дамы-
тудың 2011-20 жылдарға арналған жоспары», «Тілдердің үштұғырлығы» 
мәдени жобасы, «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жыл-
дарға арналған мемлекетті бағдарламасы» басшылыққа алынуда [2]. 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының 12 сессия-
сында сөйлеген сөзінде: «Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі 
үштілді болуы, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгеруі тиіс.»  
Көп тілді білім беру мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын 
дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Қазақстан 
Республикасының шетелдермен халықаралық байланыстары күннен –
күнге арта түсуде. Сол байланыстарды одан әрі дамыту үшін шет тілін 
жетік меңгерген, жан-жақты, полимәдениетті  мамандар қажет. 
Қазіргі уақытта еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы 
артып отырған шақта үштілділікті еркін меңгерген, келешекте білімін 
түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана алатын адамды 
мектеп қабырғасынан оқытып шығару –біздің  қазіргі кездегі ең 
басты міндетіміз. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр 
болмайды» демекші,жас ұрпаққа саналы,мағыналы,өнегелі тәрбие мен 
білім беру бүгінгі күннің басты талабы. Ең бастысы сол талапқа сай 
ұстаздар даярлау жоғары оқу орындарына тікелей байланысты. Қазіргі 
таңда Қазақстан Республикасындағы көптілді білім беру жоғары білім 
беру саласының негізгі бағыттарының бірі болып саналады.  

Егер жоғары оқу орындары білікті де, білімді, өз мамандығын 
және үш тілді жетік меңгерген үздік маман даярлайтын болса, онда 
балалар мектеп қабырғасынан бастап үш тілді еркін меңгерер еді. Сол 
мақсат үшін қазіргі таңда көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. 
Көптілді тұлғаны қалыптастыру жолында жоғары оқу орнының рөлі 
зор, себебі негізгі құндылықтар мен өмірлік қағидалар осы уақытта 
қалыптасады. Жоғары оқу орнында студент өзінің мәдени-ұлттық, 
этникалық қажеттіліктерін жүзеге асырып, оның бойында гуманистік, 
жалпы адамзаттық қасиеттердің қалыптасуына қолайлы жағдай және 
орта жасалады.  

Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық техно-
логияның, компьютер технологиясының кілті деуге болады. Бүгінгі 
әлемде мыңдаған адамдар шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін 
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жұмыста немесе оқуда пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. 
Қазіргі заманда ағылшын тілі «21 ғасырдың», халықаралық бизнес, 
қазіргі ғылым мен технологиялар тілі мәртебесіне ие болды. Ағылшын 
тілін оқып – үйренемін деушілердің саны күннен – күнге көбеюде.. 
Бұл сайып келгенде, шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп 
қабырғасынан бастап жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесінің 
жаңа бетбұрыстарды қажет екендігін тудырады. Қазіргі уақытта, 
ағылшын тілін меңгерудің талабы жоғары болғандықтан, ағылшын 
тілін тереңдетіп үйренуге арналған арнайы мектептер, гимназиялар, 
колледждер көптеп ашылуда.  

Қазіргі таңда мен осы көптілді оқыту жүйесі бойынша оқып 
жатырмын. Көп тілді оқыту жүйесінің артықшылығы тек өз маман-
дығыңды меңгеріп қана қоймай, өз мамандығыңды үш тілде білу. Біз 
көптілді оқу жүйесімен оқып жатқан студенттер тек бір тілде ғана 
оқып жатқан студенттерге қарағанда көп нәрсе меңгереміз. Бізге үш 
тілді еркін меңгеру үшін сабақтар үш тілде өткізіледі. Қазіргі таңда біз 
барлық тапсырмаларды ағылшын тілінде орындайыз және де барлық 
бағдарламаларда ағылшын тілінде тапсырмалар дайындаймыз. Төменде 
Adobe flash professional cs 5 ортасында жасалған тапсырмалар 
көрсетілген (1, 2-суреттер). 

 

 
 

1-сурет 
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2-сурет 
 

Біз үш тілді толық меңгеру үшін ең алдымен өзімізде ынта-жігер 
болуы қажет. Біз үшін институтта барлық жағдайлар жасалған. Тілді 
одан әрі дамыту үшін біздің институтымызда үш тілді меңгертетін 
арнайы қосымша курстар бар. Осы курстарға қатысу арқылы өзіңнің 
біліміңді одан әрі дамытып, халықаралық IELTS эмтиханын тапсырып, 
мобильді оқу жүйесі арқылы шет елде оқып келу мүмкіндігі бар. Көп 
тілді білім жеру жүйесі өте ыңғайлы және қазіргі заман талабына сай. 
Біздің институтымызда да сол білім жүйесіне өзінің үлкен үлесін 
қосып отыр.  

Бірақта, қазіргі кезде көп тілді білім беру жүйесіне арналған 
кітаптар аз. Болашақта көп тілді білім беру жүйесіне арналған 
кітаптардағы әрбір тақырып үш тілде болса, оны меңгеру студенттер 
үшін жеңіл болар еді.   

Қорыта айтатын болсақ, көптілділік – заман талабы. Заманында 
ата-бабаларымыз «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр 
болмайды» – деген сөзді бекерге айтпаса керек. Бәсекеге қабілетті 
мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыруда көптілді білім 
берудің ел болашағы үшін маңызы жылдан-жылға арта бермек. 

 
 
 



241 

Әдебиет 
1. «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» ҚР 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 2014 ж.  
2. ҚР Тіл туралы Заңы.  
3. Үздік отыздыққа апарар «100 нақты қадам» 
4. http://bnews.kz/kz/news/100_konkretnih_shagov 
5. «Ағылшын тілінде сөйлеуді үйренейік» атты оқу бағдарламасы – 2009 ж. 
6. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.  
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КОМПЬЮТЕРЛІК САУАТТЫЛЫҚТЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

МЕН БОЛАШАҒЫ  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
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USES KAHOOT IN STUDY 
 

S. Abubakirova, A. Dyusekenova 
Q.M. Muhamedieva, G.Sh. Nurgazinova  

PSPI, Pavlodar 
 

Kahoot this web-based platform that allows you to create quizzes in 
order to conduct training in the form of a game. It is suitable for use in 
elementary school and the principal, and in high school and at University. 
When using it in the classroom it is important to understand what goal you 
set, creating a quiz, and on this basis to make learning issues. It matters not 
the tool, Kahoot doing great. Why use such a tool in the classroom? I must 
say that counterparts of such tools now appears more and more. You may 
have heard about such tools, Quizzes, Quizalize.  

This tool is not possible not to fall in love. Using this tool is a great 
alternative to buying expensive remotes for feedback in class. All you need 
is your computer, the projector and the availability of smartphones for the 
children in the class. The process of checking understanding, or discussion 
of any question will turn into a real exciting game! 

How to create your Kahoot? 
 
Step 1 
Follow this link https://getkahoot.com/ and create an account by 

clicking "SignUp"  
 

 
 

Figure 1 
 
Step 2 
To create a new educational material, click "New K!" (create new ) 
 

 
Figure 2 
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Step 3 
Select which types of Kahoot You: quiz – Quiz, discussion – 

Discussion, questionnaire – Survey, or series – Jumble 
 

 
 

Figure 3 
 
Step 4 
When the job type is selected, complete the basic data on it and press 

"Ok go" 
 

 
 

Figure 4 
 
Step 5 
Next, click on "Add question" to begin to be able to put questions. 
 

 
 

Figure 5 
 
 



245 

Have a question, you can add a video or a picture. Save the question 
and proceed to adding the next. When quiz is finished, save it by clicking 
"Save" 

 

 
 

Figure 6 
 
How to run a Kahoot for students? 
Step 6 
When the quiz is ready, click "Play" to start. 
 

 
 

Figure 7 
 
Specify how to organize the game in the classical way, where every 

man for himself or you can play in teams. 
Also, you can specify the game settings. 
 

 
 

Figure 8 
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As students connect to the game? 
Students from your computer or smartphone go to this link kahoot.it, 

enter the game code that is generated automatically. Next, students 
introduce their name and where all students can be included under your 
name in the game, the teacher starts the test by pressing "Start". 

Quiz questions and answers appear on the screen of the teacher and 
pupils are marked on their mobile phones or computers. 

 

 
 

Figure 9 
 
Students after they start the game you will see a picture 
 

 
 

Figure 10 
 
Then they choose the correct answer 

 
 

Figure 11 
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After that, the screen displays the test result. And the game ends 
 

 
 

Figure 12 
 
In conclusion I want to say that this service is very useful and 

interesting program in the educational process. 
 

Electronic resources: https://youtu.be/mFI9owMV3xo http://marina-
kurvits.com/kahoot/ 

 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Б. Абылгазинов  
ПГПИ, г. Павлодар 

Г.Ш. Нургазинова, К.М. Мухамедиева  
ст. преподаватели ПГПИ, г. Павлодар 

 
Технология дополненной реальности в образовании играет с 

каждым годом все большую роль: школы, техникумы и ВУЗы по всему 
миру переходят с традиционных методик на более продвинутые 
способы. Бумажные учебники и пособия сменяются электронными 
книгами, деревянные и пластиковые доски для мела и маркера 
сменяются дисплеями и планшетами. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Плюсы использования VR( Virtual reality) в образовании 
Использование виртуальной реальности открывает много новых 

возможностей в обучении и образовании, которые слишком сложны, 
затратны по времени или дороги при традиционных подходах, если не 
всё одновременно. Можно выделить пять основных достоинств 
применения VR технологий в образовании [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форматы VR в образовании Очное образование 
 

 

Вовлечение. 
Можно увидеть 
мир прошлого 

глазами 
исторического 

персонажа. Плюсы 
использования 

Наглядность. 
Можно 

детально 
рассмотреть 
процессы. 

Безопасность. 
Можно 

погрузить 
зрителя в 

любое опасное 
положение. 

Фокусировка. 
Можно целиком 
сосредоточиться 

на материале и не 
отвлекаться на 

внешние раздра-
жители. 

Виртуальные 
уроки. 

Ощущение 
присутствия в 
виртуальном 

мире. 
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Виртуальные технологии предлагают интересные возможности 
для передачи эмпирического материала. В данном случае класси-
ческий формат обучения не искажается, так как каждый урок 
дополняется 5-7-минутным погружением.  

 
Дистанционное образование 

 

 
 
 

При дистанционном обучении ученик может находиться в любой 
точке мира, равно как и преподаватель. Каждый из них будет лично 
присутствовать в виртуальном классе: слушать лекции, взаимо-
действовать и даже выполнять групповые задания. Это позволит 
придать ощущение присутствия и устранить границы. 

 
Смешанное образование 
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При наличии обстоятельств, мешающих посещать занятия, уче-
ник может делать это удаленно. Ученики, посещающие урок дистан-
ционно, смогут наблюдать происходящее в классе от первого лица 
(например, прямо со своего места), видеть своих одноклассников, об-
щаться с преподавателем и принимать участие в совместных уроках. 

 
Минусы использования VR в образовании 
Однако существуют и минусы и потенциальные проблемы 

использования виртуальной реальности в образовании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В заключении можно отметить что технология приносит  

положительные результаты при использовании короткими сессиями 
или в виде симуляторов и тренажеров. Мы стоим на пороге новой 
технологической революции и многие инновационные идеи по 
использованию виртуальной и дополненной реальности еще не 
родились. Можно лишь с уверенностью сказать, что через 5 лет, мы 
увидим с вами настолько необычные пути применения виртуальной 
реальности в учебном процессе.  
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Минусы 
использования 

Стоимость. 
Понадобится 

закупать комплекты 
оборудования для 

классов 

Объем. Требует 
больших ресурсов 

для создания 
контента на каждую 

тему урока 

Функциональность. 
Требует 

использования своего, 
специфического 

языка. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСТЕРІН 
ПАЙДАЛАНУ 

 
А.А. Азретова, Ж.Е. Асылтұрсынова  
Г.Ш. Нұрғазинова, Қ.М. Мұхамедиева  

ПМПИ, Павлодар қ. 
 

Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып 
қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше 
өрлеуіне қажеттілік тудыру. Информатика сабағында интернет сервис-
терін пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін 
қалыптастырады. Қазіргі заман талабына сай интернет сервистерді, 
электрондық оқулықтарды және интернет ресурстарды пайдалану 
оқушылардың білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға 
мүмкіндік береді.  

Білім беру жүйесінде интернет сервистерін информатика сабақ-
тарында пайдалану оқушының өз мамандығына қызығушылығы мен 
мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, 
ғылыми көзқарасын қалыптастырады.  

Білім беру жүйесінде интернет сервистерін пайдаланудың тиім-
ділігі: 

– әрбір студенттің өз бетімен жұмыс жасауы; 
– қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 
– пайдаланушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалын 

тигізеді; 
– көптеген жаңаша мүмкіндіктер береді; 
– аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу. 
Осы талаптарға сай келетін интернет сервистерін атап өтетін болсақ: 

www.prezi.com, www.padlet.com, www.thinglink.com, www.keynote.com 
және т.б. Осылардың ішінде Thinglink сервисіне тоқталайық. 

Thinglink – қолданушы үшін қарапайым әрі керемет мульти-
медиялық сервис. Бұл сервис бір ғана суреттен толыққанды ақпарат 
ұсынады. Оқырман үшін оқуға, көруге өте ыңғайлы. Ең бастысы, 
информацияны қызықты етіп беруге мүмкіндік береді. Осылайша 
Thinglink мүмкіндіктерін пайдалана отырып мысал ретінде еліміздің 
картасын қарастырайық.  

Карта суретіне қалалардың орны, тарихы, керемет орындарын 
сурет немесе видео және сілтемелер арқылы енгізуге болады. Ұзақ 
материалдарды оқып отырғанға қарағанда, Thinglink арқылы жасалған 
мультимедиялық көрініс қызықты және тиімді болады. Thinglink 
мүмкіндіктерін төмендегі суреттер арқылы көрсетейік.  
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Сурет 1. Картаға енгізілген фото 
 
 

 
 

Сурет 2. Картаға енгізілген видео 
 
 

 
 

Сурет 3. Картаға енгізілген сілтеме 
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Қорыта айтқанда интернет сервистерін білім беру жүйесінде 
қолдану оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. 
Осыған орай, интернет сервистерінің білім алуға тигізер үлесі мол. 
Оқытушыларға заман талабына сай көптеген мүмкіндіктер береді. 
Алдағы уақытта осындай пайдалы да, қызықты интернет сервистерін 
қолданушылар қатары көбейеді деген ойдамыз. 
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ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА БІЛІМ БЕРУ 
ҮРДІСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
 

Қ.Е. Асылтұрсын  
Г.Ш. Нұргазинова, Қ.М. Мұхамедиева  

ПМПИ,Павлодар қ. 
 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі  

жаңа білім алу өте қажет» 
Н.Ә. Назарбаев  

 
Қазіргі кезеңде Республикамызда қосымша білім берудің жаңа 

жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім беру саласы қызметкерлерінің 
алдында қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық 
технологияларды меңгеру. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 
интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 
басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 
өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. 

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде қосымша білім беру 
мектептен тыс ұйымдардың бірегей жүйесін сақтау және дамыту, жеке 
тұлғаны тәрбиелеу, оқыту және шығармашылық дамытуда олардың 
рөлін арттыру мақсатында ұйымдастырылады. Балаларға қосымша 
білім беру мазмұны, оны ұйымдастыру түрі, әдістері мен техноло-
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гиялары сапасын көтеру, педагогикалық шығармашылық жұмысты 
бағдарлы түрде ұйымдастыру көзделген. Қазақстандағы қосымша 
білім беру жүйесі білім беру кеңістігінің ең динамикалық және 
дамушы құрамды бөлігі болып табылады, ол стандартты жүйеге 
қарағанда ерекше ашық және еркін дамуды қалыптастырады.  
Балаларға қосымша білім беру – білім алушылардың білім алу 
қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру мақсатында жүзеге асыры-
латын тәрбиелеу мен оқыту процесі, үздіксіз білім жүйесінің 
ажырамас бөлігі. Балалардың қосымша білім беру жүйесі – салауатты 
өмір салтын қалыптастыру, жеке тұлғаны өздігінен дамыту, шығар-
машыл дарынды балаларды іздеу, қолдау көрсету және дамыту, 
өскелең ұрпақ тәрбиесіне және олардың дарындылығын дамытуға, 
балалардың құқықтарын қорғауға назар аударуды күшейтуге бағыт-
тауға негізделген. 

Мұғалім компьютерлік технологияларды кез келген сабақта және 
оның түрлі кезеңдерінде қолдануына болады. Ақпараттық техно-
логияны пайдаланып оқыту төмендегідей мақсаттарды көздейді: 

– Ақпараттық технологияны білім деңгейін тексеру бағытында 
қолдану; 

– Мұғалімнің оқытушылық мақсатында қолдануы; 
– Компьютерді мультимедиялық мүмкіндіктер арқылы көрнекі 

құрал ретінде пайдалану; 
– Электрондық оқулықтармен интернетті пайдалану [1]. 
Мысал келтіретін болсақ біз информатика сабағында көптеген 

коммуникациялық технологияларды қолданамыз. Оларды сабақ 
барысында қолдану оңай әрі түсінікті. Мысалы, мына суретте қазіргі 
заманғы білім беруде қолдануға болатын жаңа әдістер көрсетілген. 
Бұл суреттің өзі «Keynote» жаңа бағдарламасы арқылы жасалынған 
(сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1. 
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Бұл жаңа әдістердің тек біреуіне тақталсақ. Мысалы: «Prezi» – 
бұл ерекше құрылымы бар интерактикті мультимедиялы презентация 
жасауға көмектесетін, ақпарат беруші веб-сервис. «KeyNote» бағдар-
ламасы да презентация жасауға арналған веб-сайт. Енді ерек-
шеліктеріне келетін болсақ, я кемшілігі бұл бағдарламалардың 
барлығы интернет желісін талап етеді, интернет желісі арқылы ғана 
бұл бағдарламаларда жұмыс жасай алады. Бірақ бұл бағдарламалар 
басқа бағдарламаларға қарағанда жұмыс жасау жылдам, ішінде 
қарастыруға болатындай материал жеткілікті, әрі әдемі, көрнекі 
көрінеді. Әрбір адам осы жаңа технологияларды игере білсе, жұмыс 
істеу барысында қолдана білсе қоғам талабына сай парасатты азамат 
болады деп сенеміз. 

Бүгінгі таңда жаңа білімді адамды қалыптастыру барысында 
қосымша білім беру мекемелеріндегі үйірме жұмыстары күннен-күнге 
ұлғая түсуде. Мектептен тыс орталықтарда жүргізілетін тәрбие 
жұмыстары, сабақ үстінде жүзеге асыратын тәрбие жұмысын 
толықтыра және тереңдете отырып, ең алдымен балалардың талант-
тары мен қабілеттерін неғұрлым толық ашудың, олардың бір нәрсеге 
қызығушылығы мен ынтасын оятудың құралы ретінде қызмет 
атқарады, ол оқушылардың бос уақытын ұйымдастырудың және олар-
дың адамгершілік мінез құлыққа жаттығуын ұйымдастырудың фор-
масы болып табылады. Біріншіден, оқудан тыс әр тарапты әрекет 
баланың сабақта мүмкін болмайтын жан – жақты дара қабілетін ашуға 
ықпал етеді. Екіншіден, сыныптан тыс әр түрлі үйірме жұмысының 
түрімен айналысу баланың жеке әлеуметтік тәжірибесін жандан-
дырып, жетілдіреді, оның адамзат құндылықтарына негізделген білім-
дерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын қалып-
тастырады. Үшіншіден, сыныптан тыс түрлі тәрбие жұмысы оқушы-
ларда әрекеттің әртүріне қатысты қызығушылығының дамуына, оған 
белсенді қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі ықпал 
етеді. Егерде балада еңбекке деген тұрақты қызығушылық және 
белгілі бір практикалық дағды қалыптасқан болса, онда ол өз бетінше 
тапсырманы нәтижелі орындауды қамтамасыз ете алады [2]. 

Соған орай жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс 
қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық 
процесінің негізіне айналады. Ақпараттық – технологиялық дамуға 
және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс 
деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы 
мемлекеттің ролі тәуелді болады. Тұтас дүние қалыптастыру мен 
қоғамдастықтар, жеке адам мен бүкіл дүниежүзілік қоғамдастықтың 
өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуде ақпараттық – 
телекоммуникациялық технологиялар маңызды роль атқарады. 

Сонымен елімізде білім беру жүйесінде болып жатқан оң 
өзгерістер қосымша білім берудің, оның негізгі субъектісі мектептен 
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тыс ұйымдар қызметінің өзектілігін арттыра бермек. Өйткені қосымша 
білім беру ұйымдары жалпы білім беретін мектептермен, басқада 
білім беру орындарымен бірлесе біріңғай үздіксіз білім беру жүйесін 
құра отырып: 

– балалар мен жасөспірімдерді шығармашылық белсенділікке, өз 
бетінше білімін жетілдіруге ынталандырады; 

– білім мазмұнын белсенді және іскерлікпен меңгеруге үйретеді; 
– балаға өзіндік өмірлік тәжірибесін талдап қорытып, оның 

қалыптасқан құндылық жүйелерімен ара қатынасын ажырата білуге 
үйретеді; 

– өз ісіне баға беруге, сөйтіп өз мінез-құлқын қалыптастыруға 
үйретеді; 

– жаңа ғылыми білімдерді және олардың айқын тенденцияларын 
ажырата білуге үйретеді; 

– баланың дамуы мен дербес сана-сезімінің даму эволюциясын 
ескере отырып, білім берудің барлық түрлеріндегі мазмұн сабақтастығын 
сақтайтын мекеме ретінде бейімделу іс-бағыттары бойынша атқары-
латын жұмыстардың жүйелі, үздіксіз жүргізілуін басшылыққа алады 
[3]. 

Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының басқа білім беру 
орындарынан айырмашылығы онда бала басқаша білім жолын басып 
өтеді. Мұнда балаға қосымша ақпарат беріп қана қойылмайды, ең 
бастысы бала шығармашылық жұмыс істеуге тартылады. Бала адамзат 
еңбегінің, білімінің бірін терең игереді, оған дағдыланады. Жас 
ұрпақтың дара ерекшелігін ескере отырып ойлау, шешім қабылдау, 
қорытынды ой-пікірін білдіруін, белсенділігін, танымдық қабілетін 
дамытуын, өзінің шығармашылық әрекетін жүзеге асыруын қалып-
тастыруына мүмкіндік туғызған дұрыс. Оқушылардың қабілетін ашып, 
дамытуға жан-жақты жағдай жасағанда ғана мақсатқа қол жеткізуге 
болады. Уақыт талабына сай оқушылардың шығармашылық қабілетін 
дамыту үшін оқытудың жаңа ақпараттық технологиясын пайдаланған 
жөн деп есептейміз. 
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PREZI БҰЛТТЫ СЕРВИСІ АРҚЫЛЫ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ 

 
Ә. Божбанбай, А. Кабильдинова, А. Мукарамова  

Г.Ш. Нургазинова, Қ.М. Мұхамедиева  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Ақпарат алу, онымен бөлісу – адам өміріндегі маңызды қажет-

тіліктерінің бірі (физиологиялық қажеттіліктерден тыс). Және де, осы 
ақпаратпен бөлісудің көптеген түрлері бар. Мысалы бейнежазба мен 
суреттерге қарап мағлұмат алу, бір толық ойды түсіну. Сондай-ақ, 
презентация. Ол болса – суреттер мен мәтін қолданып, мағлұматтың 
тиімді беру/қабылдау тәсілі. Адамның идеясын дұрыс әрі барынша 
қызықты жеткізуге көмектеседі. Ал Prezi – қарапайым презента-
цияның өзгеше түрі. Осы бағдарламамен меңгеру жолында нақты 
мақсатты ұстану керек. Презентация жасау құзыреттілікті қалыптас-
тырудағы сабақтың негізгі мақсаттары осы: Базалық оқушыларға веб-
сервистің көмегімен сызықтық емес құрылыммен мультимедиялық 
интерактивті презентацияларды құру; Кәсіптік ақпараттық мәдениетке, 
кәсіби сауаттылыққа тәрбиелей отырып, болашақ мамандығына 
байланысты кәсіби бағыт беру, Prezi бағдарламасында жұмыс жасауды 
меңгерту; Оқытушыларға Prezi бағдарламасының артықшылығын 
көрсете отырып, бағдарламаның мүмкіндіктерімен таныстыру. Оқыту-
шылардың сабаққа деген әдістемелік шеберлігін, қызығушылықтарын 
арттыру. Күнделікті қарапайым презентациядан оның үлкен айырма-
шылығын көрсету [1]. 

Prezi – бұл ерекше құрылымы бар интербелсенді мультимедиялы 
презентация жасауға көмектесетін, ақпарат беруші веб-сервисі. Бұл 
программа масштабтық технологияға негізделген. Басқа презента-
циялардан артықшылығы өте көп. Бұл программаны американдық 
Adam Somlai-Fischer, Peter Halacsy және Peter Arvai ойлап тауып, 2009 
жылдың сәуірінде қолданысқа ұсынды. [2] 

Бағдарлама ғаламтор желісінде орналасқандықтан, оны кез келген 
тілде, кез келген жерде және кез келген құрылғыдан меңгеруге, жазуға 
болады.  

Prezi.com бағдарламасымен жұмыс істегенде оқушылар (сту-
денттер/қарапайым адамдар) коммуникативтік Дербес компьютерді 
еркін қолдануды; Интернет желісін дұрыс пайдалануды; Prezi.com 
бағдарламасында жұмыс жасауды үйренеді. Оған қоса суреттер, аудио 
жазбалар, бейнежазбалар енгізуді қолданып, кез келген тақырыпты 
жақсы түсінеді, оқушыларға дұрыс және айқын түсінеді. [3] 
Prezi бағдарламасымен жұмыс бастау үшін, ең алдымен веб-сервисіне 
тіркелу (немесе аккаунтыңыз болса, кіру) керек.  
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Сурет 1. Алғашқы бет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 2. Prezi парақшасына тіркелу. 

 
Кейін презентацияның үлгісін таңдайсыз. Оқу мақсатымен 

қолданғандықтан, Education & Non-profit түрін таңдаймыз. 
 

 
Сурет 3. Басты мәзір. 
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Үлгісін таңдаған соң, презентацияның әр бөліміне мәтін, сурет, 
бейнежазба, сілтеме қосыңыз. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 4. Үлгілерді таңдау мәзірі 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 5. Қосымшаларды енгізу 

Егер topic (бөлімдер) саны немесе subtopic жеткіліксіз болса, 
тағы бөлімдерді қоса аласыз.      

 
 

 

 
 

Сурет 6. Бөлімдер қосу батырмалары. 
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Презентацияны аяқтап болған соң, міндетті түрде сақтайсыз. 
Және Present батырмасын басып, не шыққанын көре аласыз. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 7. Презентацияны сақтау 
 

 

 
 

 
Сурет 8. Презентацияны көрсету батырмасы. 

Мысалы, біз Prezi.com сервисінде үй жұмысын дайындадық. ICT 
сабағынан «About Binary code» презентациясын жасаған едік. Осы 
презентацияға: суреттерді, бейнежазбаны, мәтінді енгізгенбіз.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Сурет 9. Мысал қарастырамыз. 

 
Сонымен, біз Prezi бағдарламасымен жұмыс істеуге үйрендік. 

Оның басқа презентация құрастырушылардан айырмашылығын 
көрдік. Prezi – ол мобильді, себебі ғаламтор желісінде орналасқан. Кез 
келген уақытта оны өзгертуге болады. Сілтеме арқылы және Prezi.com 
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сайтында презентациямен бөлісуге, басқа біреудің презентациясын 
көруге болады. Prezi – жеңіл әрі қызықты бағдарлама; тегін 
қолданыста орналасқан. Сол себептен оқу барысында әрдайым тиімді 
және ыңғайлы көмекші болып табылады.  
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ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА БАЛАЛАРДЫ  
ҚЫЗЫҚТЫРУ ӘДІСТЕРІ 

 
Б.О. Ботақұл, А.А. Асамбаев  

ПМПИ, Павлодар қ. 
Г.Ш. Нургазинова, Қ.М. Мұхамедиева  
ПМПИ аға-оқытушылары, Павлодар қ. 

 
Қазіргі кезде, информатика сабағының маңыздылығы күннен-

күнге өсіп келеді. Бірақ, оқушылар информатика сабағына мұқтаждығын 
басқа пәндерге қарағанда кемітеді. Сол себептен, информатика сабағына 
оқушылардың осы көзқарасын өзгертіп, сабаққа деген талпынысы мен 
белсенділігін арттыру, қазіргі кезде, басты мақсат деп ойлаймыз. Ол 
үшін, біз, информатика сабағын өткізу барысында мультимедиялық 
технологияларын қолдануды ұсынамыз. Одан оқушылардың оқыту 
бағдарламасына қызығушылығы артып, қабылдаған ақпарат жеңіл 
есте қалып, ұзақ уақыт сақталып қала береді. Әрине, бұл тәсіл 
жоғарғы сынып оқушыларына емес, информатика сабағын жаңадан 
оқып-біліп келе жатқан оқушыларға үлкен пайда тигізеді. Өйткені, 
егер сабақта қиын тақырып кездессе, жас оқушылардың назары басқа 
заттарға тез бөлініп кетеді. Сондықтан, олардың назарларын оқу 
программасында ұстап отыру үшін осы мультимедиялық техноло-
гиялар көмек бере алады деген үміттеміз. 

Мультимедиялық технологиялар – әртүрлі типті мәліметтерді 
дайындау, өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және 
бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын 
құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Осы технологияларға 
сүйеніп информатика сабағында әртүрлі мультимедиялық программ-
маларды қолданып, сабақты ойын тәрізді өткізуге болады. Осыған 
жақсы мысал ретінде – ActivInspire программасын айту керек. 
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Сурет 1. АctivInspire программасында қолданылатын  
технологиялардың бірі 

 
 

 
 

Сурет 2. АctivInspire программасының көмегімен  
ең негізгі жерге көңіл бөлу 

 
Осы жерде ActivInspire программасы ойын технологиялырының 

көптеген тәсілдерінің бірі болып табылады. ActivInspire програм-
масынан басқа Prezi, Padlet және т.б. программалар жеткілікті, олар: 
 

Prezi – ғаламтор желісі арқылы презентация жасауға болатын 
платформа; 
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Сурет 3. Prezi программасымен жұмыс 
 
 

Padlet – ғаламтор желісі арқылы медиафайлдардың жиынтығын 
жасау; 

 

 
 

Сурет 4. Padlet программасымен жұмыс 
  

Қортындылай келе, кез келген мұғалім осы программаларды 
қолданып оқушылардың информатика сабағына көзқарастарын өзгертіп, 
осы сабаққа қызығушылығын арттырады. 
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ДҰРЫС ҚҰРЫЛҒАН ПРЕЗЕНТАЦИЯ-КОМПЬЮТЕРЛІК 

САУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІНІҢ КӨРСЕТКІШІ 
 

Ж.Е. Есіббаева, Н.Д. Қосымбек, С.Д., Байжуманов 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Көптеген дизайнерлердің айтуынша, презентация жасауда тұрақты 

заңдар мен нақты ережелер жоқ. Тек қана ұсыныстар қабылдаулар 
ғана бар. Презентация, кез келген шығармашылық өнер ретінде, кез-
келген адамдармен қарым-қатынас жасау тәсілі ретінде, тілі ретінде, 
ой-пікір ретінде – барлық ережелер мен заңдардан айналып өтпек. [1] 

Презентация, тыңдаушылардың ойында жақсы қалуы үшін, теріс 
эмоциялар қалдырмауы үшін, безендіру ережелерін сақтау қажет. 

Презентацияда әртүрлі түрдегі ақпараттар сынылады: мәтіндер, 
графикалық суреттер, кестелер, дыбыстық әсерлер, анимация және 
бейне фрагменттері. 

Презентация (ағылшын тілінен аударғанда – көрсетілім) – бұл 
арнайы pp. кеңейтілген арнайы форматта сақталған, белгілі бір 
тақырыптағы түрлі-түсті сурет-слайдтардың жиынтығы. «Презентация» 
термині (кейде «слайд фильмі» деп аталады) бірінші кезекте, белгілі 
бір санаттағы көрермендерге (пайдаланушыларға) арналған ақпараттық 
және жарнамалық функциялармен байланысты.[2] 

Мультимедиялық компьютерлік презентация - бұл: 
– мәтінді, суретті, дыбысты динамикалық синтездеу; 
– жарқын және айқын суреттер; 
– ең озық бағдарламалық интерфейс технологиялары; 
– демонстрациялық материалмен интерактивті баяндамашының 

байланыстары; 
– ақпараттық тасымалдаушылардың және жабдықтардың ұтқыр-

лығы мен тығыздығы; 
– ақпаратты жаңарту, толықтыру және бейімдеу мүмкіндігі; 
– төмен құны. 
Презентация жасаудағы типтік кемшіліктер мен қателер. 
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Электрондық презентацияларды жобалау мен жобалаудағы ең 
типтік кемшіліктер мен қателіктер олардың тиімділігін төмендетеді, 
оларды төмендегідей ажыратуға болады. 

– бастапқы беттің болмауы: жобаның тақырыбы немесе сабақтың 
тақырыбы; автор туралы ақпарат; даму күні; ресурстағы желідегі 
орналасу туралы ақпарат және т.б 

– кіріспеге келмеуі: тақырыпты зерттеу мақсаттары мен міндет-
тері, мазмұнның қысқаша сипаттамасы; 

– презентация бөлімдеріне ерен сілтемелермен мазмұнының 
жетіспеушілігі; 

– презентациялардың логикалық тұжырымдамасының болмауы: 
қорытынды; 

– слайдтарды егжей-тегжейлі мәтіндік ақпаратпен толтыру (слайдта 
үштен кем емес және біреуден артық емес фактілер болу керек); 

– слайдта кеңсіздікті біркелкі және тиімді пайдалану; 
– презентация және оның фонның мазмұнының арасында байланыс 

болмауы. 
Стильдегі және безендірудегі көп қайталанатын қателіктер: 
– оқу үдерісіне жол бермейтін орфографиялық және стилисти-

калық қателіктер; 
– стиль беттерінің бірлігі болмауы: 
– барлық тақырыптар бір гарнитура және қаріп өлшемі (кем 

дегенде 24 пункт); 
– сынақ фрагменттері үшін бірдей гарнитура және қаріп өлшемі 

(кем дегенде 18 пункт); 
– тақырыптар, бет нөмірлері, келесі слайдқа көшу батырмалары 

экрандағы бір жерде пайда болуы керек; 
– барлық беттердегі бір түсті схема және т.б 
– түстердің сәтсіз таңдалуы: тым жарқын және нәзік түстерді 

пайдалану, дизайнда 3-тен астам түсті пайдалану (мәтін түсі, өң түсі 
және тақырып түсі); 

– слайдтарда әртүрлі фондарды бірдей көрсетілімде пайдалану; 
– слайдтардағы өзгерістердің болмауы; 
– суреттерді,сапасыз фотосуреттер мен пропорцияларды бұрмалау 

арқылы пайдалану; 
– ақпаратты қабылдауды қиындататын қаріптерді пайдалану; 
– мәтінді дұрыс теңестірудің болмауы,түрлі өлшемдегі әріптерді 

қолдану; 
– төмен контрасты фон/мәтін; 
– гиперсілтемелердің төмен контрастылығы; 
– схемалардағы немесе слайдта материалды компоненттер ара-

сындағы байланыстардың болмауы немесе анықталмауы; 
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– ақпаратты қабылдауға кедергі келтіретін слайдтар мен басқа да 
тітіркендіргіш анимация эффектілерінің арасындағы өтпелі әсерлердің 
болуы; 

– слайдтар және анимациялық әсерлер тым жылдам өзгерістерге, 
қабылдау жылдамдығына және көрнекі ақпарат заңдарына қарамауы. 

Тұтастай алғанда, презентация көлемі 8-10 слайдтан кем болмауы 
керек. Тәжірибеде көрсеткендей, оқу презентациясы үшін визуалды 
диапазон 20 слайдттан аспайды (оңтайлы 12-15). Көптеген слайд-
тардың визуалды сериясы шаршауды тудырады,зерттелетін тақырыптың 
мәнін алшақтатады. 

Мәтін жазу үшін маңыздысы-қаріп өлшемі (шрифт), графикалық 
жарықтық, түс қанықтылығы және орналасқан жерін дұрыс қабылдау 
талап етіледі. [3] 

Безендіру ұсыныстарын қарастырайық. 
– қаріп өлшемі: 24-25 пункт (тақырып), 18-36 пункт (қарапайым 

мәтін); 
– шрифт түсі мен фон түсі контрасты болуы тиіс (мәтін жақсы 

оқылуы керек); 
– шрифтің типі: негізгі мәтін үшін (Arial, Tahoma, Verdana), 

тақырып үшін сәндік шрифт қолдануға болады, егер жақсы көрінетін 
болса; 

– мағынасына қарай курсив, асты сызылған, қою шрифт, бас 
әріптерді пайдалану ұсынылады. 

Графикалық ақпараттар. 
– мәтіндік ақпараттарды толықтыру үшін немесе неғұрлым 

визуалды түрде көрсету үшін суреттер, фотографиялар, диаграммалар 
қолданылады; 

– мағынасыз немесе безендіру стильінің бір бөлігі болып 
табылмаса, онда ондай суреттерді қолданбауға тырысу керек; 

– графикалық бейнелердің түсі күрт контрасты болмауы тиіс; 
– түсіндірме мәтінді сүйемелдеу үшін иллюстрация ұсынылады; 
– егер графикалық сурет фон ретінде қолданылса, онда мәтін 

жақсы оқылуға тиіс. [1] 
Анимациялық эффектілер тыңдаушылардың назарын аудару үшін 

пайдаланылады. Мұндай жағдайларда анимацияларды қолдану негіз-
делген, бірақ артық эффектілерден аулақ болу қажет, әйтпесе бұндай 
әсерлері бар презентациялар, аудиторияның ішінде теріс реакциялар 
тудыруы мүмкін. 

Дыбыстар. 
– дыбыстың мәні слайд тақырыбының ерекшеліктерін және мәнін 

ашып көрсетуі тиіс; 
– дыбысты барлық тыңдаушылар ести алуы үшін, оңтайлы 

көлемді дыбысты алу керек; 



267 

– егер бұл фондық дыбыс болатын болса, онда ол тыңдаушы-
лардың назарын аударып, сөйлеушінің сөзін бөлмеуі тиіс; 

– барлық слайд материалдары тұтастай қабылдануы үшін және 
оның жекелеген үзінділері арасында диссонанс тумауы үшін, презен-
тация безендірудегі жалпы ережелерін  қолдану керек. 

Слайдтағы ақпарат блоктарының орны мен мазмұны. 
– ақпараттық блоктар тым көп болмауы керек (3-6); 
– ақпараттық блоктың өлшемі ұсынылады – 1/2 өлшемдік слайд; 
– блокта әртүрлі ақпарат түрлері болуы керек (мәтіндік, графи-

калық, диаграммалық, кестелік); 
– маңызды ақпаратты слайд ортасына орналастыру қажет. [1] 

Қосымша блокта мәтіннің дұрыс орналасуы үшін, олардың 
мазмұны туралы ұмытуға болмайды. Және де ешқандай жағдайда 
емлелік қателер болмауы қажет. Сондай-ақ мәтінді өңдеудің жалпы 
ережелерін ескеру қажет. 

Презентацияны жасағаннан кейін, презентацияны қалай көретінін 
тексеру үшін аудиторияны әртүрлі орындарынан қаншалықты жылдам 
және лайықты түрде қабылданатындығын тексеру керек. 
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Целью образования является создание условий для развития и 
самореализации каждой личности, формирование поколения, способ-
ного учиться на протяжении всей жизни. Фронтальная система 
обучения (один учитель против целого класса) имеет жесткие ограни-
чения – педагог не может уделить достаточно внимания каждому 
ребенку, учесть его индивидуальные особенности, направленность. 
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Кроме того, при такой системе даже самый успешный ученик не 
сможет развить очень важные в современном обществе навыки. Новые 
технологии, методики и способы обучения разрабатываются для того, 
чтобы каждый ребенок, окончив школу, смог добиться успеха в жизни, 
используя все свои возможности.  

Целью инновационных технологий в образовательной системе, на 
примере электронный урок является формирование активной, творческой 
личности ученика, способного самостоятельно строить и коррек-
тировать свою учебно-познавательную деятельность.   

Электронные уроки позволяют глубже овладеть темой изучения. 
На таком уроке учитель информатики подает суть предмета изучения 
по своей, специфической теме [1]. Не последнюю роль играет и 
оригинальность самой формы проведения электронных уроков. 
Обучающихся сразу же заинтересовывает способы подачи материала 
на электронном уроке. Детская психология лучше воспринимает крат-
ковременные сообщения, отличные по форме изложения и источника 
подачи.  

Методика электронного урока – один из продуктивных технологий 
обучения информатике в школе. Перед учителем нередко встаёт 
проблема – как оптимально организовать деятельность учащихся на 
своих занятиях, чтобы повысить их продуктивность. Начинать необхо-
димо с формирования познавательного интереса к предмету изучения. 
Технология обучения методом электронного урока характеризуется 
получением учащимися конкретного практического опыта. Данный 
метод так же укрепляет межпредметные связи с содержанием инфор-
матики, но играет в этом главенствующую роль [2]. Опыт применения 
метода электронного урока дает возможность выделить два уровня тем 
для конструирования:  

– тематические – это, как правило, индивидуальные проблемные 
задания, сравнительно небольшие по объему и все возможные 
варианты решения;  

– итоговые – это, как правило, объемные проблемные задания, 
выполняемые на протяжении длительного периода времени. Благодаря 
электронным урокам создаётся команда из членов класса в целях 
активного продвижения информационных и коммуникационных тех-
нологий в практику работы с электронными уроками. Она объединяет 
обучающихся в освоении и использовании ИКТ в учебном процессе. 

Возможности электронного урока: 
1. Теоретическая часть (лекции в виде электронного учебника, 

презентации, видеофильм, ролик) [3], 
2. Практическая часть (задания, оформленные с помощью языка 

гипертекстовой разметки HTML, Macromedia Flash, ActivInspire), 
3. Тесты для закрепления пройденной темы .  



269 

На базе электронных уроков возможноcть сформулировать 
основные компоненты базовых умений школьников в информа-
ционном поле. Например, при создании графического клипа на 
видеофильм или презентацию, учебный ролик и т.д. мы можем 
использовать базовое умение. 

Электронные уроки как средства технологии позволяют учащимся 
усваивать программу с индивидуальной скоростью, в зависимости от 
способностей и подготовки. Учебный материал обычно разбивается на 
две части – для обязательного и для углубленного изучения [4-6].  

Электронные уроки освобождают учителя от многих рутинных 
операций, получает возможность тестировать и диагностировать 
учащихся, отслеживать динамику обучения и развития практических 
навыков.  

Электронные уроки как средства технологического обучения 
можно классифицировать следующим образом: 

– демонстрационные; 
– обучающие; 
– тестирующие; 
– контролирующие; 
– программы-репетиторы; 
– тренажеры; 
– имитационные и моделирующие (создающие проблемную среду 

обучения); 
– дидактические игры и др. 
Разработчиками программных средств на данный момент создано 

большое количество электронных обучающих средств, работающих в 
разных операционных средах и предназначенных для разных моделей 
компьютеров. Сейчас учителя широко используют обучающие про-
граммы, как на практических, так и на теоретических занятиях. 

В последнее время находят широкое применение во всех пред-
метах школьного курса тестовые задания. Их использование стано-
вится особенно актуальным при итоговой аттестации и поступлении в 
вузы. Для формирования у учащихся познавательной активности и 
самостоятельности на уроках технологии разрабатываются тестовые 
задания, которые позволяют (табл.1). 

 
Таблица 1 – Технология тестового задания 

 
№ Технология Содержание технологии 
1 Тест задания 1 за сравнительно небольшой отрезок времени 

осуществить проверку значительного объёма 
учебного материала у достаточно большого 
количества учащихся 
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Продолжение таблица 1 – Технология тестового задания 
 
2 Тест задания 2 оперативно получить результаты опроса 

(контролирующая функция) 
3 Тест задания 3 закрепить у учащихся полученные знания, 

систематизировать их, выявить главное и 
второстепенное, установить логическую 
связь между предметами и явлениями 
(обучающая функция) 

4 Тест задания 4 обеспечить индивидуальное развитие ребёнка 
(примерные задания для проверки знаний я 
разработала для оценки результатов обучения 

 
Оценивая деятельность учащихся на электронных уроках имеет 

постоянно составные части заключительного инструктажа.  
В изучении курса «информатика» всегда стоит проблема показать 

учащимся теоретическую основу данной дисциплины [6]. Такую 
проблему практически полностью устраняет компьютерная программа 
«Урок».  

Во-первых, это дает ученикам возможность формировать практи-
ческие навыки работы на персональном компьютере, т.е. учиться 
овладевать современными технологиями.  

Во-вторых, многие компьютерные программы дают большие 
возможности в получении информации, которую в других условиях 
можно получить, затратив многие часы своего свободного времени. 

В-третьих, компьютерные программы позволяют решать многие 
практические задачи быстро и четко. 

Все эти положительные моменты выступают за использование 
электронных средств обучения на уроках не только информатики, но и 
других предметах в школе. 

Таким образом, электронный урок позволяет максимально 
облегчить процесс изучения темы, понимание данной темы учеником, 
вовлекая в процесс обучения иные, нежели в обычном печатном 
пособии, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и 
эмоциональную память. Электронные уроки в целом упрощают 
работу учителя, при этом делают процесс усвоения сложного 
материала доступным и наглядным. 

Результаты методики преподавания урока информатики с 
применением ИКТ показывают целесообразность принятых решений, 
обобщение и распространение полученного опыта, перспективы 
дальнейших исследований по созданию электронных уроков курса 
информатики.  
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Одной из проблем, волнующей учителей информатики является 
вопрос «Как развить учащихся устойчивый интерес к учебе, к знаниям 
и потребность в их самостоятельном поиске?» Решение этого вопроса 
опирается на активизацию познавательной деятельности. Ученику 
должна нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна. 

Электронные уроки позволяют глубже овладеть темой изучения. 
На таком уроке учитель информатики подает суть предмета изучения 
по своей, специфической теме [1]. Не последнюю роль играет и 
оригинальность самой формы проведения электронных уроков. 
Учеников сразу же заинтересовывает способы подачи материала на 
электронном уроке.  

Проблема исследования заключается в поиске ответов на 
вопросы:  

– «Можно ли сделать обучение не пассивным, а активным?» 
– «Как поставить ученика, а не учителя в центр процесса обучения?» 
 «Можно ли изменить учебную ситуацию, чтобы учитель из 

лектора превратился во внимательного, заинтересованного собеседника и 
опытного проводника?» 

Электронные уроки как средства технологии позволяют учащимся 
усваивать программу с индивидуальной скоростью, в зависимости от 
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способностей и подготовки. Учебный материал обычно разбивается на 
две части – для обязательного и для углубленного изучения.  

Практика показывает, что дети эффективно запоминают учебный 
материал. Им нравится машинный опрос, и они просят использовать 
компьютер на каждом уроке.  

Одной из реалий современных методов преподавания является 
разработка уроков в электронном виде [2]. 

Этапы создания электронного урока [3]: 
– Изучить методическую литературу. 
– Апробировать методы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках информатики [4] – электронный урок.  
– Создать электронный урок с помощью языка гипертекстовой 

разметки HTML, Macromedia Flash, ActivInspire. 
Включение электронных уроков в обучение имеет немало 

проблем, т. к. предлагаемые к использованию разработки по большей 
мере носят рекомендательный характер. В проекте предлагается 
возможный алгоритм создания электронных уроков.  

Разработка любого электронного урока начинается с выявления 
ключевых компонентов и объединения их в отдельные блоки. Началом 
разработки является определения профиля учебной группы, т.е. 
выявление направленности учащихся на конкретную сферу деятель-
ности. С целью уточнения предметной области и реализации возможных 
межпредметных связей целесообразно провести предварительную 
беседу с учащимися, а также детально проанализировать учебники и 
методические рекомендации, дисциплины, по которой будет разраба-
тываться электронный урок. Перечисленные мероприятия помогут 
сориентироваться в функциональных возможностях:  

1) получение дополнительных знаний, 
2) углубление знаний по предмету информатики, 
3) подготовка к профессиональной деятельности. 
Функции электронных уроков влияют на определение его целей и 

задач. Среди целей должны присутствовать обобщение и систе-
матизация материала, формирование навыков, отработка умений, 
углубление и расширение знаний, выработка умений, повышение 
интереса к предмету. 

После определения и уточнения целей, задач и межпредметных 
связей необходимо продумать структуру урока.  

С учетом целей и задач урока, регламентируются формирование 
знаний, умений и навыков. На этом этапе следует определиться с 
методическими и техническими средствами, призванными помочь 
ученикам в формировании заявленных знаний, умений и навыков. 
Применительно к информатике ключевым средством выступает персо-
нальный компьютер с соответствующим программным обеспечением. 
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Желательно, чтобы все элементы структуры урока подчинялись 
общей цели, но не были жестко связаны между собой. Это позволит 
установить своеобразные точки входа – выхода в урок, учащиеся 
смогут покидать урок, чувствуя трудность в усвоении материала, либо 
урок могут начать посещать новые учащиеся.  

В процессе непосредственного обучения выбор форм, в 
зависимости от их влияния на усвоение учащимися программного 
материала, корректируется. На заключительном этапе разработки 
электронного урока формируются формы контроля за усвоением 
знаний, умений.  

Учитель должен подготовить подборку литературы и электронных 
изданий, работая с которыми учащиеся смогли бы продолжить 
самообразование.  

Электронные уроки существенно повышают качество визуальной 
информации, она становится ярче, красочнее, а, как известно, чем 
интереснее представлен материал, тем легче доступнее его изучение 
[5]. Возможности электронных уроков не ограничиваются только 
изложением и демонстрацией материала, они призваны заинтересовать 
учащегося. 

Приведем конкретный пример – технологию разработки элек-
тронного урока по информатике на тему «Информация» для ауди-
торной и самостоятельной работы.  

Работа над электронным уроком проводилась в несколько этапов 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Этапы создания электронного урока 
 
Этапы Содержание электронного урока 

Первый определялась библиография по теме работы, осуществлялся 
анализ источников и обобщение материала 

Второй посвящено разработке структуры урока 
Третий Освоение программы Macromedia Flash для реализации 

проекта 
Четвертый Разработка дизайна, создание основных элементов 

управления, создание анимационных роликов, компоновка, 
связь элементов при помощи встроенного языка 
программирования. 

Пятый Проведение и анализ практической работы «Электронный 
урок «Информация» 

 
При создании электронных уроков необходимо учитывать 

следующее: 
– Дизайн и оформление не должны отвлекать учащегося от 

учебного процесса. 
– Шрифт электронного урока не должен быть слишком мелким 

или слишком крупным, так как это отвлекает внимание ученика. 
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– Ни в коем случае нельзя делать светлый текст на темной фоне. 
От этого устают глаза, и теряется внимание.  

– Анимация, используемая в уроке должна как можно нагляднее 
демонстрировать ученику способы решения задач. 

– При использовании звука необходимо учитывать, что от его 
качества зависит не только возможность усвоения материала, но и 
эстетическое содержание учебника. 

Электронные уроки в целом упрощают работу учителя, при этом 
делают процесс усвоения сложного материала доступным и наглядным. 

Таким образом, использование программных средств для создания 
электронного урока позволяет систематизировать и алгоритмизировать 
деятельность учителя при подготовке урока и решения его задачи. 
Электронный урок позволяет учителю самостоятельно проектировать 
урок, разбивая его на этапы урока, цели, получение необходимых ему 
результатов. Затем позволяет проанализировать свой урок с точки 
зрения соответствия урока требованиям государственной программы. 
В результате учитель создает урок, соответствующего новым 
требованиям.  
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ПГПИ, г. Павлодар 
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ПГПИ, г. Павлодар 
 

Для диагностики успешности обучения разрабатываются спе-
циальные методы, которые разными авторами называются тестами 
учебных достижений, тестами успешности, дидактическими тестами 
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и даже тестами учителя (под последними еще подразумеваются тесты, 
предназначенные для диагностики профессиональных качеств педа-
гогов) [1, 2].  

В литературе встречается следующее определение тестов дости-
жений. 

Тесты достижений предназначены для того, чтобы оценить 
успешность овладения конкретными знаниями и даже отдельными 
разделами учебных дисциплин, и являются более объективным 
показателем обученности, чем оценка [3]. 

Разработанная программа актуальна тем, что в отличие от массы 
уже существующих оболочек, она будет обладать следующими свойст-
вами: простота в использовании, клиент-серверная структура, создание 
тестов для любого предмета и любого количества студентов (без 
ограничения количества компьютеров), нет ограничения на количество 
введенных вопросов, защищенность программы от несанкцио-
нированного доступа к базе данных и копирования в своих целях, в 
зависимости от содержания теста каждый блок будет соответствовать 
теме или подтеме, ввод данных в оболочку производится как методом 
прямого копирования из документов Microsoft Word, так методом 
набора текста с клавиатуры, а самое главное, эта оболочка будет 
доступна для любого преподавателя кафедры, поскольку она разра-
ботана именно в этих целях и не будет требовать регистрации, 
серийных ключей и т.д., как у любого другого программного обес-
печения. 

Программа предназначена для автоматического контроля знаний 
учащихся. Преподаватель составляет перечень вопросов по теме и 
программа сама проверяет знания учащихся. У программы есть два 
режима работы – контроль знаний и тренажер. Можно ограничить 
время ответа на 1 вопрос или на все вопросы. В тексте вопроса можно 
использовать рисунки, а для сбора статистики (в т.ч. и детальной по 
каждому вопросу) применяется дополнительная программа Сервер 
статистики. Случайный выбор вопросов, перемешивание вариантов 
ответов, уникальная система подсчета оценки делает невозможным 
обман компьютера. Интерфейс на русском, английском, украинском, 
румынском, киргизском языках. Статистика тестирования собирается 
на каждом компьютере в файл, который можно обрабатывать при 
помощи Excel, кроме того, в сети можно использовать программу 
Сервер Статистики. В вопросах можно использовать рисунки, может 
быть несколько правильных вариантов ответа. Перед началом 
тестирования возможен вывод инструкции либо теоретического 
материала. Особое внимание уделено работе в локальной сети. 

Программа состоит из трех модулей: Регистрация, Тестирование, 
Результат. Главное окно программы на выбор теста показана форма, 
что реализует добавление тестовых заданий. 
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Загрузка тестов. Тесты к программе хранятся на сервере в базе 
данных. Поэтому, сначала потребуется произвести загрузку теста из 
базы данных и  

Регистрация. В данном модуле реализована возможность управ-
ления пользователями имеющих доступ к базе данных. Для прохож-
дения тестирования необходимо занести имя, фамилию и номер 
группы. Для этого и предназначен данный модуль (рис 1).  

 

 
 

Рис 1 – Регистрация 
 

Прохождение теста. Выбор правильного варианта ответа 
производится щелчком мыши. Когда был выбрал ответ для перехода к 
следующему вопросу требуется нажать на кнопку "Далее ". В нижней 
строке статуса отображается время и номер вопроса (рис.2).  

 

 
 

Рис 2 – Тест 
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Для создания новых тестовых заданий используется база данных 
Аccess, в котором преподаватель вносит названия тестов, любое 
количество вопросов, а также правильные и неправильные варианты 
ответов. 

После того как ученик пройдет тест, преподаватель сможет 
посмотреть его результаты (какое количество правильных и 
неправильных ответов сделал), а также дату прохождения теста и 
выставить оценку. 

В данном проекте предоставлена реализация организации 
тестирования знаний студентов с возможностью оценки их знаний по 
количеству верных ответов. 

Тестирования направлено на проверку уровня знаний любого 
количества студентов с дифференциацией по группам и тематике 
тестирования, при этом имеется возможность пробного прохождения 
или пересдачи любого теста, что было реализовано соответственно 
системой просмотра результатов в профиле преподавателе и возмож-
ностью выбора любой темы теста студентом. В связи с тем, что 
болонская система предусматривает дифференциальные зачеты и 
сложные системы оценки знаний студентов, выставление балов за 
пройденный тест было заменено подсчетом правильных и неправильных 
ответов. 

К преимуществам программы можно отнести следующие пункты: 
1) абстрагирование преподавателя от процесса непосредственной 

проверки работ студентов; 
2) увеличение эффективности процесса оценки знаний студента; 
3) возможность задействования к процессу сдачи любого 

количества студентов; 
4) преподаватель не ограничивается количеством внесений 

вопросов в тестовые задания; 
5) значительное уменьшение времени преподавателя на проверку 

результата; 
6) уменьшение времени студента на контрольную работу; 
Потенциальным недостатком может быть возможность получения 

всей информации из базы данных в случае, если злоумышленник 
получит непосредственный доступ к файлу базы данных или получит 
логин и пароль профиля преподавателя. 

Таким образом, разработанная программное обеспечение 
обладает простотой использования и универсальное применение ко 
всему учебному процессу, в зависимости от содержания теста, каждый 
блок соответствует теме или подтеме (разбиение идет по усмотрению 
автора теста), простой ввод новых тестов в оболочку производится как 
методом прямого копирования из документов Microsoft Word, так 
методом набора текста с клавиатуры. 
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ОРТА МЕКТЕПТЕ «МЕХАНИКА»  
БӨЛІМІН ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
А.А. Кисабекова, А.Ғ. Тажыкұл  

ПГПИ, Павлодар 
 

Әлем жаратылған кезден бастап адам баласы белгісіз тылсым 
жаратылыстарды білуге тырысты. Ертеде адамзат көптеген табиғи 
құбылыстардан қорқып, таңданған болатын. Бірақ уақыт өте келе біз 
табиғаттың барлық құбылыстарын ғылыми тұрғыдан түсіндіріп, еш 
қорқынышсыз болашаққа қарайтын болдық. Дегенмен әлі күнге дейін 
біз кейбір құбылыстарға толық жауап бере алмаймыз. 

Негізі барлық адамзат өз өмірлерінде кездесетін құпия-сырларды 
ашуға тырысады. Адам өз өмірінде қол жеткізуіне қиын мәселелер 
мен жағдайлар туғызады. Мұндай мәселелердің пайда болуы қоршаған 
ортамызда біз білмейтін тылсым сырлардың көп екенін білдіреді. 
Соған сәйкес адамзатқа табиғат, жаңа құбылыстар, құрылыстар, адам 
мен заттар арасындағы арақатынастарды тереңірек зерттеуі қажет. Сол 
себепті жаңа уақыт талабынан туындаған өзгерістерге, оқу жоспары 
мен оқулықтарға қарамастан, оқушыларда интелектуалды мәдени 
іскерлікті ұйымдастыру негізгі әрі маңызды талаптардың бірі болып 
саналады[1]. Интелектуалды даму – өсіп келе жатқан ұрпақты дайын-
даудың маңызды аспектісі болып табылады. 

Көптеген ғалымдардың айтуынша, оқушылардың шығармашылық 
және интелектуалды дамуы проблемалық оқытусыз мүмкін емес. 

Шығармашылық қабілеттердің дамуы ойлау іс-әрекеттері (анализ, 
синтез) арқылы жүзеге асады. 

Сақталу заңдарымен оның ішінде, механикалық энергияның 
сақталу заңдарымен оқушылар 7 сыныпта танысады. Бірақ бұл 
тақырыпты оқыту кезінде кейбір қиындықтар туындайды. Дәстүрлі 
оқыту кезінде оқушылар кинетикалық энергия мен потенциалдық 
энергияның, механикалық энергия мен жұмыстың айырмашылығы 
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мен қандай жағдайларда кинетикалық энергия потенциалдық энергияға 
айналады немесе керісінше, осындай айналымға түскен денелердің 
өзгерістері.  

9 және 10 сыныптарда осы тақырыптарды әрі қарай оқыту кезінде 
қателіктер жіберіліп болашақта көбейе береді. Мысалға «Импульстің 
сақталу заңы» тақырыбын өткен кезде оқушыларға мына сұрақтарға: 
«Бір механикалық жүйедегі дененің импульсі екінші механикалық 
жүйедегі денеге қалай беріледі?», «Имульстерді айырбастау кезінде 
денелер қандай өзгерістерге ұшырайды?» жауап беру қиындық туғызады.  

Бұл мәселеден шығудың жалғыз жолы дәстүрлі оқытуды әдісінен 
прогрессивті оқыту әдісіне көшу. 

Физика оқытудың методикасының даму тарихын курстың 
теориялық бөліміндегі білім мен біліктіліктің құрылу принциптері, 
ғылыми және танымдық оқыту қатынасы, теориялық жалпылаудың 
концепциясы, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мен 
таным қабілеттерін арттыру, физика курстарын құрастыру, халық-
аралық физика пәнін оқытуды жетілдіру тенденциясы құрайды. 

Физиканы оқудың методикасы – теориялық негіздердің синтезі 
мен алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен оқытушының 
жалпы білім беру мекемелері, соның ішінде: орта мектеп, гимназия, 
колледж ерекшеліктерін ескереді[2]. 

Оқыту процесіне жаңа оқыту әдісін енгізу мектепте білім беру 
деңгейін арттырады.  

Дәстүрлі оқыту негізінде оқушылардың білім жүйесі мен есте 
сақтау қабілетін арттырады, бірақ ол өз бетімен әрекет етуге және 
ойлауға аз бағытталған. Проблемалық оқыту осындай кемшіліктерді 
жойып, оқушылардың ойлау қабілеттерін, таным қызығушылықтарын 
арттырады. 

Қазіргі уақыттағы оқыту жүйесі оқытушы мен оқушы арасындағы 
өзара байланысқан ара-қатынас ретінде алынады. Даму процесіндегі 
«оқыту» жүйесінің келесі кезеңі оның кеңірек түрде талдануы болып 
табылады. Оның себебі оқушылар мен қоршаған ортаның арасындағы 
ақпараттық қатынастың үздіксіз дамуы. Алдында айтылған өзара іс-
қимылды, индивидтің негізгі қасиеттері бойынша, яғни оның 
бейімделуі мен келесі қоғамға енуінің арқасында пайда болған тұлға 
анықтайды. 

Проблема – шешуін талап ететін тапсырма, мақсат, теориялық 
және практикалық сұрақ.  

Проблемалық есептерді шешу – проблемалық оқытуда негізгі 
орынды алады. Проблемалық есептер есеп шығару дағдылары әлсіз 
оқушыларға физикалық құбылыстардың қиындығын ғана сезіндіріп 
қоймай, олардың мәнін түсінуге, өз бетінше проблеманы шешуге, өзін 
зерттеушінің орнына қоюға, интелектуалды еңбектен ләззат алуға 
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бағыттайды. Мұндай есептер оқушыларға алынған нәтижені алдында 
өтілген материалмен салыстыруға, ой түюге мүмкіндік береді. 

Проблемалық сұрақ, проблемалық есеп секілді ойлау объектісінің 
негізгі белгісі болып табылады. Сұрақ проблемалық есептің құрамына 
кіріп, оның функциясын орындайды, сонымен қатар жауап қажет 
ететін жеке ойлау формасы ретінде де қызмет атқара алады. Проб-
лемалық сұрақтың ақпараттық сұрақтан айырмашылығы өзінің 
белгісіз, жаңа білім іздеуге бағытында. 

Дәстүрлі оқыту негізінде оқушылардың білім жүйесі мен есте 
сақтау қабілетін арттырады, бірақ ол өз бетімен әрекет етуге және 
ойлауға аз бағытталған. Проблемалық оқыту осындай кемшіліктерді 
жойып, оқушылардың ойлау қабілеттерін, таным қызығушылықтарын 
арттырады. 

Сабақта мұғалім өз оқушыларымен жеке қалғанда оқушылардың 
интелектуалды дамудағы жетістігі артады[3]. Оқушылардың оқуға 
деген ынтасы, білім деңгейі, өз бетімен білім алуы, яғни олардың 
интелектуалды дамуы тікелей мұғалімнің кәсіби қабілетіне байланыс-
тылығын қазіргі заманғы педагогика мен психология дәлелдейді. 

Шығармашылық қабілеттердің дамуы ойлау іс-әрекеттері (анализ, 
синтез) арқылы жүзеге асады. 

Проблеманы шешудің қиындығы екі жүзді. Бірінші жағдайдағы 
есепті шығару үшін алдыңғы тақырыпта өткен тәжірибені қайталап, 
еске түсіруді талап етсе. Ал, екінші жағдайда оқушылар білмейтін 
жаңа тақырыпты ашу арқылы шығаруды қажет етеді» 

Проблема – заттар, материалық құбылыстар мен идеал әлемнің 
жасырын немесе белгілі қарама-қайшылық процестерінің бірлігі 
болып табылады. Ол материалық және идеалдық кеңістіктегі адамзат, 
әлем, саналы адамды тудыратын процестік қозғалыс мазмұнының 
өлшем бірлігі. Бұл процесс үздіксіз[4]. 

Проблемалық оқыту әдісінде оқытушы өз оқушыларын ғылыми 
ізденістерге талпындыруы қажет. Оқушылар алдына бір мәселе қойып, 
оны өздерімен бірге талқылап, талдап, болжамдар жасап, шешу 
жолдарын іздестіруі қажет. Былайша айтқанда оқытушы оқушыларына 
ғылыми тұрғыда ойлауды, заңдылықтарды түсініп, тиімді қолдануды 
үйретіп, ғылыми ізденістің бір бөлігіне айналдырады. Бірақ проблемалық 
оқыту барлық оқу жүйесін алмастыра алмайды, бірақ проблемалық 
оқытусыз тәлім-тәрбие жүйесі алға қарай қарқынды дами алмайды. 

Жоғарыда айтылған мәселе психологиялық, педагогикалық және 
методикалық әдебиетте жан-жақты қарастырылғаныменен мектеп 
практикасында ескерілмей қалды. Сондықтан мен өз мақаламның 
тақырыбын «Механика саласындағы проблемалық оқыту әдісі» деп 
таңдадым. 

Проблемалық жағдай туындаған кезде ойлау жүйесінде 3 түрлі 
фазада қарастырылады: мәселені ұғыну, шешу жолы, соңғы ой 
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тұжырым. Ойлау – адамда бір мәселені шешу барысында кездестіретін 
қиындықтарға қарамастан, алға деген ұмтылысынан бастау алады. 
Осылайша алға қойылған мәселе адамның санасына міндет қояды. 

Проблемалық оқыту – оқушының санасында, ойында идеалды 
түрде қалыптасқан субъекттік құбылыс. Есеп объективті құбылыс 
болып табылады. Оқушы үшін ол ең басынан бастап материалық түрде 
қалыптасып, тек сана-сезімімен қабылдағаннан соң ғана субъекттік 
құбылысқа айналады. Оқу мәселесі – проблемалық принциптің негізігі 
пішіні. 

Проблемалық оқыту әдісінде оқытушы өз оқушыларын ғылыми 
ізденістерге талпындыруы қажет. Оқушылар алдына бір мәселе қойып, 
оны өздерімен бірге талқылап, талдап, болжамдар жасап, шешу 
жолдарын іздестіруі қажет. Былайша айтқанда оқытушы оқушыларына 
ғылыми тұрғыда ойлауды, заңдылықтарды түсініп, тиімді қолдануды 
үйретіп, ғылыми ізденістің бір бөлігіне айналдырады. Бірақ проб-
лемалық оқыту барлық оқу жүйесін алмастыра алмайды, бірақ проб-
лемалық оқытусыз тәлім-тәрбие жүйесі алға қарай қарқынды дами 
алмайды. 

Проблемалық оқытудың кемшіліктеріне оқушы сабақ барысында 
қиындықтар кездестіріп, оны шешуге дәстүрлі оқытуға қарағанда көп 
уақыттың кетуін аламыз. Сонымен қатар проблемалық оқыту әдісінде 
оқытушы өз пәнін өте жоғары деңгейде меңгеруі қажет. Тек сол кезде 
ғана ұстаз оқушыларына сабақ барысында проблемалық жағдайлар 
құрастырып, ойлау қабілеттерін жоғарылата алады. Мүмкін сол 
себептен де проблемалық оқыту әдісі өмірде кеңінен қолданыс 
тапқаны жоқ. Бірақ бұл әдіс қазіргі заманауи ұранға дәл келеді, яғни: 
іздеу арқылы оқыту, оқу арқылы іздеу. Тек осы кезде ғана біз бәсекеге 
қабілетті тұлғаны тәрбиелеп шығара аламыз. 
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WIX.COM МҮМКІНДІКТЕРІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП,  
ОҚУ САЙТТАРЫН ҚҰРУ 

 
Қ. Серікбай, М. Касин  

Қ.М. Мухамедиева, Г.Ш. Нургазинова  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Қазіргі таңда көптеген сайттарды жасау мүмкіндіктері өте кең 

таралған. Атап айтатын болсақ Ucoz.com, Nethouse.ru, Jimdo.com, 
Wix.com және т.б. сайттар бар. Соның ішінде Wix.com дизайнерінің 
көмегімен сайт құрудың еркін жолын кеңейтеміз. 

Wix.com – веб-сайттарды және олардың мобильді нұсқаларын 
HTML5-ке жобалауға мүмкіндік беретін интернет-жобаларды жасау 
және дамыту үшін қолданылатын сайт. Сайттардың функционалдығын 
кеңейту Wix немесе үшінші тарап компанияларымен жасалған бағдар-
ламаларға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желі 
қосылатын модульдерін, онлайн сауда-саттық құралдары мен элек-
трондық пошталарды, байланыс формаларын, блогтарды және т.б. 
қосыңыз. Қызмет 11 тілде: ағылшын, орыс, француз, неміс, итальян, 
испан, португал, поляк, жапон, корей және түрік тілдерінде қол 
жетімді.  

Қазіргі кезде ұзақ уақытқа дейін тегін платформаларға қол 
жеткізе алмадық, ал Интернеттегі сайт жасау және бизнес саласы 
соңғы бірнеше жылда дамудың сенімді қадамын жасады. Бүгінгі таңда 
компьютерді кем дегенде кез-келген адам кәсіби веб-сайтты жақсы 
кәсіби деңгейде оңай құра алады. Wix енді ең кең тараған визуалды 
дизайнерлердің бірі болды. Үйрену оңай және функциялардың кең 
ауқымы, интернет-дүкен құру мүмкіндігін және оны өзіңіздің 
көңіліңізден безендіре аласыз. Ресурстар жай ғана толтырылады, ал 
бұқаралық ақпарат құралдарының өлшемі мен мөлшеріне сәйкес келеді.  

Негізгі «конфигурациядағы» барлық дизайнерлер келесі артық-
шылықтарға ие: 

– олар қарапайым – кез келген қызметте дерлік интернетте 
жаңадан бастаған адам түсінетін интуитивті интерфейс бар; 

– олар үнемді – мұнда тіпті ақша мәселесі де жоқ, бірақ ресурсты 
құруға жұмсайтын уақыт: үлгіні таңдау, толтыру. Домен мен хостингті 
таңдаудың қажеті жоқ; 

– олар тегін, бірақ мұнда ақша мәселесі болып табылады, кез-
келген сайттың дизайнері пайдаланушыларға тегін пайдалану үшін 
кейбір функцияларды ұсынады және бұл бірінші кезеңде өте жеткілікті; 

– олар оңтайландырылған – бастапқыда дұрыс дизайнерді таңдаған 
болсаңыз, қызмет көрсету және кодтың тазалығы мен функционал-
дығы үшін жауап бермейсіз. 
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Бірақ кемшіліктері де бар: 
Шектеулі мүмкіндіктер – өз жұмысыңызды тегін нұсқада жаса-

ғаныңызда және энергияны оны толтыруға және жылжытуға 
жұмсайтын болсаңыз, қол жетімді функциялардың жеткіліксіз екендігі 
анық болады және сіз көбірек алу үшін ақы төлеуіңіз керек; 

Кешенді көшіру процесі – дизайнерде сайт жасасаңыз және оны 
басқа, сенімді және кәсіби платформаға көшіруді қаласаңыз, онда бұл 
«бөгеулермен билер» жоқ, жұмыс істемейтін болады; 

Жарнаманың болуы – егер бірдеңе тегін берілсе, онда біреу оны 
бұрын төлейді, сондықтан осы жоспардың барлық тегін тарифтерінде 
беттерде жарнама бар, бұл кейде келушілер арасында сенімсіздік 
тудырады. Бұдан басқа, жарнама ақшаға жұмсалады және басқа біреу-
лерге көрсетіледі, сіз өзіңіздің әлеуетті табысыңызды жоғалтады. 

 
Wix.com арқылы сайт жасау қадамдары: 

1. Осыдан біз болашақ сайттың әсем әлеміне енетін боламыз. 
Ресурс сізді жүйеге кіруді немесе жаңа пайдаланушыны тіркеуді 
ұсынады: 

 

 
 

Сурет1. Тіркелу терезесі 
 

Егер бұрын тіркелген болса, логин мен парольді енгізіңіз. Егер 
болмаса – сіздің поштаңызға немесе әлеуметтік желілердегі тіркелгіге 
тіркеліңіз. Келесі беттегі сайт сізге поштаны қайта енгізуді және 
парольді енгізуді сұрайды. 

2. Тіркелгеннен кейін өзіңіздің сайтыңызға сәйкес тақырыптар 
тізімі шығады, осы тізімнен сіз керек тақырыбыңызды таңдап аласыз. 
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Сурет 2. Тақырып таңдау терезесі 
 
Процесстің соңында сіз сәлемдесу терезесін көресіз және сайт 

жасауды талап етесіз.  
3. Мұнда сіз әлі анықталған жоқ болса, тақырыптарды таңдау 

қиын болады, содан кейін «Start now» әдемі көк батырмасын басыңыз. 
Енді үлгі таңдауына өтіңіз. Олардың көпшілігі бар, сондықтан сіз 
дұрыс деп ойлайсыз. Мысалы, «Бизнес» бағанын басып, «Жоғары 
технологиялар» үлгісін таңдаймыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 3. Бастау терезесі 

 
4. Таңдау жасалғанда, «Жариялау» батырмасын басу керек, ол 

жоғарғы оң жақ бұрышта орналасқан. Бұл жерде сіз өзіңіздің 
сайтыңызға атауды таңдауыңыз керек, дәлірек айтсақ, осы қадамда 
сізді алаңдатпай, тоқтатуға тура келмейді. Ресурсты қайта атауға 
болады. 
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Сол жақта сізде сайтты редакциялауға арналған құралдар бар. Ең 
жоғарғы батырма – фон. Фон ретінде сурет ретінде пайдаланылуы 
мүмкін және әдеттегі толтыру түсі. Әсіресе бүлінген бейне үшін тіпті 
бейне қол жетімді. 

 

Сурет 4. Құрастырылған сайттың бастапқы парақшасы 
 

Құрастырылған сайтқа кіру арқылы студент озіне қажетті барлық 
мәліметтерді таба алады. Бұл сайтта қазіргі оқу бағдарламасына 
сәйкес барлық техникаларға мәліметтер енгізілген. 

 
 
 
 

Сурет 5. Құрастырылған сайт функциялары 
 

Жасалған сайттың мекен-жай анықтамасы навигация арқылы 
анықталып тұрады. 
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Сурет 6. Сайттың мекен-жайы 
 

Wix.com арқылы құрастырылған сайтының тиімді мүмкіндіктері 
өте көп. Атап айтатын болса ыңғайлы және түсінікті ресурстарды 
басқару, түрлі объектілердің үлгілерін таңдау, интернет-дүкен құру 
мүмкіндігі, әлеуметтік желілерде жылдам және ыңғайлы түрде тез 
қосылуы, кеңейтілген сайт параметрлері тегін және де қарапайым 
хостинг. 

Қорытындылай келе wix.com сайтында кез-келген оқытушы 
ешқандай кедергісіз өзіне қажет материалдарды орналастырып тез әрі 
жылдам сайт құра алады. Оқытушы құрастырылған сайт арқылы өз 
уақытын үнемдей отырып, оқушыларға жылдам қажетті ақпараттарын 
ұсынып бөлісе алады.   

 
Әдебиет 

1. Электронды ресурс: https://ru.wix.com/features/main 
2. Электронды ресурс: http://biznessystem.ru/konstruktor-sajtov-wix-com-

sposob-besplatno-sozdat-sajt-sovremennogo-urovnya/ 
3. Электронды ресурс: https://www.wix.com/my-account/sites/c192c270-6e22-

4e12-b7d7-f87055bd2083 
  

 



287 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНФОРМАТИКА САБАҚТАРЫНДА 
ЖОБАЛАУ ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ  

АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Г. Скакова, Д. Қабенов 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру 

жүйесінің жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 
шыңдауға бағытталған рөлі атап көрсетілген: «педагог қызметкерлер 
оқушылардың мемлекеттік білім беру стандартында көзделген дең-
гейден төмен емес білім, білік, дағды алуын қамтамасыз етуге, жеке 
шығармашылық қабілеттерінің көрініп, дамуы үшін жағдай жасауға 
міндеттті» – делінген [1]. 

Елдің ертеңі білімнің тереңдігі мен өлшенеді демекші. Үздіксіз 
өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен қажеттіліктерді үздіксіз 
дамытуды талап етеді. Сол үшін мемлекетімізді экономикасы дамыған, 
өркениетті елдер деңгейіне көтеру үшін болашақ ұрпақты мектеп 
қабырғасынан бастап жан-жақты білімді, кәсіпкерлік, ортаға бейімді 
етіп тәрбиелеу басты бағытымыз болуы керек. Біздің міндетіміз дүние 
жүзіндегі жаңалықтармен, жауапкершілік, ерік күш сезімдерін сіңіру, 
яғни олардың дамуына үлкен мән беру. 

Білім беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуына 
байланысты жасалынып жатқан талпыныстар мектеп оқушыларының 
дербестігін, іздемпаздығын, белсенділігін мен шығармашылық 
мүмкіндіктерін дамытуды талап етеді. 

Қазіргі оқытушының басты қызметі – білім беру мен жеке тұлға 
тәрбиесін сабақтастыру болса, оқушылармен ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарын жүргізу арқылы олардың өзін-өзі дамыту, шығармашылық, 
ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Баланы 
зерттеу жұмысына дайындау, оны зерттеушілік ізденіс дағдылары мен 
іскерлігіне үйрету қазіргі білім берудің маңызды міндеті болып отыр. 
Бала-табиғатынан зерттеуші, зерттеушілік ізденіс – табиғатпен 
берілетін қасиеттің ажырамас бөлшегі. Жаңа әсер алу, көп білуге 
құштарлық, үнемі қадағалауға және эксперимент жасауға ұмтылу, әлем 
туралы жаңа мәліметтерді өз бетінше іздеу бала мінезінің маңызды 
белгілері ретінде қарастырылады. Зерттеушілік әдісін қолдану 
қажеттігі оқушының білім алу процесінде қоршаған ортасына қызығу-
шылығымен, сүйіспеншілікпен қарауымен түсіндіріледі. Оқушының 
өз бетінше зерттеу жүргізуі оның жеке талабын қанағаттандырумен 
көкейінде жүрген сұрақтарға жауап табуға үлкен ықпал етеді. Одан 
басқа, өз бетінше зерттеу жүргізу интеллектуалдық және шығарма-
шылық қабілеті мен ойлау, зерттеу білігінің дамуына мүмкіндік 
туғызады. Оқушы өз бетінше зерттеу жүргізу арқылы қоршаған 
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ортасын тани алады, жаңа білімді дайын күйінде емес, өзі үшін жаңа 
білім ашады. 

ХХІ ғасыр адамзаттың индустриялық кезеңнен ақпараттық 
кезеңге өтуімен ерекшеленетіндігін біз бәріміз білеміз. Осыған бай-
ланысты ақпаратты ала білу, оны өңдеу және сол ақпаратты күнделікті 
істе пайдалану өркениетті дамудың қажетті шарты болып табылады. 
Сондықтан да, оқушылардың ақпараттық қоғамдағы өмірталаптарына 
сай дайындауда – мектептерде информатика пәні үлкен рөль атқарып 
келеді. Алайда, жаңа ақпараттық технологиялардың өте шапшаң даму 
қарқыны информатика пәнге деген көзқарасты түбегейлі өзгертті. 

Қазіргі заман талабына сай оқушылардың компьютерлік техно-
логиямен жұмыс істеуге деген ынтасы, талпынысы, ізденісі өте 
жоғары. Сондықтан да, информатика сабақтарына оқушылар бір 
нәрсені еркін меңгерсем деген ниетпен қатынасады. Бірақ, осындай 
оқушылардың көпшілігінде информатика пәнінен  білімді, яғни 
теориялық білімді меңгермей – ақ, компьютермен жұмыс істеуді 
үйренсем, болды деген пікір қалыптасқан. Сондықтан да, оқушылар-
дағы мұндай жалған пікірді болдырмау үшін, оқушылардың теориялық 
білімді меңгеріп оны компьютерде орындағанда, яғни тәжірибе 
ұштастырғанда ғана, әртүрлі программалық пакеттер құра білгенде, 
компьютерлік технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін 
игергенде ғана нақты жұмыс істеуге үйреніп, компьютерде жұмыс 
істеу сауаттылықтарының, шеберліктерінің артатынын дәлелдеу керек 
[2]. 

Ол үшін информатика пәнін оқытуда педагогика қолданылатын 
әртүрлі технологиялық тәсілдердің ішінен оқушылардың білім 
жетілдіру, олардың компьютерлік шеберліктерін арттыруда ұтымды 
болатын әдіс-тәсілдерді таңдап сабақ өткізу – пән мұғалімдеріне 
жүктелер міндет болып табылады. Ғылыми-зерттеу жұмыстары оқу-
шының интеллектуалдық дамуының деңгейін арттырады. Ғылыми 
сипаттама беруді үйренеді, танымдық белсенділігін арттырады. Ғылыми 
жұмыстардың теориялық және тәжірибелік аспектілерін шешуде 
шығармашылық белсенділік көрсетіп, ғылыми нәтижесін алады. 
Нәтижесінде қоғамдық өмірге бейімделген интеллектуалды жеке тұлға 
қалыптасады. 

«Оқушылардың информатика сабақтарында жобалау зерттеу 
қызметін жүзеге асыру мәселелері» тақырыбында жазған мақалада 
«жоба», «жобалау» сөздері көп қозғалады, яғни көп қолданысқа ие 
болғалы тұр. «Жоба» сөзі информатика пәнінің оқытушыларына анна-
ғұрлым жақын. Жоба– ол жоспар, нобайлау, ал жобалау болған жерде 
зерттеу мен нәтижелер болады. Информатикада жоба дегеніміз, 
жұмыстың нәтижесін презентациясымен қандай да бір мәселені 
дербес түпкілікті зерттеу түсінігі – бұл әрине, компьютерлік бағдарлама. 
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Жобалау оқытудың жаңа әдісі болып табылады. Жобалау әдісі – 
оқу үрдісін жекешелеуге, оқушыға жоспарлау барысында өзінің 
тәуелсіздігін көрсетуге тапсырмалар орындағанда шығармашылығын 
көрсетуге мүмкіндік беретін кешенді оқыту әдісі. Жобалау әдісін 
технология деп есептеуге болмайды – ол басқа әдіс-тәсілдермен бірге 
нақты бір мақсаттарға жету үшін қолданылады. Жобалау әдісінде ең 
алдымен оның болашақ жоба аумағы таңдалады. 

Келесі маңызды мәселе – жобаның ұзақтығы. Жоба бір сабаққа 
немесе оданда ұзақ уақытқа (1тоқсанға) есептелуі мүмкін. Бірнеше 
жағдайда жобаға тек бірнеше оқушы қатысуы мүмкін, ұзақ уақытқа 
есептелген жағдайда әрбір оқушы немесе оқушылардың шағын тобы 
ортақ үлкен жоба шеңберіндегі жеке тақырыптарды алады. Үштен көп 
оқушыдан тұратын топты құрған қолайсыз – үлкен топтардың жұмысын 
құру мәселелерін тудырады.  

Жобалау әдісі есептің шешімін табудың жүйелік тәсілінің 
дағдыларын қалыптастырумен, жүмыс үрдісі кезінде тәуелсіздігінің 
артуымен және мұғалім мен оқушының арасындағы қатынас стилін 
орнатумен сипатталады. Жобаның ортақ тақырыбы мұғалімнің 
тапсырмаларына байланысты таңдалады. Оқушыға немесе топқа 
берілген нақты тақырып жалпы тақырыппен үйлесуі керек. Жобамен 
жұмыс жасау кезінде мұғалім консультант рөлінде болады, бұл жерде 
оған біршама даярланған оқушылар көмектеседі. Егер оқушылар 
есептің қойылымын аңықтауды өз бетінше жүргізсе дұрыс. Ол үшін 
мұғалім оларды бұрын орындалған жобалармен таныстырса жеткілікті. 
Жобамен жұмыстың нәтижелері міндетті түрде сыныпта жариялануы 
керек. Жұмысты көпшілік алдында қорғау жобалар әдісінің ең 
маңызды бөлігі болып табылады, себебі ол оқушыларға жұмыс 
барасында алынған білімдерін қорытындылап, жүйелеуге мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, сабақты өткізу формасы классикалық семинар 
болуы міндетті емес, ойын да, және тағы басқа да формаларында 
өткізілуі мүмкін. Егер жазбаша есеп беру қарастырылса, онда оған 
қойылатын талаптар алдын ала құрылады [4]. 

Жалпы жобалау белгілі бір қасиеттеріне қарай топтастырылады 
және оларға қойылатын шарттар мен талаптарына сай келеді, атап 
айтсақ төмендегідей типтегі жобаларды ұсынуға болады: 

1. Демонстрациялық жобалау; 
2. Зерттеушілік жобалау; 
3. Шығармашылық жобалау; 
4. Рольді-ойындық жобалау; 
5. Ақпараттық жобалау; 
6. Үйретуші жобалау; 
7. Моножобалау; 
8. Пәнаралық  жобалау; 
9. Тәжірибиелі және бағдарлы жобалау; 
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10. Қысқа мерзімді жобалау; 
11. Ойын жобалау; 
Жобалауды шығармашылықпен байланыстыратындар көп, олар 

жобалаудың жаңа шығармашылық мүмкіндіктерді ашу деп түсінеді. 
Алайда бұл түсінік дұрыс емес. Шығармашылық – бұл жаңаның пайда 
болуы. Бұл жерде жобалаумен байланысы бар, бірақ шығарма-
шылықтың жобалауға айналуы үшін уақыт факторы негізге алынып, 
нақты нәтижені елестету керек.  

Жобалаудың құрылымы: 
– нақты нәтиже шығару жобасы; 
– нақты мәселенің талдауы; 
– нақты уақыт белгілеу; 
– жұмыс жүргізу жобасы; 
– нәтиже шығару; 
Жобамен жұмыс жасаудың кезеңдері: 
– Іздеу кезеңі; 
– Конструкторлық кезеңі; 
– Технологиялық кезеңі; 
– Қорытынды кезеңі; 
Жобалау жұмысын орындаудағы талаптар төмендегідей: 
– Оқыту жобасының классификациясын таңдау; 
– Жоба презентациясын дайындау; 
– Жобаға баға беру критериилерін анықтау; 
– Жасалған жобаның нәтижесіне баға беру; 
Жобалау әдісін оқытудағы мұғалімдердің мақсаты мен міндет-

терін айқындау. 
Қорыта келе, жобалау әдісі – бұл оқу жүйесі, оқу үрдісінің 

ұйымдастырылған моделі, ол оқушының интеллектуалды және физи-
калық мүмкіндіктерін жаңа жобаларды құру үрдісінде шығармашылық 
қабілеттерін дамыту жолымен өзіндік тұлғаны жүзеге асыруға 
бағытталған. Мұғалім оқушыны өз бетімен білім алып, алған білімін 
арнайы рәсімдеумен жобалау әдісі арқылы дәлелдей білуге үйретеді. 
Осы жұмыстың арқасынды мұғалім мен оқушының арасында шығар-
машылық байланыс, жаңа көзқарас пайда болады. Мектеп қабыр-
ғасында оқушыда зерттеу, іздеу, анықтау, дәлелдеу, синтез, анализ 
жасау дағдылары қалыптасады. Жобалау әдісі белгілі мерзімге 
берілуіне байланысты оқушы уақытты ықшамдап үйренеді. Бұл келе-
шекте оқушының өз өмірінде пайдалануға қажет қасиет пен дағдысы 
болып табылады. 

Қандай жұмыс болса да, оны қызығушылықпен, ынтамен жасаса 
жақсы нәтиже шығатыны анық. 

 
 
 



291 

Әдебиет 
1. Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік». 
2. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов. Наука и школа – 

№ 4, 1997 г. 
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования / Под ред.– М., 2000 г. 
4. Пахомова Н.В. –Учебный проект: Его возможности. «Учитель», N4-2010 г. 

 
 
 

GOOGLE FORMS ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  
БАҚЫЛАУ ТЕСТТЕРІН ӘЗІРЛЕУ 

 
Ж. Утеубекова Г. Хабылан  

Г.Ш. Нургазинова, Қ.М. Мұхамедиева  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Қазіргі таңда интернет желісінде көптеген іздеу сайттары бар. 

Соның ішінде интернет қолданушылары үшін ең тиімдісі Google 
болып табылады. Алайда көбісі Google компаниясының аса пайдалы 
және тегін қызмет түрлері бар екенін біле бермейді. Солардың бірі – 
Google Forms . 

Ол – тестілеу және сауалнама жүргізуге арналған онлайн қызметі 
болып табылады. Google Forms қолданба браузер арқалы жұмыс 
істейді. Оның көмегімен көптеген тегін формалар кұруға болады. 
Форма дегеніміз не? Жалпы, тестілеу мен сауалнамалар және вик-
ториналар орналасатын арнайы жеке веб-парақша.  

Google Forms өзіндік бірнеше артықшылықтарға ие, олар: 
– жазылушыларыңыздың электрондық пошталарын сақтау;  
– суреттер мен YouTube желісінен бейнежазбалар жүктеу 
– тақырып дизайнын таңдау  
– Google Drive пайдаланушыларымен жұмыс атқару 
– жұмысыңызды алдын ала қарауға және жауаптар мен 

ескертулерді басқару [1] 
Ал енді Google Forms-пен жұмыс жасау қадамдарын қарас-

тырайық. 
Google Forms-пен жұмыс жасау үшін арнайы сайт – 

[forms.google.com] арқылы өтіп, аккаунтыңызды енгізесіз. Тіркелмеген 
жағдайда жаңа аккаунт ашасыз. Осы әрекеттерден кейін төмендегідей 
жаңа формамен жұмыс басталады.  

Сурет 1-де қарасатырылған формада тест немесе сауалнама 
сұрақтары, жауап нұсқалары және ескертпелері енгізіледі. 
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Сурет 1. Жаңа форма 

 
Сұрақтардың бірнеше түрлері бар. Ең негізгілері: 
– текст (строка) – әдетте жауап берушінің аты –жөні немесе 

туылған жылы енгізіледі. 
– текст(абзац) – жауап берушінің өз жауап нұсқасы енгізіледі.   
– один из списка – жауаптардың бір нұсқасы белгіленеді. 
– несколько из списка – жауаптардың бірнеше нұсқалары белгі-

ленеді. 
– раскрывающийся список – жауаптар көрсеткі арқылы көрсе-

тіледі.[2] 
Тест және сауалнамалар құрастыруда аса қатты айырмашылық 

жоқ. Тек тест құрастырарда тест параметрі қосулы тұру керек.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 2. Тест параметрі 
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Тест жасауда Google Forms дұрыс жауап нұсқасын  және ұпай 
санын белгілеуге мүмкіндік береді.  

 

 
 

Сурет 3. Тест-мысал 
 
Сонымен қатар, мұнда жоғарыда айтылғандай, бейнежазбалар 

мен суреттер қоюға болады.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Сурет 4. Формаға бейнежазбалар қосу 

 
Жасалған тест, сауалнама немесе викториналар электрондық 

пошта немесе ссылка арқылы жіберіледі. Ал жауаптары Ответы 
бөлімінде тұрады.  

Сондай-ақ сіз тесттің барлық жауаптарының есебін көре аласыз. 
Оның құрамына жиі дұрыс жауап берілмеген сұрақтар, дұрыс жауап-
тардың пайызын көрсететін диаграммалар, орта көрсеткіш диапа-
зондары жатады. 
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Сурет 5. Жауаптар есебі 

 
Қорытындылай келгенде, Google Forms мұғалімдерге, оқушы-

ларға таптырмас дүние деп ойлаймыз. Онымен қолдану өте тиімді, 
қызықты, ең бастысы пайдалы. Осы әдіс арқылы мұғалімдер оқушы-
лардың білім деңгейін бақылап, талдау жасай алады. Сонымен қатар 
қазіргі кезде қашықтықтан оқыту жүйесі жақсы даму үдерісінде 
болғандықтан бұл мұғалімдерге білім алушылармен байланыс орна-
туға үлкен мүмкіндік береді.  

 
Әдебиет 

1. http://molyanov.ru/samoe-polnoe-rukovodstvo-po-google-forms-kotoroe-vy-
videli/ 

2. http://web-komfort.ru/google-formy/ 
3. http://sergeybuslaev.ru/kak-sozdat-google-formu/\ 
4. http://tryboi.com/301522 

 

 

 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

РОБОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Т. Хабдолда, Д. Қабенов 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Елбасымыз Н. Назарбаевтың биылғы жылғы Қазақстан халқына 

жолдаған жолдауында «Мемлекет құрудағы бірегей бай тәжірибеміз 
арқылы, біз жаңа кезеңге енуіміз жайлы айтылған. Шындығанда да 
біздің басты күшіміз бірлігімізде. Сондықтан да, қандай қиындықтар 
кездесседе, біз оларды еңсеретінімізге сенімдімін. Жолдауда «Сандық 



295 

Қазақстан» жаңа бағдарламасының кезекті қадамын еңсеру 
Қазақстанның әрбір азаматына жауапкершілікпен жүктеледі. Бұл 
маңызды кешенді міндет. Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы 
құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз [1]. Елімізде 3D-
принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету 
секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа 
да салаларды дамыту жолға қойылуда. Осы жылы білім беру 
жүйесінің жаңа стандартына көшудеміз. Біздің міндетіміз білім беруді 
экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. 
Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Балаларға автоматтандыру 
үрдісінмен, яғни робототехникамен қалай жұмыс істейтінін түсіндіру 
маңызды. Робот жасау арқылы балалардың ойлау қабілеті дамиды, 
бағдарлама жасап үйренеді және олардың ғылымға қызығушылығын 
оятып болашақ мамандыққа баулуға жол ашады. 

Қазіргі таңда білім беру жүйесіндегі техниканың басым бағыт-
тарына тоқталар болсақ, онда робототехника – электроника базасында 
автоматтандырылған техникалық жүйелерді әзірлеу үрдісі туралы 
ғылым, механика және бағдарламалау. Робототехниканың негізінде 
оқушылар математика, физика, информатика және басқа жараты-
лыстану-ғылыми бейіндер пәндерінде алған білімдері мен дағдыларын 
интегралдай отырып, роботты техниканы, инженерлік дағдыларды 
қалыптастыруға және технологияларды оқып үйренуге мүмкіндігі 
жоғары. Сол сияқты технология заңдар технологиясы, білім құбылыс 
түсіну, оқушыға уақыт талаптарын қанағаттандыру және қазіргі 
өмірдегі өз орнын табуға мүмкіндік береді. Роботтармен айналысуды 
көбінесе техникалық мамандар бастайды. Зертханалар өндіретін 
роботтар тұрмыстық мақсаттаға тез шығарылады. Әлемде мыңға 
жуық кәсіпорын өндіретін ұқсас құрылғылар, көбінесе адамды жұмыс 
орнында алмастыратын роботтарды ойлап табуда. Болашаққа жылжып 
келе жатқан жоғары технологиялар – ғарыш, денсаулық сақтау, 
өндіріс, қоғамдық қауіпсіздік, қорғаныста және көптеген салаларда 
пайдаланылады. Осыған байланысты, 2016 жылдан бастап жалпы 
білім беретін мектептерде «Роботты техника негіздері», «Лего-роботтар» 
енгізілуіне байланысты элективті курстар, үйірмелер ұйымдас-
тырылуда. Мектеп оқушылары 5-7 сыныптар LEGO MINDSTORMS 
EV3 конструкторлары пайдаланылатын болады және оқушыларға 
практикалық тәжірибе алу, шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға 
және өз потенциалын ашуға мүмкіндік алады. 8-10 сыныптарға 
арналған бағдарлама сыныптардың кіші топтарына арналған LEGO 
конструкторына қарағанда күрделірек болып табылатын Arduino 
микроконтроллерінің базасындағы роботтарды әзірлеуге негізделген. 
Оқыту бағдарламаларына сәйкес әр сыныпты оқытуға арналып дайын-
далған сәйкестік оқу материалдарының өзіндік бірегей бағдарламасы 
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болуы мүмкін. «Не үшін робототехника? Біріншіден, бұл әлемде 
ғылыми зерттеулердің басым бағыты. Роботтар өндірістің жоғары 
технологиялық салаларына еніп, біздің өмірімізде күнделікті тұтынатын 
теледидар немесе телефон сияқты қалыптасқан затқа айналуда. Ерте 
ме, кеш пе роботтар адамның алмастырылмайтын көмекшілері 
болмақ, бірқатар қауіпті және ауыр жұмыстарды өз мойындарына 
алатынына ешкім күмән келтіре алмайды. Инженерлер құрастырған 
және программалаушы роботтар қазірдің өзінде үлкен сұранысқа ие, 
қазіргі заманғы қоғамда және болашақта әлі көп сұраныста болады. 
Екіншіден, білім беру стандарттарының талаптарына жауап беретін 
робототехника сабақтары. Робот құрастыру үрдісі шығармашылық, 
берілген тапсырмалардың дайын жауаптары жоқ. Сондықтан да 
жаңаны іздеу үшін, бұрынғы бар білімін пайдалануға тура келеді. 
Баланың кеңістіктік ойлау, логикалық, конструкторлық дағдыларды 
дамыйды, математикада және физикада алған білімін тәжірибеде 
қолдану үшін оқиды, командада жұмыс істеу арқылы қателерді талдауға, 
бірдеңені ойлап табуға үйренеді. Үшіншіден тұлғаның дамуы үшін 
мақсат қоя білуге негізделген шығармашылық іс-әрекеттік тәсіл. 
Компьютерлік технологиялар заманында өмір сүретін жеке тұлғаны 
шығармашылық тұрғыдан қалыптастыруға бағытталған. Курс аясында 
оқушылар әлемдік робототехниканың жетістіктері және даму 
бағыттары туралы біледі, Лего-роботтарын программалайды және 
деректер моделін құрастыруды ойлап табады. Қорытындысы, оқушы-
лардың ұсыну және қорғау үшін құрылған шығармашылық модельдері 
болып табылады [2].  

Информатикада ең күрделі болып табылатын бөлімдерінің бірі 
бағдарламалау тілі болып отыр. Информатика сабағында программ-
малау тілі басталғанда оқушылардың қызығушылығы төмендейді, 
енжерлық, төмен үлгерім көбейеді. Мұғалімнің міндеті – оқушыларға 
қазіргі заман қоғамның талаптарына жауап беретін пәндегі өзекті 
мазмұнды көрсету. Бұл робототехникаға көмектесе алады, өйткені 
робототехникалық жүйені бағдарламалық басқарудың серпінді дамитын 
бағыттарының бірі бағдарламалау. Робототехника сабақтары 5-6 
сынып оқушыларына қиын-бөлім «Алгоритмдеу және бағдарламалау 
негіздерін» қиындықсыз жүргізуге мүмкіндік береді, негізгі алгоритмдік 
құрылымдарды үйрену: программаның қадамдарын игеруді, зерделеп 
нақтылайды [3]. 

Назарбаев Зияткерлік мектебіндегі роботехника сабақтары оқы-
тылса, енді жалпы білім беретін мектептерге енгізілуде. Онда инфор-
матика пәні мұғалімдері робототехника негіздерін үйретеді. Жалпы 
орта мектептерде үйірме негізінде «Lego» роботтарын үйретеміз. 
LEGO MINDSTORMS EV3 конструкторлары пайдаланылатын оқу 
платформасы болады және оқушыларға практикалық тәжірибе алу, 
инженерлік, нұсқаушы, шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға 
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және өз потенциалын ашуға мүмкіндік береді. Оқушылар түрлі 
есептерді шешу үшін роботтарды құрастыруды, құрылымдауды, 
үлгілеуді және бағдарламалауды жүзеге асырады. 21 ғасыр техни-
каның даму ғасыры болғандықтан, компьютерлер мен роботтар адам 
өмірінде алатын орны өте зор. 

Робот техникасы сабақтарындағы жоба жұмысы мектеп оқушы-
ларында оқыту барысында белгілі бір оқу қызметтерінің (танымдық, 
реттеуші, жеке тұлғалық, қарым- қатынастық) кешенінің тиімді 
қалыптасуына септігін тигізеді. Робот техникасын оқыту барысында 
мұғалімде «Информатика», «Физика», «Математика» сияқты негізгі 
мектеп пәндері бойынша пәнаралық байланысты тиімді іске асыру 
мүмкіндігі пайда болады. Робот техникасы курсының биологиямен 
пәнаралық байланысын да ескермеуге болмайды. Тірі ағзалардың 
сенсорлық және қозғалыс функцияларының биологиялық тетіктері 
роботтың сенсорлық және қозғалыс жүйелерінің прототиптері болып 
табылады. Іс-әрекеттік аспект робот техникасы курсының шеңберінде 
жаратылыстану ғылымы циклінің пәндеріне тән іс-әрекет түрлерін 
меңгерумен байланысты: жүйелі қадағалау, болжам ұсыну, деректерді 
болжау, жинау және түсініктеме беру, алынған нәтижелерді талдау 
және шешімдерді тұжырымдау және т.б. Мектеп оқушыларын робот 
техникасына оқыту кезіндегі жетекші әдіс оқушылар белгілі бір уақыт 
бөлігінде жеке, жұптасып, топпен орындайтын оқушылардың өзіндік 
іс-әрекеттеріне бағытталған жоба әдісі болып табылады [4]. 

Робототехниканы зерттеу оқушылардың болашақта ізденісін одан 
әрі дамытуына ықпал етеді. Оқушылар робот құрастыра отырып, 
өзінің автоматтандырылған құрылғыларын құрады, оларды қадаға-
лайды және эксперимент жүргізеді, моделдің практикалық қолда-
нылуын іздейді, ғылыми бағыттағы инженерлік мамандықтың ірге-
тасын қалыптастырады. Оқушылар нақты мақсат қоюға үйренеді, 
өмірдегі проблемаларды шешу үшін сыни ойлайды және шығар-
машылық дағдыларын қолданады [5]. 

Қорытындылай келе, робототехниканы оқыту және тәрбиелеу, 
ойын-сауық, қауіпсіздік, тазалау және басқа да тұрмыстық мақсаттары 
үшін әзірленетін болады. Келесі бөлімі медициналық, хирургиялық 
мақсаттарға, ауыл шаруашылығы және құрылысқа арналған роботтар 
құрайды. Дәнекерлеу, құрастыру, бояу, тиеу-түсіру және басқа да 
жұмыс түрлерінің сондай көлемін өндіруге роботтарды қолданады. 
Әскери мақсаттарда роботтарды сатуды арттырады – ең алдымен 
адамсыз әуе көлігі, су асты көлік құралдары, сондай-ақ жер үсті көлік 
құралдары. Мұның барлығы өз кезегінде оларды пайдалану ауқымын 
кеңейту жұмысына әкеледі, олардың өнімділігі мен кешенділігін 
арттыру роботтар мен компоненттерін бағаның құлдырауы аясында 
өтеді. Өнеркәсіптік және қызмет бабында пайдалану үшін робот 
технологиясын айтарлықтай дамыту. 
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Егемен еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Білім бастауы – бастауыш 
мектептен берілетіні айқын. Осыдан да бастауыш мектепте әр түрлі 
пәндер тоғысып, оқушы білімін дамытып, келбетін сомдауға үлес 
қосады. 

Бастауыш білім берудің негізгі мақсаты – оқушының жас 
ерекшелік және жеке дара мүмкіндіктерін ескере отырып, оқушы 
тұлғасын дамыту, оқу іс-әрекетінің негізгі компоненттерін игеру. 
Бастауыш мектептегі оқу әрекетін ұйымдастыру оқу, жазу, санау 
бойынша қажетті білім, білік және дағдыны қалыптастыру. Бастауыш 
класс оқушылары қиялға көбірек берілетін, сенгіш балалар. Сон-
дықтан сабақта баланың танымдық қабілетін, қиялын дамытуға 
негіздеу керек. Қазіргі интерактивті технологияларды қолдану арқылы 
оқушылардың ой өрісін, қиялын еркін дамуына, танымдық қабілетінің 
дамуына, жан-жақты білім алуына әр түрлі жағдай жасалады. 

Технология гректің «teche» – өнер, шеберлік және «logos» - 
ғылым деген сөзінен шыққан, яғни «шеберлік туралы ғылым» деген 
мағынаны білдіреді. Оқыту технологиясы мен әдістеме бір - бірімен 
тығыз байланысты. Әдістеме ғылымы «нені оқыту керек?» деген 
сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі 
оқытуға болады?» деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты 
бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын қарастырады. Технологияның 
басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, 
белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға 
дағдыландыру. 
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Қорлар мен үлгілерді (шаблон) пайдалану. 
Сабақты көрнекті әрі түсінікті етуде сізге дайын үлгілер мен 

қорлар жинағы таптырмас көмек. Қорлар жинағы бағдарламалық 
жабдықтамамен бірге орнатылады және сіз кез-келген уақытта оны 
жою/атын өзгерту/ауыстыру сынды әрекеттерді іске асыра аласыз. 
Prometheanplanet сайтында орналасқан көптеген үлгілермен қорларды 
өзіңізге жүктеп орната аласыз.  

Әрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін 
интерактивті технологияларды тиімді қолдану қажет. Осындай 
жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа, баулуға, 
шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын 
ұштауға, өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді. 

Біз жаңа технологияға, жаңа өркениетті дамуға байланысты басқа 
өркениетті елдердің көптен бері пайдаланып келе жатқан интерактивті 
құралдарды, ActivInspire бағдарламасын қолданып отырмыз. Activ-
Inspire бағдарламасын қолдану арқылы оқушы білім кеңістігіне еркін 
бойлай алады. Интерактивті технологияның көмегімен мұғалімнің, 
оқушының шығармашылық жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. Сабақ 
материалы ActivInspire бағдарламасында немесе мәтіндік ақпарат 
түрінде беріледі. Сонымен қатар, материалдық құрамына кесте, 
диаграмма, сурет, басқарушы батырмалар, гиперсілтемелер, графиктер 
болады. Түсіндіру барысында мұғалім тақтаның алдында тұрып 
жасырулы ақпаратты және өзгертеді. Сабақтың соңында қолданылған 
материалды есте сақтап, қажет жағдайда қайталап қолдана алады. 

ActivInspire бағдарламасымен жұмыс істеу барысында жасалған 
файлдар белгілі бір форматпен сақталады. Мұғалім алдын-ала дайын-
даған сабақты оқушының білімін, бақылауға бағытталған тапсыр-
маларды орындауға бере алады. Сабақтың барысында тапсырманы 
орындау бойынша ауызша түсіндіру жүргізіледі. Мұғалім алдыңғы 
сабақта өтілген материалды ашып, өткен сабақты қайталай алады. 
Тақтада жұмыс істеген мұғалім мен оқушының орындаған іс-
әрекеттерін есте сақтап, келесі сабақта қолдануға болады. Оқу 
процесінде, оның ішінде практикалық сабақтарда ActivInspire бағдар-
ламасын қолдану мұғалімнің жеке тәжірибесіне шығармашылық 
ізденісіне байланысты болады. ActivInspire бағдарламасын оқыту 
формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне 
жаңа элементтер енгізуге мүмкіншілік жасайды. Бұл бағдарлама 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мысалы 
әдебиеттік оқу пәнінен жануарлардың төлдерін қалай шақырады 
дыбыстарын тыңдай отырып, естігендерін жазады. Әр оқушы әр түрлі 
естіп, дыбыстауы мүмкін. Мысалы «Мәә-мәә», «мее-мее», «бөө-бөө», 
осылайша жануарлардың төлдерінің қалай дыбыстайтынын тез 
меңгереді. Көре отырып, есте сақтау қабілеттерін арттыруда тақта 
беттерінің мүмкіншіліктерін кеңінен пайдалана алады. Қорытындылай 
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келе ActivInspire бағдарламасын орынды қолдану оқыту сапасын 
арттыруға көмектеседі. Сонымен, ActivInspire сабаққа қатысушы-
лардың барлығын ойын бір ортаға, жинақтап, қажет ақпаратты өңдеу 
арқылы жалпыланған ақпараттық біліктілікті қалыптастыратын тиімді 
құрал болып табылады. Алдын-ала дайындалған оқу материалдары – 
құралдар, кескіндер, дыбыстар мен үлгілермен жұмыс істеуге, сабақтың 
жақсы өтуін және барлық ақпарат түрлерін қолдануды қамтамасыз 
етеді. Сабақта уақытты үнемдеу, демонстрациялық материалдар даярлау 
мақсатында ActivInspire бағдарламасын пайдаланған тиімді. Activ-
Inspire бағдарламасымен әр түрлі режимінде де жұмыс жасауға 
болады. Оқушылардың ActivInspire бағдарламасының көмегімен 
қалып-тасатын және жүзеге асырылатын ойлау қабілеті бұрынға 
техно-логиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен өзгеше болған-
дықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау 
жоғарғы деңгейде болады. ActivInspire бағдарламасының ерекшелік-
терін атап өтуге болады: 

1. Бормен тақтадан алынған суретті ActivInspire бағдарламасын 
түрлі-түсті айқын, ұқыпты суреттермен салыстыруға болмайды. 

2. Тақта мен бордың көмегімен ұқсас тақырыптарды түсіндіру қиын. 
3. Слайдтарды, флепчартта қателер жіберілсе, тез арада түзетуге 

болады. 
4. ACTIV WAND указкасының көмегімен тақтаның жоғарғы 

бөлігіне кішкентайларға да қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
5. Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі артады. 
6. Сабақтың өнімділігі артады. 
7. Оқушылардың білім деңгейіне жақсы әсер етеді. 
Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәнінен 

жасалған әр түрлі қызықты тапсыпмалар (кроссворд, пазл, раскраска, 
сыйқырлы үлкейткіш әйнек (лупа), ағытпа құралы, қабаттармен жұмыс 
жасауға арналған мысалдар,.) Тапсырмаларды орындаған ПМПИ, 
ИНФ-31 тобының студенттері: Ховдабай Г, Байдалы Р. 

 

 
 

Сурет – 1 кроссворд 
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Сурет – 2 қабаттармен жұмыс жасауға арналған мысалдар 
 

 
 

Сурет – 3 пазл 
 

 
 

Сурет – 4 сыйқырлы үлкейткіш әйнек (лупа) 
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Сурет – 5 раскраска 
 

 
 

Сурет – 6 ағытпа құралы 
 

Бұл программада барлық пәндерден интерактивті сабақтар 
дайындауға болады және мұндай сабақтарды ұйымдастыру 
студенттердің сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан 
да осындай сабақтарды жүргізу студенттер үшін қызықты, әрі 
олардың сол сабақты толық меңгеруіне көп көмегі бар. 

ActivInspire бағдарламасы интерактивті сабақтарды дайындау 
ортасы көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізуге көмектеседі. 

ActivInspire – ең жақсы, толық түрде біріктірілген интерактивті 
технология. Осы бағдарламадағы тақтамен жұмыс істеуді үйретуді де 
өзі жүзеге асырады. «Ел ертеңі – білімді ұрпақ» демекші, студентті 
білімді, адамгершілігі мол, мәдениетті етіп, заман талабына сай 
тәрбие беру ісінде әрбір ұстаз тынбай еңбек етіп, үнемі ізденісте болу 
керек. 
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Әдебиет 
1. Интернет желісі  
2. ACTIVINSPIRE бағдарламасында Әдістемелік құралдар дайындау 

http://sabaq.kz 
3. Создано и переработано по мастер-классу Клесовой Н.К., мастер-классу 

Карандашевой О.Г. и Минченко И.В. 
4. https://sabaqtar.kz 

 
 
 

ҒАЛАМТОР ЖЕЛІСІНЕН АҚПАРАТТЫ  
ТИІМДІ ІЗДЕУ ӘДІСТЕРІ 

 
А.А. Шәкиева, К.Ж. Әбшүкір  

Г.Ш. Нургазинова, Қ.М. Мұхамедиева  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Компьютер технологияларының жан-жақты дамуына байланысты 

көптеген салаларда сұраныс пайда болуда. Мысалы: ғылым, өндіріс, 
жеке кәсіп, әдебиет, ойын – сауық, білім беру саласы және тағы да 
басқалары. Ғаламтор желісі көптеген электронды базалармен 
байланысады және де әр қандай ақпарат түріне мүмкіндік береді. Әр 
түрлі салада оқитын миллиондаған адамдарға, әсіресе ғылым саласын-
дағылар үшін, ғаламтор жұмыс жасауда және бос уақыт өткізуде 
таптырмас әмбебап болып табылады.Сол себепті интернетті қолдану 
кезіндегі қауіпсіздікке, қолдану барысындағы пайда болған мәселе-
лерді жылдам әрі сапалы шешуге, жұмыс жасауды жеңілдетуге қатты 
көңіл бөлінуде. 

Ғаламтордан қарауға болатын мағлұмат саны шектеусіз. Әр түрлі 
форматтағы миллиондаған құжаттар бар және олардың саны әрдайым 
өсіп отырады. Ақпараттың түрі мен сипатына байланысты оған қол 
жеткізу әдістері де әртүрлі болады, сондықтан іздеу әдістерін 
қарастырудан бұрын ақпараттық ресурстардың жіктелуін қарас-
тырайық.  

Іздеу құрылғыларын ұйымдастырылуына сонымен қатар қолда-
нылуына қарай каталогтарға (анықтама, директория) және іздеу 
машиналарына бөлінеді.  

Каталогтар әр-түрлі белгілермен біріктірілген интернет мекен – 
жайларын сақтайтын анақтама құрал қызметін атқарады. Негізінде 
олар кейіннен әр түрлі бөлімдерге бөлінетін, бірақ бастапқыда бір 
топқа топтасқан(ғылым, өнер, жаңалық және т.б) тақырыпшалар.   

Іздеу машиналарының жұмысы интернеттегі барлық ақпаратты 
бір-бірімен байланыстырып, берілген іздеу машинасына қол жетімді 
ақпаратты логикалық жолмен біріктіріп интернет қолданушысына 
ұсыну. Интернеттегі ақпараттың әрдайым жаңарып, өңделуіне байла-
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нысты, іздеу машинасы белгілі бір уақыт аралығында (шамамен бір 
ай) қарастырылған бөлімдерге қайта келіп, жаңадан тіркелген жаңар-
туларды анақтайды. 

Оқылған арлық ақпарат индекстеледі, яғни интернеттегі 
ақпараттың барлығы кодталып арнайы базаға тіркеледі.  

Іздеу жолдары ақпаратты қарастыру амалдарының өзгешелігіне 
байланысты бірнеше түрге бөлінеді: гипермәтінді сілтемелерді қолдану 
арқылы тура іздеу; жаңа ақпаратты өңдеу; арнайы құралдарды қолдану 
арқылы іздеу; іздеу машиналарын қолдану.  

Іздеу машиналарын қолдану арқылы іздеудің өзі тармақтарға 
бөлінеді: географиялық аумақты анықтау; зипфа заңын қолдану; қажетті 
сөздердің тізімін жасау; іздеу машиналарын таңдау; іздеу машина-
ларына арнап құрастыруларға және жүзеге асыруларға сұраулар 
дайындау; сұрауларды калыптастыру; ресурстарды талдау және 
ақпараттар жинау. 

Іздеу машиналарында іздеу жұмыстарын оңайлату жолында әр – 
түрлі амалдалдар қолдануға болады. Ғаламтор желісінде қажетті және 
қажетсіз ақпарат саны тым көп, ол іздеу жұмыстарын тым ұзаққа 
создырады, және де нәтижиесіз болуы мүмкін. Сол мақсатта төмендегі 
келтірілген кестеде іздеу машиналарында жұмыс істеуді жеңілдетуге 
арналған символдар мен кілтті сөздер және мысалдар берілген. 

 
Кесте 1. Ақпаратты іздеуге арналған символдар мен кілтті сөздер 

 
№ Кілтті сөздер Анықтама Мысалы 

1 «» Тырнақша ішіне 
нақты үзіндіні жазу 
арқылы толық 
шығарманы таба 
аламыз (кітап, 
мақала, әдістеме 
т.б) 

 

2 «*» Тырнақша ішіндегі 
нақты үзіндіні 
толық білмеген 
жағдайда белгісіз 
сөздер орнына «*» 
белгісін жазу 
арқылы толық 
шығарманы таба 
аламыз (кітап, 
мақала, әдістеме 
т.б) 
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Кесте 1 жалғасы Ақпаратты іздеуге арналған символдар мен 
кілтті сөздер 

 
3 CTR+F Мәтінді 

парақшадан қажетті 
ақпаратты табу 
үшін, көрсетілген 
түймелерді басып, 
іздеу қолданбасын 
шығарамыз 

 

 

4 - Ақпарат іздеу 
барысында белгілі 
бір нәтижиені 
щығармау үшін «-» 
таңбасын 
қолданамыз  

 

5 + Ақпарат іздеу 
барысында анық 
нәтижиені щығару 
үшін «+» таңбасын 
қолданамыз  

 

6 .doc Акпаратты белгілі 
форматта табу 
үшін, дерексөзден 
кейін нүкте арқылы 
форматты енгіземіз 

 

 

7 date:20071225 
анық күні 
date:20071215..20
080101 күн 
аралығы 

Анық уақыт 
мөлшеріндегі 
деректі қарау 
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Кесте 1 жалғасы Ақпаратты іздеуге арналған символдар мен 
кілтті сөздер 

8 «|» Бірнеше ақпаратты 
іздеуге арналған 
белгі 

 

 

9 site:ppi.kz Қажетті деректі 
нақты сайттан 
қарау 

 

 

10 translate … into 
italian 

Аудармашы 
ретінде 
қолданылады 

 

 
Қорытындылай келе, интернет жұмыс және оқу барысында 

көптеген ақпаратты жылдам әрі нәтижиелі табуға мүмкіндік береді. 
Сондықтан уақыт үнемдеу мақсатында интернетте ақпарат іздеудің 
оңтайлы жолдарын қолданған дұрыс. Сол себепті, жоғарыда 
көрсетілген кестені қолдана отырып іздеу жұмыстарын жүргізсек, 
іздеу нәтижиесі нақты әрі тиянақты болады.  

 
Әдебит 

1. http://www.programmex.ru/jazik-poiskovih-zaprosov.html 
2. http://motto.time.com/4116259/google-search/ 
3. http://www.lifehack.org/articles/technology/20-tips-use-google-search-

efficiently.html 
4. Information retrieval Stefan B. Charles L.A. 
5. Machine learning for hackers Drew C. John M. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ 

 
Г.М. Уваисова  

ГУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат №4,  
г. Павлодара» 

 
Направление: Развитие конкурентоспособности обучающихся 

для повышения качества людских ресурсов XXI века. 
Секция 3. Проблемы и перспективы формирования компью-

терной грамотности. 
С изобретением компьютера, а также с созданием всемирной 

компьютерной сети Интернет, многие стороны человеческой жизни 
качественно изменились. Эти изменения коснулись образования, в том 
числе и специального. Действительно, в настоящее время интенсивно 
разрабатываются компьютерные технологии, предназначенные для 
обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. 
Изучение данной проблемы показало, что интеграция ИКТ и совре-
менных педагогических технологий способна стимулировать познава-
тельный интерес ребенка с интеллектуальными нарушениями к 
учебному предмету и создавать условия для мотивации к его 
изучению. 

Применение информационных технологий в преподавании 
русского языка и чтения в специальной школе способствует совер-
шенствованию практических умений и навыков, позволяет эффек-
тивнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать 
процесс обучения, повышает интерес к урокам словесности, активи-
зирует познавательную деятельность учащихся с ограниченными  
интеллектуальными возможностями.    

Поскольку речь пойдет об учащихся специальной школы, следует 
учитывать их интеллектуальные способности и способности к 
обучению. Развитие детей с нарушением интеллекта без коррекции их 
мышления и нарушения психофизических функций не может быть 
достаточно успешным. Компьютер, обладая огромным потенциалом 
игровых и обучающих возможностей, оказывает значительное 
воздействие на ребенка, но, как и любая техника, он не самоценен, и 
только во взаимодействии педагога, ребенка и компьютера можно 
достичь положительного результата. Внедрение информационных 
технологий в процесс обучения проводится с учётом санитарно–
гигиенических норм, обеспечивая этим здоровьесберегающий режим 
обучения.  Уроки строятся грамотно, дозировано. За компьютером 
учащиеся находятся не более 20 минут, но и это время разбивается на 
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несколько периодов. В течение уроков проводятся физкультурные 
минутки, для снятия зрительного напряжения проводятся специальные 
упражнения для глаз. Таким образом, смена видов деятельности 
способствует снижению утомляемости детей. 

Среди воспитанников нашей школы-интерната значительный 
процент составляют дети с нарушением фонетической стороны речи. 
Серьезные недостатки наблюдаются у детей с нарушением интеллекта 
в лексике. Еще сложнее протекает процесс овладения синтаксической 
стороной речи.  

В процессе формирования связной речи у таких детей недостатки 
проявляются в содержании речи, ее структуре и грамматическом 
оформлении. Еще более сложной для детей с нарушением интеллекта 
оказывается деятельность, контролируемая их собственными словес-
ными обобщениями. Учащиеся затрудняются без посторонней помощи 
сформулировать общее правило, которое явилось бы для них 
руководством к действию. Эту особенность умственного и речевого 
развития детей я учитываю в процессе их обучения на уроках русского 
языка и чтения   

Электронные презентации, видеоролики, компьютерные программы 
и игры в сочетании с традиционными методами обучения в практике 
специальной школы стали представлять собой единый учебный 
методический комплекс, способствующий эффективной коррек-
ционной работе по развитию связной речи детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В нашей школе-интернате имеется просторный компьютерный 
кабинет, оснащенный всеми современными средствами по последнему 
слову техники. Именно здесь реализуются  такие принципы обучения 
как 

– принцип доступности обучения,  
– принцип систематичности и последовательности, 
– принцип наглядности в обучении; 
– принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 
Использование компьютера как средства обучения в силу своей 

универсальности помогает решить задачу развития личности ученика: 
– наблюдается положительная динамика в овладении учебным 

материалом; 
– становится более качественным самоконтроль учащихся при 

решении учебных задач; 
– создаётся положительный эмоциональный фон;  
– растёт уровень орфографической зоркости;  
– повышается мотивация учебной деятельности. 
На уроках по обучению школьников русскому языку и чтению 

применяю следующие мультимедийные дидактические средства: 
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Слайд представляет собой отдельное окно (фрейм), занимающее 
всю доступную площадь экрана, на которой размещаются учебный 
текст, графические, видео- и аудио- объекты, командные кнопки, 
предназначенные для организации интерактивного процесса между 
компьютером и учеником. Слайды используются мной на уроках 
русского языка и чтения для иллюстрации каких-либо теоретических 
сведений, положений, объяснения понятий и т.д. Слайды могут 
использоваться на любых этапах урока. «Путешествуя» по слайдам, 
ученики работают с интересом и увлечением. А в памяти у них 
остаются не только понятия, но и зрительные образы, которые 
помогают дальнейшему использованию полученных знаний в 
процессе обучения. 

– Видеовыдержки из словаря – это точные выдержки словарной 
статьи, демонстрируемые на экране компьютера. В них раскрывается 
лексическое значение слова, дается анимированное изображение 
объекта, о котором идет речь. Изображение объекта может быть строго 
реалистическим и с элементами условности. Видеовыдержки из 
словаря могут иметь звуковое сопровождение. Показ написания слова 
на экране позволяет проводить и словарно-орфографическую работу. 
Красочное оформление таких выдержек способствует лучшему 
запоминанию значения слова и его орфографического образа. 
Видеовыдержки подбираются в соответствии с изучаемыми темами, 
например, при знакомстве с признаками текста,  используются на 
любых этапах урока. 

– Видеозадачи – это упражнения, которые выполняются на уроках 
русского языка и чтения посредством умозаключений с исполь-
зованием текстового материала, предъявляемого на экране компьютера. 
Задания выполняются с помощью программы Windows Power Point.   

Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидакти-
ческих игр разного уровня сложности позволяет актуализировать 
имеющиеся у детей знания, закрепить и обобщить полученные в ходе 
урока сведения, осуществляя индивидуальный подход к учащимся. 
При возникновении ситуации затруднения есть возможность неод-
нократного возвращения к нужному слайду, для уточнения, получения 
подсказки в виде разъяснения или выбора варианта ответа. Показ на 
экране правильного ответа, будет способствовать выполнению 
учащимися самопроверки. 

– Видеопросмотры на уроках особенно важны для повышения 
общей культуры учащихся, обучения их «умному сопереживанию», 
формированию визуальной культуры. Они дают материал для 
дискуссий, различного рода сообщений, творческих работ, повышают 
мотивацию учащихся и активизируют их творчество. 

– Видеотаблицы – это печатный видеоматериал, выводимый 
учителем непосредственно на экран компьютеpa, сгруппированный в 
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виде нескольких столбцов, имеющих самостоятельные заголовки и 
отделенные друг от друга горизонтальными и вертикальными 
линиями. 

– Динамическая таблица – это печатный материал, выводимый 
учителем непосредственно на экран компьютеpa. Динамические 
таблицы применяются при изучении нового материала, закреплении 
знаний и т.д. Например, она помогает разобраться в случаях, когда 
возникает вопрос о выборе буквы «Е» или «И» в окончаниях 
существительных. Такая запись выделяет в орфографическом правиле 
ключевые понятия, без которых невозможно обойтись при выборе 
окончания «–Е» или «–И»: склонение и падеж. Работая с данной 
схемой при выполнении практических заданий, ученик запоминает её 
уже потому, что зрительная память детей обычно неплохо развита. Для 
запоминания предлагается не формулировка правила, а предельно 
сжатая форма его записи. 

– Видеокроссворды – это игры-задачи. Фигура, состоящая из 
квадратов для букв и представляющая собой перекрещивающиеся 
слова, выводится на экран компьютера или проецируется через 
мультимедийный проектор. Видеокроссворды составляются учителем 
для проверки знаний учащихся. Они могут проецироваться на экран 
как для одновременной работы со всем классом, так и для 
индивидуальной работы с учащимися на персональных компьютерах. 

Итак, современный педагог должен уметь работать с новыми 
средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из 
главнейших прав ученика – право на качественное образование. При 
этом следует твердо усвоить, что информационно–образовательные 
ресурсы не должны заменять педагогических технологий. Они 
призваны оптимизировать затраты педагога, помочь сосредоточиться 
на индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать на 
непростые вопросы любознательных учеников и, наоборот, пытаться 
расшевелить пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту 
слова, красоту окружающего мира, воспитывать гражданина, 
востребованную личность. 

Использование информационных технологий позволяет учитывать 
возрастные и психологические особенности учащихся, создавать 
благоприятный психологический климат на уроке, сохранять интерес 
детей к предмету, поддерживать условия для самовыражения 
учащихся. В результате чего в несколько раз повышается эффек-
тивность урока, исчезает монотонность в преподавании, учащиеся 
перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое внимание 
на отрабатываемом материале. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
А.Е. Анафина  

Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы, г.Уфа, Россия 

 
В современных условиях целью образовательного процесса 

является формирование и развитие профессиональных компетенций 
будущего специалиста, под которыми понимают готовность выпускника к 
профессиональной деятельности, умения и навыки практического 
применения методов и приемов обучения с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных и образовательных тех-
нологий, единство его теоретической и практической подготовки [1].  

Быть педагогически грамотным специалистом без изучения 
современных образовательных технологий сегодня невозможно. 
Причем преподавателям мало только знать о современных иннова-
ционных технологиях, необходимо еще уметь внедрять эти инновации 
в учебный процесс [2]. 

Компетентностный подход отражает происходящий сдвиг 
образования от предметно-содержательной ориентации к эффективной 
личностно-ориентированной жизнедеятельности каждого человека [3]. 

Применение в практике компьютерных технологий позволяет 
разнообразить формы работы, активизировать внимание студентов, 
повышать творческий потенциал личности и мотивацию, стимулирует 
деятельность, упрощая формирование информационной компетент-
ности.  

Появляются дополнительные возможности: развивать, модер-
низировать, накапливать электронные материалы. 

Непременным условием эффективности современного процесса 
обучения является развитие активности студентов и её поддержание в 
течение всего периода занятий. Это далеко не простая задача, решение 
которой возможно найти в области выбора оптимальных методов и 
средств обучения [4]. 

При этом преподаватель не только воспитывает и развивает 
студента, но с внедрением новых ИКТ он получает мощный стимул 
для самообразования, профессионального роста и творческого 
развития. Владея ИКТ, внедряя их в учебный процесс при подготовке 
будущих специалистов, которым предстоит реализоваться в новом, 
информационном обществе, преподаватель повышает качество образо-
вания, уровень подготовки специалистов, умножая при этом и свое 
профессиональное мастерство. 

Обучение с использованием средств компьютерных технологий 
позволяет создать условия для формирования таких социально 
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значимых качеств личности, как активность, самостоятельность, 
креативность способность к адаптации в условиях информационного 
общества для развития коммуникативных способностей и формиро-
вания культуры личности.  

Умения и практический опыт, формирующиеся при исполь-
зовании информационных технологий в современных условиях, могут 
быть перенесены на изучение учебных дисциплин с целью создания 
целостного информационного пространства знаний студентов. Это 
послужит достижению информационной компетентности студентов. 
Поэтому нет никакого сомнения в том, что занятия с использованием 
информационных технологий призваны влиять на формирование и 
развитие информационно-коммуникативной и профессиональной 
компетенции студентов [5]. 

Технология активного обучения с применением информационно-
коммуникативной технологии требует активной подготовки к занятию, 
однако затраты усилий окупаются более высокой эффективностью 
занятия, увеличивают творческий потенциал преподавателя и повы-
шают интерес студентов к приобретению знаний и практического 
опыта по выбранным профессиям и специальностям. 

 
Литература 

1. Типовая учебная программа ГОСО РК 2016 г. 
2. Хуторский А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // 

Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО. – М.: Центр 
«Эйдос». – С. 23-29.  

3. Конюшенко, С.М. Формирование информационной культуры педагога в 
системе непрерывного профессионального образования. –Калининград: Изд-во 
КГУ, 2004. – 248 с. 

4. Шарипова Л.И.  Системно-деятельностный подход как фактор повышения 
качества образования. Интернет-конференция «Инновации в образовании: состояние, 
тенденции, перспективы». – С.34-38. 

5. Адольф В.А., Степанова И.Ю. Методологические подходы к формиро-
ванию информационной культуры педагога // Информатика и образование. –  
2006. – № 1. – С. 2-8 

 
 

БАЛАБАҚШАДА КӨПТІЛДІК БІЛІМДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
 

А.Д. Калимова, Н.Н. Бәкір, М. Туанже  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Бүгінгі таңда көптілділік тұтас алғанда адамзат дамуының 

маңызды мәселелерінің бірі болып саналады. Көптілділіктің қалып-
тасуы қандай да болмасын көпұлтты мемлекеттің табысты болуының 
елеулі факторы. 
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Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына 
«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында әрбір қазақстандықтың өміріндегі үштіл-
діліктің маңыздылығы туралы айтып өткендей, болашақта еліміздің 
дамып өркендеуіне жас ұрпақтың үш тілді игергені жөн-деп өз сөзінде 
айтқан еді. Демек, дамыған елдер арасында бәсекеге түсу үшін тілді 
жетік меңгеру маңызды рөл ойнайды. Сонымен қатар, қазіргі таңда 
мектеп оқушылары қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қатар игеруде. 
Ағылшын және орыс тілдерін үйрену басқа елде тәжірибе алмасуға, 
танымдық көзқарастарын, басқа ұлт өкілдерімен қарым-қатынас 
орнатуға мүмкіндік туғызады [1, б. 8]. 

Қазіргі барлық техника, адам санасы, ой-өрісі дамыған заманда 
бәсекеге қабілетті ел болып қалыптасуымыз үшін барлық салада алда 
болып, өзіміздің қабілетімізді көрсете білуіміз керек. Бұндай жаһандық 
дамудан қалмау үшін басқа елдермен тығыз қарым-қатынаста болуды 
талап етеді яғни, ол үшін халқаралық тілдерді жетік меңгеру керек. 
Бұл үшін ең төменгі сатыдан басталуы ең дұрыс қадам болады. 
Тілдерді үйренуге ең қолайлы кезең кішкентай кезі, өйткені осы кезде 
балалардың зейін аударуы икемді, есте сақтауы мен логикалық ойлау 
қабілеті жоғары болады, сондықтан үш тілде оқытуды мектепке 
дейінгі ерте жастан бастау қажеттілігі орынды [2, б. 25]. 

Мектеп жасына дейінгі балалар алған білімдерін мектепте оқыған 
кезде де қолдана алады. Мектепке алғашқы барған кезде балалар үшін 
ең бастысы – екінші тілді әрі қарай үйренуге деген қызығушы-
лықтарының қалыптасуы, белгілі білім көлемінің жинақталуы тиіс, 
бұл балаларға бастауыш мектепте тілдердің үштұғырлығы бағдар-
ламасын жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. 

Дәл осы ерте жастан шет тілінде қарым-қатынас жасауға деген 
қызығушылық көріне бастайды, ал мектеп жасына дейінгі кезеңнен 
жинақталған тілдік база артынша кейбір оқушыларда шет тілін 
меңгеру барысында туындайтын қорқынышты жоюға көмектеседі. 
Осылайша, шет тілін мектепте барынша жоғары деңгейде үйренуге 
деген негіз қалыптасады [3, 16]. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың негізгі технологиясы – 
сөздік әдісі, ойын әдісі, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
қолдану арқылы мультимедиялық оқыту құралдары сияқты оқыту 
әдістемелерінің үйлесімді байланысына негізделген. Оқыту барысында 
жүргізілетін жұмыстардың формалары мен түрлерінің бірлігі 
сақталады, осы ретте, көрнекілік және бейнелілік әдісі басым болмақ, 
себебі бала сөзді дара лексикалық бірліктердің жиынтығы ретінде 
емес, біртұтас ұғым, бейне ретінде қабылдайды. 

Ойын әдістемесі балаларды да, педагогтарды да қызықтырады. 
Ол қарапайымдылығымен тиімді. Оқытушы тілді үйрету және 
жетілдіру бойынша оқу-қызметін ойын түрінде жүргізеді. Глен 
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Доманның әдістемесі сәбилерге арналған. Бұл әдістемеде баланың 
көру арқылы есте сақтауы қатыстырылған, атаулары жазылған суреттер 
есте сақталады және оқуға үйрету үдерісін одан әрі жеңілдетуге 
көмектеседі, карточкаларын қолдан жасауға болады. Аралас әдістеме – 
бұл жерде таңдауы бойынша түрлі әдістемелерді құрастыруға болады. 
Мысалы, ойындар ойнау, тақпақтар мен әндер жаттау, жобаларды 
әзірлеу және т.б. әдістеменің құндылығы – әртүрлілігінде [4, б. 85]. 
Түрлі іс-әрекетті ұсына отырып, баланы қызықтыру жеңілірек. 
Балабақшада көптілділік жүйесіне бірден кірісу немес балаларға ана 
тілінен басқа тілдерді бірден үйрету мүмкін емес. Сондықтан баланың 
даму психикасына сәйкес әр түрлі танымдық бағдарламалар ұйым-
дастыру арқылы нәтижеге қол жеткіземіз. 

Ойымызды қорытындылай келе, арғы тегі Көк бөріден таралған, 
Көк тәңірге табынған, Елім десе ері етікпен су кешкен, қызы қолына 
найза алып жауға шапқан Ұлы Күлтегіннің ұрпақтарына үш тілді 
меңгеру ешқандай қиындық тудырмайды. Иә, көп тіл білу – әрине, 
мақтаныш. Әйтсе де өз ана тілін аяқ асты ету тексіздің ісі. Ана тілін 
жақсы біліп тұрып, өзге тілде жетік сөйлесе – бұл сүйініш, мақтаныш; 
ал ана тілін білмей тұрып, өзге тілде сөйлесе – бұл күйініш, өкініш. 
Балаларымызды әлемге қанат жайған ағылшын тілімен қаруландыру. 
Ал ағылшын әлем мойындаған жаһандану тілі. Бұл – бұзылмас 
заңдылық [5, с. 412].  

Біз, білім беру азаматтың ортақ мүддесіне арналған дәуірде өмір 
сүрудеміз. Бір жерде жаңалық ашылса, басқа жерде оны тез үйреніп 
үлгеруде. Біздің міндетіміз барлық жаңалықтар мен дамуларды 
назарға ала отырып, одан да жақсысын, тиімдісін ұсыну. Барлық 
салада даму өте жедел жүзеге асуда. Ал дамудың негізі-балабақшадан 
басталуы тиіс. 
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«ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 
К.С. Кыстаубаева  

учитель СОШИ №4, г. Павлодар 
 

Тема детского творчества и развития творческих способностей у 
детей интересовала педагогов во все времена. Это говорит о том, что 
каждая эпоха, кроме традиционных подходов, использует особенные, 
отражающие именно ее уникальные установки, взгляды, методы и 
приемы. 

Каждый ребенок обладает большими возможностями, способ-
ностями  в области всех видов человеческой деятельности.  

Однако,чем старше становится человек, тем тяжелее формировать 
его творческие способности, которые могут совершенствоваться 
только лишь в творческой деятельности. 

Следовательно, творческий потенциал ребенка не может разви-
ваться самостоятельно, его развитие происходит благодаря закреп-
ленному жизненному опыту. И чем раньше ребенок познает этот опыт, 
тем лучше для успешного развития его способностей. 

Многочисленные педагоги и психологи (Т.Я. Шпикалова, 
Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Я.А. Пономарев, С.Я. Рубинштейн,  

Б.М. Теплов, В.С. Кузин, Е.А. Флерина, О.В. Дыбина и другие) 
утверждают, что творчество – это процесс взаимодействия человека с 
окружающей действительностью. Творчеству можно научить, и следует 
учить, оно не является врожденным качеством личности и развивается 
постепенно под воздействием воспитания и обучения. 

Творчество даёт человеку переживание своей целостности. Оно 
отражает его внутренний мир, его стремления, желания, переживания. 
В момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает 
себя, как личность, осознает свою индивидуальность. Творческие 
задатки у разных детей разные. Кто-то из детей может сказать: «Я 
ничего не умею». Этого не произойдёт, если раскрыть ребёнку 
маленькие секреты творчества, помочь ему увидеть как можно больше 
удивительного и прекрасного в миреискусства. И в этом ему должны 
помочь окружающие его взрослые. Но необходимо помнить, что 
следует учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка – 
это является одним из условий развития творчества, особенно если это 
ребёнок с ограниченными возможностями развития. 

В последние годы во всем мире проблеме коррекции развития 
детей с особыми образовательными потребностями средствами разно-
образных видов творчества уделяется большое внимание. Искусство 
более, чем любая область общественной жизни, может оказать 
положительное влияние на развитие личности воспитанников с любой 
степенью ограничений здоровья.  
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Детям с особыми образовательными потребностями характерно 
неустойчивость внимания, сниженная работоспособность, импульсивная, 
недостаточно целенаправленная деятельность и многое другое. Эти 
особенности носят стойкий характер и могут усугубляться с 
нарастающей сложностью учебного материала. Поэтому необходимы 
специальные творческие занятия с учетом индивидуально – типоло-
гиических особенностей детей, выбор средств и приемов, позволяющих 
наиболее эффективно формировать как конкретно – трудовые, так и 
общеучебные умения учащихся, раскрывать их творческий потенциал, 
создавать атмосферу сотрудничества между детьми. 

К творческим занятиям относятся лепка, изобразительная 
деятельность, аппликации, работа с природным материалом. 

Лепка – один из видов продуктивной деятельности, значение 
которой для интеллектуального, эмоционального и речевого развития 
ребенка чрезвычайно высоко. Знакомить детей с лепкой можно тогда, 
когда у него появился интерес не только к предметам быта, но и к 
различным материалам, с которыми можно что- то сделать: песку, 
глине, тесту и многому другому. Начинается лепка с того, что дети 
получают готовую глину и им предлагается вылепить, что они хотят. 
Можно лепить овощи (морковку, свеклу, репу, горох); фрукты (яблоки, 
груши, вишни, сливы). Лучше всего делать это, имея перед собой 
натуру. Наличие натуры заставляет ребенка наблюдать. Здесь он видит 
цвет, форму, размеры. Вся работа по лепке проводится пальцами. Надо 
обращать большое внимание на то, чтобы в работу вовлекать большие 
пальцы. Лепка развивает наблюдательность, чувство формы, 
пространственные отношения. 

Изобразительная деятельность является важным средством 
эстетического воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Она помогает открывать и познавать окружающий мир, 
формирует представления о нем; развивает эстетическое восприятие, 
образное мышление, формирует усидчивость и терпение, аккуратность и 
трудолюбие, внимание и интерес к окружающему миру, способствует 
эмоциональному и творческому развитию личности ребенка. Кроме 
того, нельзя недооценивать роль занятий изобразительной деятель-
ностью в развитии мелкой моторики рук. 

Поддержанию интереса к занятиям художественной деятель-
ностью способствуют организация выставок детских работ, исполь-
зование лучших индивидуальных и коллективных работ для офор-
мления помещений, изготовление своими руками подарков для 
родителей и друзей. Дети приучаются ценить и уважать не только 
собственный труд, но и успехи своих товарищей, внимательно 
относиться к близким, получать удовольствие от того, что смогли 
доставить радость другим людям. 

Наиболее простые работы по аппликации – это составление 
орнамента. Первые орнаменты представляют собой ритмическое 
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повторение одного элемента: квадрата, треугольника. Затем можно 
дать двухцветный орнамент: половина синих фигур, а половина 
красных. Наклеиваются они чередуясь. Когда дети овладевают 
десятком отдельных форм, можно давать вырезать те же формы, но 
уже без наличия образца. От аппликации из бумаги можно перейти к 
аппликации из ткани. Здесь уже идет не только наклеивание, а 
вышивание. Можно делать при небольшом навыке прекрасные узоры, 
отделки. 

Аппликация развивает точность руки и глаза, вкус. 
При работе с природным материалом могут быть использованы 

сухие листья, ветки, сучки и т.д. На полоску бумаги можно наклеить 
высушенные листья разного размера, собранные с одного дерева. 
Получится работа на тему: «больше – меньше». 

Огромное количество разнообразных игрушек можно сделать из 
сосновых шишек, из желудей, из молодых веток сосны и т.д. Эти 
работы крайне разнообразны.  

Таким образом, в процессе творческих занятий дети решают 
разнообразные конструкторские и технологические задачи, задачи 
оформления, отделки изделия, сравнивают, сопоставляют приемы 
обработки разных материалов. Посильность и доступность пред-
ложенных заданий, теоретическая и практическая подготовленность 
детей к их выполнению способствует развитию познавательной 
сферы, улучшают мелкую моторику мышц рук, пространственную 
ориентировку, трудовые умения, увеличивают самостоятельность 
детей при коллективных формах работы. Правильная организация 
творческих занятий ведет к формированию  ребенка как активного и 
самостоятельного субъекта деятельности, умеющего и желающего 
учиться. 

Дети с особыми образовательными потребностями имеют 
множество ограничений в различных видах деятельности. Они не 
самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. 
Они лишены широких контактов, возможности получать опыт от 
других сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их мотивация к 
различным видам деятельности и возможности приобретения навыков 
сильно ограничены.  

В качестве примера развития творческих способностей  может 
быть использована  техника создания композиций. Эта техника, судя 
по опыту многих специалистов, даёт необходимое для тревожных 
детей чувство защищённости, возможность отстраниться от сильных 
эмоциональных состояний. Выполнение задания помогает воспитаннику 
выразить и осознать свои чувства и раскрыть свои творческие 
способности. 
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Дети стремятся самостоятельно  реализовать свои фантазии при 
помощи бумаги, подручного материала, природного материала. Надо 
видеть, как они радуются даже самому маленькому своему успеху. 

Развитие творческих способностей у детей с особыми образо-
вательными потребностями имеет важное значение, так как способствуют 
раскрытию личного потенциала, реализации себя, участие в твор-
честве и созидании, приобретение опыта успешности в конкретной 
области за счет своих способностей и трудолюбия.  

Ребёнок с особыми образовательными потребностями, участвуя в 
творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через 
приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопре-
делению, что так же важно для успешной социализации.   

Таким образом, развивая творческие способности у детей с 
особыми образовательными потребностями, мы создаем условия для 
успешной адаптации их  в социум. 
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Актуальность использования исследовательской и проектной 

деятельности в современном образовании определяется в многоцелевой и 
многофункциональной направленности, а также возможности в 
целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 
овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 
компетенциями происходит многостороннее развитие личности.  
Необходимо уточнение содержания понятий «проект» и «исследо-
вание», в том числе в контексте их преломления в образовательном 
пространстве.  

Проект (от лат. ргесш, буквально – брошенный вперед) – это 
прототип, прообраз предполагаемого или возможного объекта, 
состояния, в некоторых случаях -план, замысел; проектирование – 
процесс создания проекта.  

Цель научной исследовательской работы с учащимися – развитие 
умение у учащихся новаторство, найти проблему, а также решить её 
для создание нового исследовательского материала, создание новой 
модели.[1, 3 с]  

При проведении исследования я отталкивался от графиков, схем, 
таблиц, получаемых, как правило, на основании примеров, на базе 
этих описаний создали модель, которая и проверялась путем наблюю-
дений, фактов, макетов, информационных новых программ для её 
улучшении научных проектов.  

Способы проверки гипотез основа исследовательского, твор-
ческого мышления. Гипотезы позволяют открывать и затем в ходе 
теоретического анализа, мысленных или реальных экспериментов 
оценивать их вероятность.  

Таким образом, гипотезы дают возможность увидеть проблему в 
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны.  

Выбор конкретных методов исследования определяется, прежде 
всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами 
исследования.[2, 4 с ]  

Этимологический анализ слова «исследование» приводит к 
следующему пониманию данной деятельности: «извлечь нечто «из 
следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 
признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных 
предметах». 
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Исследование в обыденном употреблении понимается 
преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из 
видов познавательной деятельности человека. Источник исследования 
как вида деятельности – в свойственном человеческой природе 
стремлении к познанию.  

«Исследование» и «проектирование», следует отметить, что оба 
они имеют отношение к мыслительной деятельности: проектиро-
вание – к ее началу; исследование – к ее осуществлению. 
Проектирование связано с реализацией замысла; исследование – с 
поиском и пониманием реального.  

В процессе проектной деятельности зачастую приходится прибегать 
к исследованиям. В качестве одного из основных требований к 
использованию метода проектов. [3,4 с].  

Для одаренного ученика решение задачи не является завершением 
работы: это начало будущей, новой работы. И если проектирование 
изначально задает предел, глубину решения проблемы, то иссле-
дование строится принципиально иначе, допуская бесконечное дви-
жение вглубь проблемы не решаемые проблемы.  

Таким образом, проектирование и исследование – изначально 
принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию 
виды деятельности.  

Методы научного исследования: 
А) Методы, направленные на теоретическое изучение проблемы, 

например на изучение дополнительных материалов в интернете, 
письменных, электронных источниках, делением мнением с эконо-
мистами разных профессий касающихся данной темой; 

Б) Методы, обеспечивающие получение практических результатов 
исследования проблемы: наблюдение, беседа, анкетирование, презен-
тация, макеты  

I. «Классическая».  
Устное выступление сосредоточено на принципиальных вопросах: 
1. тема исследования и её актуальность; 
2. круг использованных источников и основные научные ходы к 

проблеме; 
3. новизна работы (изучение малоизвестных источников, движение 

новой версии, новые подходы к решению проблем и т. д.); 
4. основные выводы по содержанию реферата. 
II. «Индивидуальная».  
Раскрываются личные аспекты работы над рефератом: 
1. обоснование выбора темы реферата; 
2. способы работы над рефератом; 
3. оригинальные находки, собственные суждения, интересные 

моменты; 
4. личная значимость проделанной работы; 
5. перспективы продолжения исследования. 
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III «Творческая» защита предполагает: 
1. оформление макета, презентации с документальным и 

иллюстративным материалом по теме исследования, их комментарий; 
2. демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудио 

записей, подготовленных в процессе. 
3. Ораторское искусство. 
Существенные различия обнаруживаются и при определении 

понятий «исследовательская деятельность учащихся» и «проектная 
деятельность учащихся». под исследовательской деятельностью учащихся 
понимается деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, 
исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  

– Подбор научного исследования и практическое исследование; 
– сбор материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 
Проектная деятельность учащихся определяется как совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата.  

Оценивая личностно развивающий потенциал исследования и 
проектирования, следует подчеркнуть, что и проектная деятельность, 
и исследовательская деятельность учащихся достаточно актуальны 
для инновационной образовательной практики.  

Представление команд для выступление. 
Анализ работы секций научно-практической конференции 

школьников – достижения естественных наук в области прикладных и 
фундаментальных исследований позволил определить наиболее 
типичные проблемы и ошибки.  

Перечислим лишь некоторые из них:  
– замена исследовательской работы рефератом, то есть обзором 

различных научных произведений;  
– замена исследования работой скопированного характера, то есть 

соединением логично выстроенных в одно целое из разных научных 
текстов;  

– вместо рассчитанной на долговременный срок работы иногда в 
спешном порядке на конференцию представляется текст, созданный в 
кратчайшие сроки по методу штурмовщины;  

– неспособность участников конференции грамотно вести 
дискуссию по защите результатов своего исследования и отвечать на 
вопросы аудитории, что часто является признаком отсутствия этапа 
предварительного обсуждения на школьном уровне.  

– часто учащиеся выбирают слишком масштабные или сложные 
темы, которые оказываются непосильными для их раскрытия в рамках 
учебного исследования.  
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Хорошим творческим эффектом обладает работа учащихся по 
рецензированию предложенного учителем материала. Можно 
предложить детям следующие варианты работы с текстом: 

– найдите и исправьте в тексте фактические ошибки; 
– опровергните предложенную информацию; 
– проверьте предложенную информацию, пользуясь справочной 

литературой; 
– предложите своё более точное определение; 
– догадайтесь, что имел в виду автор в данном отрывке.  
Так же творческие эффекты могут касаться выстраивания плана 

эксперимента или способа контроля над уч-ся и оно 
должно функционировать.  
Учащиеся могут увидеть тему и подготовительные этапы 

прошедшей конференции защиты статьи. 
– 1 этап – выбор научно-исследовательской темы.  
– II этап – черновые варианты их введение в научно-исследо-

вательскую деятельности (что такое актуальность темы, гипотеза, 
научный замысел, цели и задачи исследования; как выбрать тему; 
подобрать и работать с источниками знаний; оформление работы, 
методы исследования и т. д.; решение логических задач,  

– IIIэтап – индивидуальные консультации по выбираемой теме 
(можно идти параллельно со вторым).  

– IV этап – оформление исследовательской работы.  
– V этап – проигрывание в черновом варианте, защита исследо-

вательской работы на научно-практической конференции внутри 
колледжа. 

Проектная деятельность учащихся позволяет обеспечить доста-
точно высокий уровень самостоятельности и творческой активности 
ребят. Знания и умения становятся прочными только при условии, 
когда они добыты самостоятельным трудом. 

В современном информационном обществе педагог должен не 
столько давать знания, сколько научить эти знания добывать, иссле-
довать.  

Проектная и исследовательская деятельность в образовательном 
процессе позволяет достичь максимального эффекта. [4, 1-5 с] 

Структуры познавательных процессов, формирования необходимо 
для правильного выбора метода обучения и воспитания теорети-
ческого подхода научных работ. При этом приводятся такие практи-
ческие наглядные примеры на тех ребят, которые прошли защиты 
научных работ и есть результаты:  

Адаптированных или модифицированных методик, усовер-
шенствование и перспективность показа на конкурсах, сложность 
подборки доступного материала и др. Представляется, что такая точка 
зрения в корне доказана на практике.  
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Я глубоко убежден, не только в необходимости, но и в 
успешности организации исследовательской деятельности на этом 
этапе обучения: ведь подростки в этом возрасте уже стремятся к 
самостоятельности, но еще не утратили непосредственности и любоз-
нательности. Работая с учащимися, я понял, что одним из главных 
мотивов исследовательской деятельности для них является именно 
потребность в новой информации, новых впечатлениях, само-
утверждений «Я смогу, я осилю, это моя работа и она, самая 
рентабельная!» 

Поэтому я стараюсь поддержать и развить их мотивацию к 
самостоятельному поиску, исследованию.  

В своей работе я обязательно учитываю то обстоятельство, что 
исследовательское поведение – это универсальная характеристика 
человеческой деятельности. 

А одним из основных факторов развития исследовательского 
поведения ребенка как раз и выступает исследовательский метод 
обучения.  

Цель работы – представить одну из методик организации научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся, основанную 
на индивидуальном практическом подходе. Развитие умение у 
учащихся новаторство, найти проблему, а также решить её для 
создание нового исследовательского материала, создание новой модели. 

Пример подготовки научной работы поэтапно. 
Подбор уч-ся делается во время урока, присматриваясь, исследуя 

будущее потенциального победителя. Следите за разговорной речью, 
логикой мышления и ораторскими способностями. Остальное своё 
детище, будете дополнять конструировать сами.  

Первичная подбор тем и её улучшение 
1) Работа первично черновая называлась так. 
Тема: ФУНИКУЛЁР. Как этот продукт имеет отношение к 

туризму и функционирует только в Алматы. Почему только там, а не в 
Баянауле?  

А) Найти информацию фуникулёр. Что это?, Его характеристика, 
где можно купить, заказать? и т.д. 

Б) Баянаул не Медео, но его можно использовать только зимой. 
Решили, фуникулёр использовать как экскурсионный продукт для 

туристов.  
И тема и новизна есть!  
Со временем мы её переработали, ища более подходящие 

название.  
Чтоб в одном наименование было тема, рассматривалось  цель, 

рентабельность, новизна, интерес т.д. 
«СОЗДАНИЕ ФУНИКУЛЁРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПАВЛОДАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ» 
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Iэтап 
Задание уч-ся 
IIIэтап 
Психологическая подготовка 
IVэтап 
Подготовка презентации, макета, рекламные буклеты в разных 

формах и оформлении.  
Vэтап 
Макет творческая деятельность.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КАЗАХСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ И ТРАДИЦИИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ 

 
Р.Д. Ижанова, Г. Курманбекова  

ПГПИ, г. Павлдодар 
 

Культура любого народа не может существовать без традиций, 
которых этот народ придерживался на протяжении всего своего 
существования. Бережное отношение к традициям и неуклонное 
следование им является достойным примером для подражания. Всеми 
этими положительными качествами наделен казахский народ, который 
строго придерживается национальных традиций. 

«Каждый казах независимо от места проживания должен знать 
язык и традиции своего народа» Нурсултан Назарбаев. Актуальным 
для подрастающего поколения сейчас является вопрос о казахских 
традициях и особенностях национальной казахской кухни, значении 
национальной казахской кухни. Основу ее издавна составляют 
продукты животноводства – мясо и молоко. Позже, с развитием 
земледелия, казахи стали употреблять мучные продукты. Вся 
казахская кухня в течение длительного периода строилась на 
использовании мяса и молока. Конина и баранина, кобылье, овечье, 
коровье и верблюжье молоко и продукты их переработки (скороспелые 
творожные сыры, кумыс). Развитие казахской кулинарии шло в 
направлении разработки таких полуфабрикатов из мяса и молока, 
которые могли бы сохраниться долгое время в условиях кочевья и в то 
же время были вкусны и не приедались при частом употреблении. 

Исстари казахская кулинария отличалась своеобразной техно-
логией. Особенность жизненного уклада казахского народа наложила 
отпечаток на способы приготовления пищи. В традиционной 
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казахской кухне предпочтение всегда отдавалось варке. Именно этот 
процесс позволяет получать мягкие и нежные вкусовые оттенки мяса, 
придает ему сочность и аромат. Большое место отводилось заготовке и 
длительному хранению продуктов. Во время забоя скота часть мяса 
заготавливалась впрок, для чего его солили, вялили, иногда коптили, 
деликатесные изделия – казы, шужук, жал, жая, карта и др., готовили в 
основном из конского мяса. 

Ограничивал развитие казахcкoй кулинaрии недостаток кухонной 
утвари, при помощи которой можно было бы разнообразить тeхнo-
лoгию. У казахов вследствие их кочевoгo образа жизни первоначально 
существовала только кожаная и деревянная, то ecть небьющаяся, 
посуда, употребляющаяся главным oбрaзoм для хранения еды и лишь 
отчасти для приготовления пищи. В кожаных мeшках (саба – из 
конской кожи и торсык – из бараньей) приготовляли кумыс и другие 
кисломолочные продукты, а в деревянных бадьях и кожаных сaбax 
варили мясо, опуская туда нагретые камни. Поэтому в старинной 
казахскoй кухне полностью отсутствовали супы, а мясо употреблялось 
в основном отварное. Чугунный казан как основной тип утвари и 
очага появился лишь в XVIII в., а вместе с ним появились и некоторые 
жареные мясные блюда, зaимствoвaнныe у узбеков. Развитие казахской 
кулинарии шло в направлении разработки таких полуфабрикатов из 
мяса и молока, которые могли бы сохраняться достаточно длительное 
время в условиях постоянного кочевья и в то жe время были бы 
вкусны и не приедались при частом употреблении. Тaк возникло и 
получило развитие изготовление копченых, солено-кoпченых и копчено-
вареных полуфабрикатов из различных частей конины (конских 
колбас), жареных презервов из баранины и бараньего ливера [1]. 

Самые любимые казахстанцами блюда из конины это традиционные 
бесбармак, казы, жал, жая, карта, сурет, шужук. Рецепты их 
изготовления пришли к нам от предков из глубины веков. Но далеко не 
все знают, что названия многих этих национальных казахских блюд 
запатентованы вовсе не на родине, а во Франции. Еще в начале века их 
запатентовали состоятельные казахи, эмигрировавшие туда во время 
революции. На казы традиционно идет грудореберная часть, где у 
лошади образуются обильные жировые отложения толщиной до 5 
сантиметров. Классическое казы делается прямо с ребрами: 24 ребра – 
24 казы с одной лошади. Когда казы хотят подать на стол в качестве 
холодной закуски, нарезанной кружочками, кость из горячего изделия 
вынимают. 

Жая – это копченый жир с подгривной части шеи. На жая же идут 
наиболее ценные отрубы конины в области крупа, мышцы верхней 
части бедра с прирезью жира толщиной 5-6 сантиметров. Жая принято 
дарить самым почетным и уважаемым гостям. Изысканный нацио-
нальный деликатес карта готовят из не обезжиренной прямой кишки 
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толстого отдела кишечника. Как говорят знатоки, главное – хорошо ее 
промыть, а затем можно использовать в свежем виде при изготовлении 
мяса по-казахски или в копчено-вареном, как холодную закуску. 
Шужук готовят из мяса и жира в соотношении 1:1, набивая им тонкие 
кишки лошади. Сурет делают из лопатки с подплечным краем. 
Мучные изделия издавна занимали значительное место в казахской 
кухне. Казахские национальные мучные изделия и сладости готовятся 
из муки высшего или первого сорта с добавлением молока, дрожжей, 
сметаны, яиц, жиров, орехов, меда, сахара, воды и соли. Очень важно 
соблюдать технологию приготовления, дозировку продуктов в 
рецептуре, температуру и время выпечки. Все виды мучных и сладких 
изделий очень калорийны и легкоусвояе-мы, поэтому тем, кто склонен 
к полноте, употреблять их следует ограниченно [2].  

Казақкша ет (мясо по-казахски). Это национальное блюдо, для 
почетных гостей режут барана, а для особо почетных – стригунка или 
жеребенка. При большом количестве гостей режут яловую кобылу, 
чтобы казы были толщиной в сере (толщина жира – 20 см). Отварное 
мясо обычно подается в плоском блюде – табак. Правильно подать 
табак – это целое искусство. Каждый табак должен соответствовать 
возрасту гостей, их общественному положению, родственным отно-
шениям. Табаки с мясом делятся на бас (главный), сый (почетный), 
күйеу (для зятя), келін (для снох), жастар (для молодежи), жай 
(простой). На каждый табак кладут определенные куски мяса (мүше). 
Муше менять нельзя. На бас табақ кладут бас (голову), жамбас 
(тазобедренную кость), омыртқа (позвоночник), қазы, қарта, жал-жая. 
Таким образом, на все табақи, учитывая объем и количество гостей, 
кладут душистое, вкусное, сочное мясо. Каждая мүше (кость) имеет 
свое значение. Человеку преклонного возраста подают бас и жамбас; 
людям среднего возраста – омыртқа, орта жілік, зятьям, девушкам – 
асықты жілік, төс (грудинку). Уважаемым людям нельзя подавать 
жауырын (лопатку), кәрі жілік (лучевую кость), что считается знаком 
неуважения. Гость обивдевшись может потребовать айып (штраф). 
Мойын омыртқа (шейные позвонки), домалаш жілік, жауырын, сирақ 
(ногу) гостям не подают. 

В народе бытует крылатое выражение: «Как встречаешь, узнаю 
по твоему взгляду; как уважаешь, узнаю по твоей чаше». Умение 
ублажить гостей – настоящее искусство. Людей, которые знают эти 
особенности, называют табақшы, а умеющих варить мясо – қазаншы. 

Табақ тарту – искусство, а умение резать мясо – тоже искусство. 
Ет тураушы (человек, который режет мясо) должен знать, кому какую 
кость подать. Мясо режут небольшими, тонкими кусками. Қазы, жал, 
қарта, құйрық (курдюк), шұжық режут в последнюю очередь и кладут 
поверх мяса. Қазы, жал режут полукусками, қарта – кольцами. 
Почетные гости первыми берут мясо с табака. За трапезой много не 



330 

разговаривают. Хозяин дома, проявляя гостеприимство, старается 
ненавязчиво угощать своих гостей. После мяса подают сорпу (бульон). 
По завершению трапезы гости благославляют дастархан. 

Бас тарту. Уважаемым гостям и людям, приехавшим издалека, за 
дастарханом подают голову (бас – голова, тарту – преподнести). Перед 
тем как варить, шкуру с головы лошади или коровы снимают; голову 
овцы, козы, а иногда и коровы, опаливают. Нижнюю часть головы 
отделяют (челюсти), зубы выбивают. Раньше голову лошади и 
верблюда варили целиком, считая этих животных священными. Голову 
коровы варят, предварительно разделив на части. Мясо козы для 
гостей не варят. 

Табак с головой подают носовой частью вперед, а нож – со 
строны ручки. Гость разделывает голову и раздает ее части, соблюдая 
определенный ритуал, в котором сказывается древний обычай 
уважительного отношения к сидящим за дастарханом: старикам, 
детям, близким и дальним родственникам. Голову с одним глазом 
возвращают хозяину дома. Гостю, у которого жив отец, не положено 
разделывать голову, так как по народному поверью считается, что у 
него может умереть отец. Остальное мясо на табақе режется 
небольшими кусками. Первым мясо пробует уважаемый гость или 
взрослый. 

Наиболее популярным продуктом в казахской национальной 
кухне было и остается мясо. Мясо – основа большинства блюд, 
именно мясные продукты украшают любой дастархан, по обилию 
мясных блюд судят о богатстве и разнообразии праздничного стола.  
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SCIENCE 
 

E. Musylmanbek  
PSPI, Pavlodar  

 
Information technology (IT) in education is now a necessary condition 

for the transition of society to an information civilization. Modern 
technologies and telecommunications allow us to change the nature of the 
organization of the educational process, completely immerse the student in 
the information and educational environment, improve the quality of 
education, motivate the processes of perception of information and gaining 
knowledge. New information technologies create an environment for 
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computer and telecommunications support of organization and 
management in various fields of activity, including education. Integration 
of information technologies into educational programs is carried out at all 
levels: school, university and postgraduate education. 

Continuous improvement of the teaching and upbringing process, 
together with the development and restructuring of society, with the 
creation of a unified system of continuing education, is a characteristic 
feature of education in Russia. The reformation of the school implemented 
in the country is aimed at bringing the content of education in line with the 
current level of scientific knowledge, increasing the effectiveness of all 
educational work and preparing students for activities in the context of 
transition to an information society. Therefore, information technologies 
become an integral component of the content of training, a means of 
optimizing and improving the effectiveness of the learning process, and 
also promote the implementation of many principles of developmental 
learning. 

The main areas of IT application in the school's educational process 
are: 

§ development of pedagogical software for various purposes; 
§ development of web sites for educational purposes; 
§ development of methodological and didactic materials; 
§ Realization of management of real objects (training bots); 
§ organizing and conducting computer experiments with virtual 

models; 
§ realization of purposeful search of information of various forms in 

global and local networks, its collection, accumulation, storage, processing 
and transmission; 

§ processing of experimental results; 
§ organization of students' intellectual leisure. 
The most widely used at the moment are integrated lessons with the 

use of multimedia tools. Teaching presentations become an integral part of 
learning, but this is just the simplest example of IT application. 

Recently, teachers create and implement author's pedagogical 
software, which reflects a certain subject area, to some extent, the 
technology of its study is implemented, conditions are provided for the 
implementation of various types of educational activities. The typology of 
pedagogical software used in education is very diverse: teaching; 
simulators; diagnosing; controlling; modeling; game. 

In the educational process of a higher educational institution, the study 
of IT involves solving problems of several levels: 

§ Use of information technologies as a tool for education, knowledge, 
which is carried out in the course "Informatics"; 
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§ Information technologies in professional activities, which is aimed 
at the general professional discipline "Information Technology", 
considering their theory, components, methodology; 

§ Training in applied information technologies focused on the 
specialty, designed for the organization and management of specific 
professional activities, which is studied in the disciplines of specializations. 

For example, the discipline "Information technology in economics" 
and its synonym "Information technologies in management" is included in 
the educational program for students of economic specialties. A modern 
economist should be able to make informed decisions based on information 
flows, in addition to traditional economic knowledge, the student should be 
familiar with the data processing process and possess the skills of building 
information systems. 

Methodical materials on these disciplines are numerous in print, in 
electronic versions, accompanied by various applications and applications. 
It is rather difficult to understand independently of such an abundance of 
the proposed material. If we take, for example, only the fact how many 
sources are offered on the Internet: a list of recommended literature, 
interactive manuals and online textbooks, abstracts, etc. At the request of 
the user "Discipline" Information Technology in Economics, "the 
Google.ru search engine produces about 400,000 references. 

Postgraduate education is also focused on the introduction of IT: the 
curricula of graduate students and applicants for many scientific areas 
include disciplines related to the study and implementation of information 
technology in scientific and professional activities. In the Orel State 
Institute of Arts and Culture, graduate students and applicants for all 
specialties study the discipline "Information Technologies in Science and 
Education" as early as the first year of graduate school. The purpose of this 
course is to learn the main methods and means of applying modern 
information technologies in research and educational activities, increase the 
level of knowledge of a beginner scientist in the field of computer 
technology in conducting a scientific experiment, organize assistance to a 
graduate student in his scientific research, , reports and dissertation work. 

Increasing the level of computer training of trainees, increasing the 
number and expansion of the types of author pedagogical software, the use 
of new information technologies in science and education in general, are 
one of the main directions for improving the average special, higher and 
postgraduate education in our country. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ПРИОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К 
ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ НА УРОКАХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА 
 

Д.А. Новосельцева  
ПГПИ, г. Павлодар 

 
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал «Патриотизм 

начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с 
любви к малой родине» [1] 

В рамках осуществления Третьей модернизации Казахстана 
выдвинул масштабный проект по модернизации всего сознания 
казахстанского общества и каждого гражданина. Было выдвинуто 6 
основных направлений духовной модернизации – конкуренто-способ-
ность нашей нации, прагматизм, сохранение национальной идентич-
ности, культ знания, эволюционное развитие Казахстана и открытость 
сознания. Что является реформаторскими новациями в духовной 
сфере Казахстана [2], [3].  

В Казахстане прошла модернизация школ, в ходе которой 
прозвучали новые цели, новое содержание и т.д. для реализации целей 
и задач  

Изменения коснулись и наших предметов, которые раньше 
называлась «Технология» и «Изобразительное искусство». В настоящее 
время в школе, вместо них, начали функционировать уроки «Худо-
жественного труда». Программа этого предмета предусматривает 
различные подходы – ценностно-ориентированные, деятельностные, 
дифференцированные, проектные и т.д.  

В учебном процессе предусматривается пять сквозных образо-
вательный линий: визуальное искусство, декоративно прикладное 
творчество, дизайн и технология, культура дома и культура питания. 

Главное направление учебно-воспитательного процесса в новых 
условиях – изучение художественно-культурного наследия народов 
Казахстана и мирового наследия, а также патриотическое воспитание 
и формирование нравственно-духовных ценностей [4]. 
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На уроках художественного труда учащиеся учатся изучать, 
определять, демонстрировать знание и понимание особенности произ-
ведений искусства, ремесла и дизайна казахской национальной и 
мировой культуры. 

Ученикам предоставляется освоить широкий  спектр ЗУН. Они 
наращиваются постепенно, из года в год, дозировано, что благотворно 
влияет на усвоение потока информации. Например, ученики пятых 
классов изучают «Дизайн и технология» с проектирования музыкальных 
ударно шумовых инструментов с применением различных материалов, 
в шестом классе проходят робототехнику или изготовления транспорт-
ного средства и т.д.  

В развитии учеников особую роль играет работа над итоговой 
творческой работой, которая является показателем усвоенного 
материала. В процессе создания того или иного итогового изделия  
учащиеся самостоятельно организовывают презентацию своих работ, 
где используют различные локации, в том числе медиа средства и он–
лайн платформы. Как итог учащиеся приучаются анализировать и 
оценивать исторические, социальные и культурные контексты в 
собственных работах и работах других. 

Планирование и организация учебной деятельности, получение и 
использование ее результатов реализуется с позиций определенных 
ценностей. Духовная модернизация обязана опираться на вековые 
традиции и культурные корни, ведь каждый народ уникален по-своему 
и сохранение своей культуры это защита своего национального кода в 
современном глобальном мире с его вызовами и угрозами. Поэтому в 
новой программе дисциплины особо развивается тема передачи 
духовных ценностей будущему поколению Казахстана. В части 
изобразительного искусства изучается творчество казахстанских 
художников, воспевавших красоту родного края и его жителей, 
декоративно прикладное искусство казахского народа, современные 
подходы сохранения традиций быта в культуре дома и питания. 

Духовные ценности всегда играют важнейшую роль в развитии 
любого народа. Только высокоинтеллектуальные и духовно обога-
щенные люди могут гибко реагировать на новые тенденции времени и 
как следствие принимать верные решения. 
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ҚҰРАҚ ҚҰРАУ ӨНЕРІ-ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ МҰРА 
 

Ж.Б. Өміртай, А.М. Турған, Г.С. Алинова 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Елбасымыздың Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында «...Іс жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет 
өзінің дербес даму үлгісін қалыптастыруда. Ұлттық салт-дәстүр-
леріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір 
сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деп 
айтып кеткендей ұлттық мәдени жаңғыруымыз халқымыздың төл 
өнерінде [1].  

Қазіргі күні қажеттілік таңдайды тұтастай, жүйелі түрдегі ізденіс 
жалпы сипаттағы кең түрде таратылатын қолданбалы өнер түрін 
этникалық көркем мұраны толығырақ түсінуге әкеледі. Қазақ халқының 
қолөнері өзінің қайталанбас көркемдігімен, дәстүрлі әдісімен дараланып 
тұрады. Көнеден қалған бұйымдар өрнегінің ерекшелігімен адамды 
баурап алып, тарих қойнауына жетелейді. Шеберлердің қолдарынан 
шыққан бұйымдар күнделікті тіршілікпен қатар сол заманның қолөнер 
мәдениетінің баға жетпес үлгісі. Шеберлердің, ұсталардың, зергер-
лердің, кілемші мен тігіншілердің суретшілік қасиетімен бірге жетілдіру 
дарыны да қатар дамыған. Солардың арқасында түрлі үй мүліктері, 
жиһаздар жаңа түрге еніп, жетілдіріп, асыл дүниелерге айналып 
отырған. «Шеберді шілтерінен танисың», «Шебердің қолы ортақ», 
деген ел ішіндегі сөздер бекер айтылмаса керек. Қас шеберлікке жету 
үшін дарын, білім, іскерлік пен шыдамдылық керек. 

Біртұтас ел болу үшін, болашаққа нық қадам басу үшін 
халқымыздың салт-дәстүрін, тарихын, мәдениетін, өнерін қадірлеп 
дәріптеуіміз қажет. Қолөнердің алатын орны ерекше, ол әрбір ұлттың 
өзіне тән меншікті өнері болып саналады. Халықтың мәдени дәрежесі 
өскен сайын қолөнері де дамып отырған. Қазақтың өрнекті әше-
кейімен істелетін қолөнерінің түрлері өте көп. Шығармашылық ізденіс 
үстіндегі халық шеберлері тұрмысқа қажетті қолөнерінің алуан түрін 
өмірге алып келуде. Соның бірі құрақ құрау. Бұл аса шеберлікті , 
шыдамдылықты қажет ететін қолөнер. 

Құрақты құрау дәстүріне бейнелеу, сәндік-қолданбалы өнердің 
қазіргі суретшілері, қолөнершілер, дизайнерлер мен үлгілеушілер ең 
соңында халық ішінен шыққан шеберлердің өзі көңіл аударады. Осы 
тұрғыдан алғанда құрап тігудің дәстүрлі өнерін зерттеу тек ғылыми 
жағынан ғана емес, сонымен бірге практикалық жағынан маңызды 
болып табылады.  

Қазақ халқының дәстүрлі ұлттық өнерін зерттеуді жүргізіп, 
әлемдік жетістікке жеткізуге үлес қосқан отандық ғалымдар: 
С. Каскабасов, Б. Кундакбайулы, С. Кузембаева, Р. Ергалиева, 
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Х. Труспекова, К. Муратаев, С. Шкляева, Р. Каргабекова, Х. Аргынбаев, 
Т. Басенов, В. Востров, Э. Масанов, А. Маргулан, И.Захарова, 
Р. Ходжаева, М. Кадырбаев, А.Масаков, М. Мендикулов, М. Муканов, 
К. Ибраева, С. Касиманов, Н. Оразбаева, С. Ажигали, Р. Бекназаров, 
Ш. Тохтабаева және т.б [2].  

Ең алғаш құрақ тақырыбын ғылыми түрде зерттеген Ш. Тохтабаева. 
Оның шығармасы «Шедевры Великой степи» [3]. 

Қазіргі күнге дейін зерттелмеген қазақтардың дәстүрлік шығыр-
машылығының формасы құрақты ғылыми айналысқа енгізумен 
байланысты құрақ құрау өнері негіз болды. Қолөнер кәсібі мен 
өнердің ертеден келе жатқан формасы, көне эстетикалық дүниелер 
туралы мәліметтерді қайта жаңғыртуда, наным мен сенімдер туралы 
көзқарастар көрініс тапқан құрақ айшықтары мен композициясында 
мозаикалық бұйымдар ретінде ерекше қызығушылық танытады. 

Қазақ халқында құрақ құрау өнері ХV-XVI ғасырдан бастап 
дамыған. Шеберлер бар маталардың өлшеміне, түсіне, формасына 
байланысты геометриялық пішіндерден өнер композициясын құрас-
тырды. Елімізде XVI ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басына қарай 
құрақ құрау өнері кең өріс алды. Негізінен киіз үйдің ішкі жиһаздарын 
сәндеуге арналған. Киіз үйдің ішкі жиһаздарына төсеніштер, жастық, 
көрпеше, аяққап, тұтқыш жасаған. Құрақ құрау үшін мата таңда-
лынбайды, күнделікті бұйымға көбіне мақта маталар пайдаланылған, 
ал мереке тойларға арналған бұйымдарға барқыт, шибарқыт, драп өте 
қолайлы, әрі тиімді болған. Құрақтардан бас киім, бала көйлектері мен 
шапандары, бесік жасауларын, қалыңдық жасауын, көрпе, жастық, ат 
жабуларын тіккен. Көне дәуірде құрақ бұйымдарға киелі қасиеттер тән 
деп санаған. Мәселен, қазақ халқының нанымы бойынша, бұйым-
дарды дайындауға матаның ұсақ қиықтары неғұрлым көбірек 
пайдаланылған сайын, олардың иелерінде соғұрлым бала, мал мүлік 
көп болады деген сенім болған. Дүниеге келген жас нәрестені жаман 
рухтан қорғау үшін, көйлекті қырық құрақтан, ал балдырған 
жасындағы балаларға қырық құрақтан шапан мен тақиялар тігіп, жас 
сәбидің жастығын, бесік жапқышын құрақтан дайындаған. Құрақтан 
тігілген заттардың үлкен тобы қалыңдықтың жасауы ретінде әзір-
ленетін. Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсы да құрақтан 
жасалған заттарға ойлы көзбен назар аударса, сан алуан сәнді 
түстердің бір-бірімен жарасым тауып, әдемілік әлемін сыйға тартып 
тұрғанын айқын аңғара алады. Ол арқылы халқымыздың құнарлы 
дүниетанымын, эстетикалық талап-талғамын, сұлулықты аңсаған 
іңкәр сезімін айтқызбай-ақ танисың. Құрақ негізінен, түрлі-түсті 
маталардан құралады. Мата қиығын қолына ұстаған әрбір әйел оны 
білмей тұрып қиық құрай алмайды, жасаған бұйымы көріксіз болып 
шығады. Яғни, құрақ құрауда қойылатын басты шарт: онымен 
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айналысатын адамның бойында өнерді түсінетін қасиет, ұшқыр қиял, 
бояулардың сырын білетін таным болуға тиіс [4]. 

Құрақ құрау техникасы екі бағытта дамып келеді: құрақ құрау 
(құрақ құрау мозаикасы); жапсырмалау (аппликация). 

Құрақ құрау өнерін екі негізгі топқа бөлуге болады: киім және 
тұрмыстық. Киімге құрақ халаты ашық түсті мата қиындысы – шапан, 
құрақ халаты қарапайым мата қиындысы тәуіпке – бақсы, тақия кіреді. 
Қазіргі кезде заманауи құрақ киім ассортименті пайда болды, мысалы: 
тақия, құрақ кеудеше, балаларға арналған құрақ шапан, күрте, құрақ 
аяқ-киім, кешкі көйлек, күртеше, т.б [5]. 

Құрақ құрау өнерінде тұрмысқа арналған бұйымдар: құрақ аяқ 
қап, құрақ қоржын, құрақ дорба, сонымен қатар үй жануарларына 
арналған: құрақ ат жабу, құрақ түйе жабу жасалынады. 

Құрақ құрауда келесі геометриялық фигураларды қолданудағы 
ою-өрнектер түрі: 

– космогониялық және геометриялық, 
– зооморфты,  
– өсімдік тектес.  
Космогониялық таңбалардың пайда болуы ерте заманда пайда 

болған. Олар: крест, тік төртбұрыш, шаршы, шеңбер, ромб және т.б. 
Заманауи шеберлер үшін ромб пен шаршы бар болғаны техноло-
гиялық форма түрінде ыңғайлы, дегенімен ерте заманда олар ою-
өрнекте үлкен маңызға ие болған. 

Зооморфты ою-өрнектер: мүйіз – қойдың мүйізі, қос мүйіз, қаз 
мойын, өркеш. Мозайкалық құрақ құрауда көбінесе мүйіз тәріздес ою-
өрнектер қолданылады. Қошқар мүйіз – ежелгі көшпелі мәдениетте 
көп таралған, материалдық игілікті және мал шаруашылығының 
көптігін білдіреді. 

Өсімдік тектес ою-өрнектер өте сирек кездесетін топқа жатады. 
Бұл геометриялық фигура, бірақ өсімдік атаулары бар: жапырақ, сегіз 
жапырақ, қиял, ағаш, гүл. Соның ішінде ең көп тарағаны – гүл [6]. 

Қазіргі таңда құрақ құрау өнері жаңа бір қырынантанылып келді. 
Құрақ құрау печворк өнері деп те аталынады. Қазір заман талабына 
сай түрленіп, құрақ құрау көйлектерде және киімдерде жаңа бір 
тынысқа ие болып отыр. 

Таңғажайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ 
қолөнерінің қарапайым да қайталанбас түрі – қиыстырып құрақ қию, 
одан көздің жауын алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның 
қымбат құндылығының бір айғағы құрақтан жасалған заттардың 
ұзатылатын қыз жасауына еніп, бұл дүние-мүліктің ажарын арай-
ландырып жіберетіні, үй ішіне ұлттық рең беріп, адамның рухын 
асқақтататыны. 
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Қорытындылай келе, құрақ құрау – халқымыздың үй-тұрмысы 
бұйымдарында ұрпақтан-ұрпаққа ұласқан ұлттық тәсілдегі өнері. 
Қазіргі кезде бұл қол өнердің түрі жаңа бір қырынан танылып келеді. 
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ШЕЖІРЕ ЖӘНЕ ЖАҢА КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯ 
 

М.Қ. Сыдықов, Т. Қойбағарова 
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Академик Қайдар «Қаңлы» шежіресінде [1, 383-391 бб.] қазақ 

шежіресіне қатысты көптеген құнды талаптар қояды. Осы талап-
тардың түгелі дерлік, автордың бірі М.Сыдықовтың шығып жатқан 
шежірелерінде іске асырылған десек те болады [2], [4]. 

Ең бастысы хронология кестесі қалай қолданылған? 
Автордың бірі – М. Сыдықовтың шежіре жасау әдісі, «Инфор-

матика» оқу құралында «Ақпаратты модельдеу» тақырыбына мысал 
ретінде де келтірілген. [5, 139-141 бб.]. Осы оқу құралынан үзінді 
келтірейік: 

«Адам білімінің бір аймағы тектану (генеалогия), яғни ата текті 
зерттейтін ғылымы үшін, құрылымы дәстүрлі ағаш түріндегі схема-
ларға түбегейлі ұқсамайтын ақпараттық модель құруға болады. 
«Бура шежіресі» кітабынан [4, 714 бет] келтірілген үзінді (1-сурет) 
бойынша шежірені құрудың, мүлдем жаңаша түрімен танысуға 
болады.  

Ерекше айта кету керек, бұл ақпараттық модель Microsft Excel 
бағдарламасы ортасында құрылған, сондықтан оның өзі ататек тармақ-
тарын құру және жазу үшін қолданылған технологиялық жаңалық 
болып табылады. 

 



339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет 
 

Неге шешірені тарату моделін құру үшін, EXСEL электрондық 
кестесі қолданылды? Себебі: 

1. MS Excel кесте түрінде ұйымдастырылған ақпаратты енгізуге, 
өңдеуге, автоматтандырылып санауға арналған мамандандырылған 
арнайы бағдарламалық жүйе.  

2. Microsoft Office-нің құрамына кіретін Microsoft Excel, бүгінгі 
таңда дүние жүзіндегі ең белгілі қосымшалардың бірі болып 
табылады. Бұл бағдарламаға әркімнің қолы жетеді. Әркім өз 
деңгейінде меңгере де біледі. Әрмен қарай бұл бағдарлама деңгейінде 
білімін тереңдету де қиындық туғызбайды. 

3. EXСEL электрондық кестелік процессоры ортасында: қазақ 
әріптерімен жұмыс жасау, графикалық деректерді кірістіру, қажет 
мәліметтерді жылдам іздеу, қосу, өзгерту және автоматты іріктеу, 
т.с.с. әрекеттер жеңіл орындалады. 

4. EXСEL-дің кестесі WORD-тың кестесінен гөрі шежіреге 
қолайлырақ. Дерекқорын құрып, оны басқа, мысалы .dbf дерекқорына 
айналдыру сияқты өңдеуге мүмкіндік береді.  

Енді осы EXСEL-дің ортасында құрылған шешіре моделінің 
үзіндісіне түсініктеме берейік.  

Мысалы, 1650-ші жылдары өмір сүрген Елшібек Бура атасының 
11-ші ұрпағы болса, ал, оның ұлы Есеналі 1680-ші жылдары өмір 
сүрген, бұл атаны 12-ші ұрпағы болады. 

Егер бағанда бірнеше кісілердің аты жазылса, яғни ағайынды 
кісілер, онда алдымен ең үлкенінен бастап, қою қара әріппен теріліп, 
келесі бағанаға осы атаның балалары жазылады. Тағы-тағыдай барлық 
ұрпағы жазылып болған соң, келесі бала сол бағанаға қайтадан қою 
қара әріппен теріліп, келесі бағанаға оның балалары жазылады. 

Егер ұрпақ жалғыз болса, қою қара әріппен ерекшелемесе де 
болады. 
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Сонымен, мынадай тарату шығады: Бура-Құлатау-Сырдақ-
Досық-Мұңсыз-Үмбетқұл-Елшибек – Есеналы – Қалыбай, Нұрлыбай. 
Мұнда соңғы екі ұрпақ жалғыз болғандықтан қою қарамен 
ерекшеленбеген. 

Байқошқар Елшібектің інісі және бір буын болғандықтан, ол 11-
ші бағанға қайтадан жазылып, әрі қарай енді оның ұрпақтары 
таратылады. 

Сонда былай болады: Байқошқар – Жанығұл – Қазыбай – 
Бекайдар – Мырзабай – Саңқай – Жақып – Ақанбай – Молдабай. 

Ақпарат көзі, яғни шежірені жинаған кісілердің цифрлық 
белгілеуі (идентификаторы) «Е» бағанында квадрат жақшаның 
ішінде жазылған. Осы идентифатор бойынша, шежірені жинаған 
кісілер іріктеліп, шешіреге қосқан үлестері пайыз форматында 
есептелген. Шежіренің бос орындарына фотосуреттер, тарихи түсінік-
темелер және деректер кіріктіріліп қойылғанын айта кету керек.» 

Енді, шежіре туралы ғылыми-зерттеу еңбек жазған белгілі ғалым 
Ақселеу Сейдімбектің [3, 83-84 бб.] зерттеуінен үзінді келтірейік: 

«...Қазақ хандығы жасақталған соң, судай сапырылысқан ел-
жұрттың ру-тайпалық құрылымы жаңаша жіктеліп, жаңаша 
жүйеленгенін ел ішіндегі даңғайыр шежірешілер де тап басып, сезіп-
біліп отырады. «Дербес Қазақ хандығы отау көтерген соң, ұлыстар 
мен рулар өз шежіресін қайта жасаған секілді. Оны және кездейсоқ 
емес, әдейі, саналы түрде жасаған. Арты бұлыңғыр ұзақ тарихты 
сызып тастап, әркім өз шежіресін «біз, міне, қазақ болдық» деген 
тұстан қайта бастаған», – дейді керекулік даңғайыр шежіреші 
Сыдықов Мүсәйіп Қыдырқанүлы (М.Қ. Сыдықов. Көнші шежіресі. – 
Павлодар, 2004. 209-бет). 

Мүсәйіп мырза қазақ шежірелерінде көрініс тауып отыратын 
ұрпақ сабақтастығын таксономиялық деңгейлер бойынша салғастыра 
отырып, ақиқат шындықты дәл пайымдаған. Бұл ретте, арғын 
Мейрамсопыдан туды делінетін балалардың ата саны бір-бірімен 
мүлде сәйкес келмейтінін бұлтартпас айғақ етеді... 

...Қазақ шежірелерінің бәріне дерлік бүгінгі ұрпақпен жалғасқан 
генеалогиялық түзілімінің 19-22 атамен шектеліп отыратыны басты 
айғақ ретінде атап айтқан жөн. Мәселен біз салғастырған 831 
шежіренің 819-ында таратылатын ру тайпаның 19-22 атамен шектеліп 
отыратынын байқадық. Сөйте отырып, бұл ру-тайпалардың бәрі 
дерлік үйсін, қаңлы, дулат, қыпшақ, арғын, найман, керей, алшын т.б. 
сияқты, алды жаңаша жыл санауға дейінгі кезеңде, арты ерте орта 
ғасырдан белгі болған этнонимдерді түпкі тұғыр ететінін аңғару қиын 
емес. Яғни әр атаның арасын 20-25 жылдан есептегенде (этнология 
орныққан меже бойынша), 19-22 буынды қамтитын шежірелер Қазақ 
хандығы құрылғаннан бергі кезеңдегі ұрпақтар сабақтастығын 
айғақтайды. Сонымен бірге Қазақ хандығы шаңырақ көтерген соң ру-
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[1] Қ азақ
[1] Ұлы жүз Шежірелер алқасы
[1] Орта жүз [1] Мұхаметжан Тынышбаев "Материалы..", 1925 ж., Садыр
[1] Кіші жүз
[1] Қ ожа
[1] Төре
[1] Төлеңгіт
[1] Қ азақ-Ноғай
[1] Үйсін
[1] Жалайыр
[1] Қ аңлы
[1] Дулат
[1] Албан
[1] Суан
[1] Сары-Үйсін
[1] Шапырашты
[1] Ошақты
[1] Ысты
[1] Сіргелі
[1] Орта жүз
[1] Арғын
[1] Найман http://shezhyre.psu.kz/
[1] Керей
[1] Уақ
[1] Қ ыпшақ
[1] Қ оңырат
[1] Кіші жүз
[1] Бай-ұлы
[1] Әлім-ұлы
[1] Жеті-ру

Мұхаметжан Тынышбайұлы (1879-1937) —қазақтың
көрнекті саяси және қоғам қайраткері, алаш
қозғалысының негізін салушылардың бірі, Алаш
Орда үкіметінің мүшесі және оның төрағасының
орын-басары, тарихшы-ғалым, қазақтан шыққан
тұңғыш теміржол қатынастарының инженері.
Уикипедия

тайпалық құрылымның жаңадан жүйеленіп, жаңадан түзілгенін де 
пайымдатады. Былайша айтқанда халық жадына сақталған үйсін, 
қаңлы, дулат, қыпшақ, арғын, найман, керей, алшын т.б. сияқты түп 
тектік этнонимдер шашыранды ел-жұртын тайпалық деңгейде 
ұйыстыруға негіз болған» – депті Ақселеу ағамыз.  

Сонымен біздің білетін ататек саны 22. Бүгінгі ұрпақты қоссақ 
23. Қазақ шежіресін осылай таратсақ жеткілікті сияқты. 

«Ұрпақ ауысуының бір айналымы (циклы) 25-30 жыл» деген 
академик Ә. Қайдардың сөзіне қайта оралып, жыл айналымына 
тоқталайық. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-сурет 
 
Қазақ хандығы 1457-жылдың соңына таман орнай бастады. Дәл 

сол жылы шежіреге бел буып кірісе қоймаса керек. Ендеше Қазақ 
шежіресі 1460-жылдан қалыптаса бастады десек, күні бүгінге дейін 
шамамен 550 жылды қамтиды екен. Егер де 22 атаны 25-ке көбейтсек, 
дәлме дәл 550 жыл шығады. Ақселеу Сейдімбек ағамыздың меңзеп 
отырғаны осы болуы керек. Олай болса біздің шежіреміз 1460-жылдан 
кейін туған бабаларымыздың атынан басталуы тиіс. Сонда шежірені 
кім жазды? Жаңа туған бала ма? Бұл ешқандай логикаға сәйкес 
келмейді. 

Осыдан келіп, Ә. Қайдар ағамыздың 30 жыл деген цикліне қайта 
ораламыз. Ол бойынша 22 х 30 = 660  жыл болып шығады. Әрине, 
бұл да жуық мөлшер; цикл 27, болмаса 28, не 29 жыл болып та келуі 
мүмкін. Сонымен Қазақ шежіресін 1350-жылдан бастап, ұрпақ ауысу 
айналымын 30 жылдан алсақ, шындыққа жақындап қаламыз. 

М. Сыдықов кейінгі жылдары ел аузында және көне 
қолжазбаларда сақталған Найман шежіресін жинап, кітап басып 
шығару тәжірибесі де осы тұжырымның дұрыстығын іс жүзінде 
дәлелдеп отыр. 
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Бұл өзгермейтін дүние емес, әркім жылнама ара қашықтығын 
өзгерте отырып, өз шежіресін дәлірек таратып ала алады. Әйтсе де, 
бүкіл Қазақ шежіресін таратқанда осы 30 жылға тоқталғанымыз жөн 
болар. Сонымен бірге 22 деген ата саны да сақталуы тиіс. 

Енді «дерекқор» атауына көшелік. «Дерекқор, деректер базасы 
(франц. – base; грек. – basіs; қаз. – негіз) – ұзақ мерзімге сақтауға 
(әдетте, компьютердің жадында), өңдеуге және күнделікті қолдануға 
арналған деректердің (мәліметтердің) реттелген жиынтығы». 
[Уикипедия]. 

2-суретте Қазақ шежіресінің бастамасы берілген. Мысал ретінде 
М.Тынышбаевтың тарату нұсқасы алынды [6].  

Шежіренің құрылымы аталмыш автордың барлық кітаптарында 
жазылған. 

Осындай сілтеме беру арқылы, әрбір атаны бірнеше файлдарға 
бөлшектеп әкету керек. Осылайша «Дерекқор» жүздеген ұсақ файлдарға 
бөлініп, өз атасын іздеген адам тек керек мәліметті ғана қарастырады. 
Бұл біздің қазір шығып жүрген шежіре-кітаптарымыздың баламасы. 
Тек бір жүйеге келтірілген, интернеттен кез-келген адам тауып алып, 
өз атасын «администратор» – бағдарламаның әкімшісі арқылы 
толықтыра алады. 

Қазақ шежіресін «Үш жүзден» бастадық. Оған жүзге жатпайтын 
аталарды да қосып қойдық. Әр жүзді Тынышбаевтың нұсқасымен 
тараттық. Бұл этнонимдер «0»-інші бағанаға келді. Жылы да жоқ. 
Неге? 

«..Үйсін, қыпшақ, арғын, найман т.б. қазақ тайпаларының бәрі де, 
адам есімі емес. Демек, шежірелерде көрсетілгендей, олардың ұрпақ-
тары да жеке адамнан туып-өсе алмайды, «шежірелік-кейіпкерлер» 
болып саналса да, жеке ру-тайпаның атауы болса да, «ата-баба» бола 
алмайды» – [1,400 бет].  

Осы тұжырым көп жерлерде айтылып жүр, сондықтан оған талас 
туғызып, әрмен қарай сөзді өрбітпейміз. Бұл атаулар ата санына 
қосылмайды, жылнамада жылы да көрсетілмеген. 

Енді ғана аталарымыздың 1-ші бағанасына келдік. Мысалы, 
Үйсін атасының Дулат, Албан, Суан, Сары-Үйсін аталары бар екені 
белгілі. Осыларға Шапырашты, Ошақты, Ысты, Сіргелі қосылған 
дейді шежіре. 

Ұлы жүз шежіресін таратқанда, жоғарыдағы төрт атаның (Дулат, 
Албан, Суан, Сары-Үйсін) ұрпақтарының саны 22-ге жетуі керек. Тек 
бірер ата ғана ілгерінді-кейінді болуы мүмкін. Негізінен 22-атаға 
жетсе, онда шежіресі дұрыс таралған деп есептеуге болады. Ал, ол 
талап орындалмаса шежіре толық емес, не қате таратылған деуге негіз 
бар. Аталмыш автордың Найман шежіресін таратудағы тәжірибесі де 
осыны дәлелдеп отыр. 
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Шежіре тарату барысында тым болмаса кейбір атаңыздың туған 
жылын, немесе өмір сүрген жылдарын шамалап қана білсеңіз, ататекті 
таратудың дұрыс-бұрыстығына өзіңізге келгенде қарапайым 
арифметикалық есептеулер арқылы көз жеткізуге болады.  

Бүкіл Қазақ шежіресін бір адам таратады, бір кісінің қолынан 
келеді деу мүмкін емес. Сондықтан, жоғарыдағы 1-бағанаға жататын 
әрбір ру-тайпаның ұрпақтары өз атасын осы тәртіппен таратып 
әкеткені абзал-ақ болар еді. Келешекте оған үкімет қолдау жасап, 
қаржы тауып, шежіре мекемесін құратын болса, бүкіл Қазақ шежіресі 
күннен күнге молайып, түзеліп, халқымыздың мәдени мұрасы ретінде 
ұрпақтан ұрпаққа жетер еді. 

Әзірше қолда бар, я болмаса жарық көрген шежірелерді 
дерекқорға кіргізіп, толықтыра берсек те абзал болар. 

Жоғарыдағы суреттерден анық болғандай, кестенің қолданбайтын 
кез келген бағанасына шежіре берушінің сілтемесі (бізде тік жақша 
ішінде тізімнің рет саны) берілген. Кестенің әр жолына бір ғана 
адамның есімі жазылады. Сондықтан кесте толтырылған кезде оның 
көп жері бос қалады. Бұл жетіспеушілік әсіресе кітап басқан кезде өте 
тиімсіз. Кестенің бос қалған жерлерін тиімді пайдалану керек. Бұл 
жерлерге сол тұста жазылған адамдардың суреті, олар туралы мәлімет 
қойылып отыру қажет. Сонда шежіре қызықты да әсерлі болады. 
Мақала авторының баспа бетіне шыққан барлық шежірелері солай 
жасалған. Әрине алғашқы бетте бүкіл бос орынды толтыру мүмкін 
емес, бірақ кейіннен барлық орын толтырылып, тіпті келесі мәліметке 
орын жетпей де қалуы мүмкін. Ондай жағдайда, электрондық дерек-
қорына жасырын мәлімет қойылып, не болмаса мәлімет жазылған 
файлға сілтеме жасалып кетеді. Ал, кітапты шығарған кезде оның бәрі 
шежіренің соңында басылатын қосымшаға қойылады. Қосымша кез 
келген форматта (xls, doc, jpg, ...) болуы мүмкін. Қағаз бетіне басылса 
болғаны. Дерекқорды оқу әдісі, толтыру, толықтыру, түзету, кітап басу 
мүмкіншілігі т.с.с. нұсқаулар бұл мақаланың сыртындағы жеке әңгіме.  
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ҚАЗАҚ ШЕЖІРЕСІНІҢ ТАРИХЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ 
 

М.Қ. Сыдықов  
ПМПИ, Павлодар қ. 

 
Шежіре біздің ата жұртымыздан бері, бірге дамып, бірге келе 

жатқан тарихи мұрамыз. Шежіре біздің ұлт болып қалыптасуымызға, 
тіпті құрып кетпей, бүгінгі ел мен жерімізді сақтап қалуға орасан зор 
үлесін тигізген халық мұрасы.  

Шежіренің негізгі қағидасы: «Әр ауыл жеті атаға дейін 
бөлінбейді, бірге тұрады, өмір хикыметін бірге көреді» – деген, халық 
даналығы. Осы негізде шежіренің «жеті ата» қасиетті ұғымы пайда 
болып, жеті атасының жерін қорғау, елін дәріптеу, бір адамның 
(атаның) баласындай тату-тәтті өмір сүру принципі қалыптасты. Келе-
келе, қоғам дамып, басқа да көрші мемлекеттер топтасып, ел қорғау, 
жер қорғау бүкіл Қазақ мемлекетінің мүддесіне, Қазақ халқының 
міндетіне айналды. Оның бәрі Қазақ тарихында түбегейлі жазылған. 

Қазақ шежіресінің тарихы ата жұртымызбен жасыт болса да, 
шежіре халық арасына ауызша тарап, қағаз бетіне түспей қалған-
дықтан, тарихы да сақталмаған.  

«Қазақта хатқа жазылып, нұсқа боп қалған шежіре жоқ. Ауыз 
айтылып, біреуден біреу естуімен: «Естіген құлақтың жазығы жоқ» – 
деп, сөйлей берген сөз» – дейді, Мәшһүр Жүсіп Көпкев атамыз, [1, 378 б.]. 

Әйтсе де, аздап болса да, тарихымызға үңілейік.  
1700-жылдардан бастап, Ресей мемлекеті қазақтарды отарлау 

саясатын жүргізгенде, жер мәселесін шешу үшін, ең бірінші қазақтың 
ұлттық құрамы, ататек принципімен топтасқан, мемлекеттік жүйесі 
бөгет болды. Әр атаның атадан – атаға мұра болып келе жатқан қыстақ 
– жайлау жерлері, орыстардың түзу сызықтық шекара жүргізіп, 
басқаруына қолайсыз болды. Алғаш кезде әр болыс қазақтың ата 
жүйесіне сәйкес құрылғанымен, кейін келе одан бас тартып, болыс 
шекаралырын қайта құрды. Ендігі алға қойған мақсаты, қазақтың 
шежіресін ұмыттырып, халық құрамын, жер аттарына байланыстыру 
еді. Осы саясат патша үкіметінен басталып, кеңес дәуірінде жалғасын 
тапты. Соның нәтижесінде, қазақ ататегін мүлде ұмытып, мәңгүрт 
болудың аз-ақ алдында қалды. 

Атам заманнан бері, халық арасында ауызша тарап, сақталып 
келген шежіреміз, өткен ғасырларда араб әліп-биімен жазылып, кейбір 
үйлердің сары сандығында  сақталыпты. Сондай-ақ А.Байтұрсынов 
әліп-биімен жазылған шежіре нұсқалары, көбіне Қытай мемлекетінде 
тұратын қандастарымыздың мұрағаттарында жиі кездеседі. Бұл 
қолжазба шежірелер, автордың барлық кітаптарында аталып, тіпті 
әрқайсысы қаншалықты мәлімет бергендігі, пайыз түрінде көрсетіліп 
кеткен [5, 28 бет], [6, 25 бет]. 
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Іздестіре келе, қазақ шежірелері ХІХ-ғасырда ел аузынан 
жазылып та алынғаны туралы мәлімет таптық. Оның кейбірі 1870-
жылдары, жазылып алынып, 1900-жылдары баспа бетіне шығыпты.  

1890-жылдардан бастап, Щербина бастаған экспедиция мүшелері, 
ел аузынан әр қазақ тайпасының шежіресін жазып алып, сол 
экспедицияның қортынды кітаптарына басып шығарған. Бірақ бұл 
шежірелер өте қысқа түрде және айтушының ағаттығынан, көптеген 
қате жіберген. Тек Әлихан Бөкейханов қатысқан «Қарқаралы уезінің» 
кітабына кірген, «Қаракесек шежіресі» [11, 123-131], өте толық және 
әлі күні маңызын жоймаған құнды құжат болып табылады. Соған 
қарап, Щербина шежірелерін жазып алған адамдардың өздері де қазақ 
тарихын жақсы біле бермеген және мәлімет берген адамдар да, өз 
аталарын толық білмеген болар деп ойлаймыз. 

Ресей ғылыми журналдарының ішінде, ұлы Абай жазыпты деген 
Орта жүздің бір шежіресі [8] және В.Маевский жинаған «Мұрын 
шежіресін» [9] кездестірдік. Бұл шежірелер туралы зерттеу автордың 
«Қаракерей шежіресі» 5-томында [6, 609-621 бб] толығырақ жазылған. 
Міне бұл екі шежіре, кезінде баспа бетіне шыққан, қазақтардың 
біршама толық шежіресі болып саналады. 

Сондай-ақ, кезінде араб әрпімен Қазан баспаларынан шыққан 
кейбір кітаптар да [10], шежіре тақырыбына арналған екен. 

Қазақ шежіресіне белгілі қазақтың қоғам қайраткерлері Шоқан 
Уәлиханов [12], Тынышпаев Мұхаметжан [7], Бөкейхан Әлихан [11], 
жазушы Сәбит Мұқанов [4], шежіре зерттеуші-ғалымдар Ақселеу 
Сейдімбек [3] пен академик Әбдуәли Қайдар [2] және т.б. қазақтың 
көрінекті ғалымдары мен жазушылары ат салысып түбегейлі зерттеп, 
құнды кеңес берді. 

Барлық шежірелер мен шежірешілерді тізіп жату, тақыры-
бымыздың мақсаты емес, тек бізге белгілі болған, қазақ өмірінде 
ерекше аталып, елеулі із қалдырған туындыларды еске түсірдік. 

Еліміз егемендік алып, өз қолымыз өз аузымызға жеткен кезде, 
шежіреміз қайтадан еске түсіп, кітаптары да қаулап шыға бастады. 
Саны да көбейді. Енді сапасына келейік. 

Компьютер заманынан бұрын жазылған шежірелеріміздің бәрі 
дерлік, сөз жүзінде, кімнен кім туғанын баяндау арқылы жазылған. Әр 
ұрпақ өз жеті атасын анық білгендіктен, шағын жанұя шежіресіне бұл 
жеткілікті әдіс еді. Тіпті көпті көрген қария шежірешілеріміздің өздері 
де, 20-шақты атасын жазумен ғана шектелген екен. Оған да осылайша 
сөзбен баяндау жеткілікті болғанын, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
еңбектерінен көріп жүрміз [1]. Тіпті бұл баяндаудан басқа әдіс-айла 
болар деген, авторлардың ойларына да келмей, іздемеген де болар.  

Заман өзгерді, халық арасына компьютер деген алпауыт кіріп, 
бүкіл өмірімізге араласып, тұрмыс-тұрғымыз онсыз мәнін жойды. 
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Интернет, ұялы телефон секілді қолайлы  да пайдалы құрал-сайман 
пайда болып, «айшылық алыс жерлерден, жылдам хабар алғызды». 

Міне осындай таңғажайып өзгерістер, қазақ шежіресіне де ізін 
қалдырмай қойған жоқ. Көп шежірелеріміз көмпьютерді пайдаланып, 
графика-сызба түрінде шыға бастады. Өте түсінікті, жанымызға 
жағымды кітап болып шыққан кітаптар, одан артық әдіс-айла 
болмастай болып көрініп еді. Осы әдіспен мыңдаған кітаптар баспадан 
шығып, жарық көрді. Енді халқымыз жаппай шежіре жаза бастағанда 
байқағаны, сызба әдісі шежіремізді толықтыру, түзету секілді 
күнделікті қаракеттерімізді онша ұната қоймайтынын, бұрын жазылып 
кеткен ата-тектеріміз, толықтыру кезінде, сол қалпында сақталмай, 
мүлде бұзылып кеткенін көрді. 

Яғни, оқуға ыңғайлы әдісіміз, шежіре құрастыруға қолайсыз 
болды. Әрине, кітап дайын болған соң, біраз уақыт жіберіп, бәрін 
түзетуге болар-ақ, бірақ ертең тағы бір туған баланы шежіремізге 
кіргізу үшін, бүкіл кітабымызды қайта қопарыстыруымызға тура келу 
керек болды. 

Тағы бір, барлық шежірелерге тән жетіспеушілік, шежіреміздің 
өзін-өзі тексеру жүйесі, аталарымыздың буын санын есептеп отыру, 
бұл әдістерде қолдану мүмкін емес. 

Сондықтан, қазақ шежіресінде жиі кездесетін қателік: ұлы 
аталарымыз аттары мен, жеті атамызға дейінгі аталарымыздың аттары 
көбіне дұрыс жазылады да, осылардың ортасындағы аталарымыз 
ұмытылып қалады. Оны жазылған шежірешілеріміз «байқамай» 
қалады. Бұл туралы Сәбит Мұқанов атамыз да, өз кітабынды жазып 
кетіпті. Атақты жазушымыз, Керейдің Сибан тармағынан шыққан 
ағамыз Сәбит Мұқанов, қазақ шежірешілерін зерттей келе: «Жалпы 
алғанда «қазақ» аталатын шежірелердің нұсқалары көп және 
қайшылықтары да аз емес. Қазақтар бергі аталары мен арғы (түпкі) 
аталарын біркелкі айырады да, ортадағыларын шатастырады» – деп 
қортындылайды [4, 22 бет]. 

Шежіре жазуға қандай талаптар қойылады дейсіз ғой?  
Біріншіден, белгілі ғалым, академик Әбдуәли Қайдар «Қаңлы» 

атты тарихи шежіресінде [2, 383-391 бб.] қазақтың кейінгі шығып 
жатқан шежірелеріне тоқтала келе, оларға тән бірнеше кемшіліктерді 
атап өтеді: 

«... Шежіредегі анахронизм. Этнодемографиялық ғылымда 
ұрпақ ауысуының бір айналымы (циклы) 25-30 жыл болып саналады. 
Демек, 250-300 жылда 10 ұрпақ (поколение) алмасып, ауысып үлгереді 
екен. Қазақ салты бойынша 7 жасар бала 7 атасының тегін таратып, 
жатқа айтып беретін болған. Сонда ол бала саналы түрде болмаса да, 
жадында ата-бабаларының (өзінен бастап) 200-210 жылдық этникалық 
даму үрдісін жаттап өскен. 
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Шежіре дәстүрінде хронология деген фактор аса маңызды. Бірақ, 
бір өкініштісі, сол факторға қазақ шежірешілері көп назар аудара 
бермейді. «Атты арбаның артына жеккенге» ұқсас, кейде атамзаманда 
дүниеден кешкен, аты-жөні бүгінге ғажайып аңызға айналып жеткен 
өлі аруақтарымызды «тірілтіп», кеше ғана өмір сүрген, аты-жөні 
тарихтан белгілі ата-бабаларымыздан туғызып, таратып жататын 
фактілер де шежірелерде жиі кездеседі. Бұл тәрізді анахронизмдер 
қаңлы шежірелерінде де ұшырасып қалады. Оны болдырмаудың 
бірден-бір жолы – тарихи тұлғалармен заманмен салыстыра өлшеп 
қарастыру қажет». 

Сондықтан да, шежіре жазуға кіріспей тұрып, кітаптың бет 
пішінін, жазу тәсілін анықтап алған дұрыс болар. 

Бұл пішін арқылы, шежіреге мынадай талаптар қойған абзал: 
1. Хронологиялық кесте-жылнама түрінде, ата санын көрсете 

отырып жазу; 
2. «Ұрпақ ауысуының бір айналымы (циклы) 25-30 жыл болып», 

кез-келген атамыздың туған жылын осы 25-30 жылдық дәлдікпен 
анықтай алу;  

3. Шежіре жазған, жинаған ғұламалардан бастап қазіргі күні тер 
төгіп жүрген ақсақал-қарасақалдарымыздың да атын қалыс қал-
дырмау; 

4. Қиындықсыз өзгертулер енгізу, түзетіп-толықтыру, не ықшамдап 
отыру; 

5. Кез келген адам есімін, не осы есімдес ата тобын жылдам, 
бірнеше секунд ішінде тауып алу; 

6. Кез-келген жерінен қиып алып, болмаса тұтастай кітап етіп 
басып шығаруға мүмкіндік болу; 

7. Әр атаның, адамның тұсына оның суретін, ол туралы қысқаша 
мәлімет, құжат материалдарын орналастыруға мүмкіндік туғызу. 

Міне шежіре жазу үшін осындай негізгі талаптар қойылуы 
керек. Сонда ғана шежіреміз жазушының да, оқырманның да 
көңілінен шығар деп ойлаймыз. 

Әрине шежіре жазудың сапасын арттыруда өзге де талаптар 
қойылуы мүмкін. Қалай болғанда да, жоғарыдағы айтылған жағ-
дайлар, көп сұраққа жауап беруі сөзсіз. 
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ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР 

 
К.Г. Нигметжанов 
ПГПИ, г. Павлодар  

 
В современной исследовательской литературе вошло в научный 

оборот понятие «навязанной идентичности». Если провести ретрос-
пективу проблемы идентичности на постсоветском пространстве, то 
можно выявить такие концептуальные понятия, которые можно 
рассматривать как определяющий феномен идентичности. Каждое 
исторически сложившееся государство может посчитать периоды 
развития, соотносимые с какой-либо господствующей идеологией, 
проецирующей идею идентичности. Это относится к периодизации 
культур. Так, например, феномен советской идентичности был навязан 
республикам, ставшим и становившимся советскими с 1917 года. 
Советская идентичность и советская государственная идея рас-
пространялись на все сферы жизни. Культурная социодинамика в 
советский период проходила несколько этапов: 

– пролеткульт 
– социалистический реализм 
– социалистический неореализм (эпоха перестройки) 
Проблема советской идентичности как проекция советской 

социалистической идеи рассматривалась только как идея всеобщей 
правильности (потому что она верна), идея всеобщего советского 
счастья для блага советского человека (которому не совсем жилось 
счастливо). После распада СССР все бывшие советские республики, 
дабы покончить с навязанной им советской идентичности, кинулись 
искать собственную национальную идею, в ней пытаясь обрести 
национальную идентичность. Феномен «совка» или «советскости» до 
сих пор преследует бывшего советского человека, который пытается 
его забыть. К счастью, советская память, как и амнезия проходят. 
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Национальная идея или ее суть, в общем-то несложная, - найти 
консолидирующую идею гражданского общества, которая была бы 
еще релевантна тем общественным, экономическим, политическим, 
культурным процессам, и обеспечивала бы государству и его народу 
возможности для представленности себя конкурентоспособными. 
Любое государство стремится создать условия для существования и 
сосуществования в мировом глобальном пространстве. В философском 
дискурсе идентичности возникает проблема выработки методо-
логических подходов в ее постановке и в решении. Проблема 
идентичности, в том числе и навязанной идентичности, связана, 
прежде всего с философской антропологией. «Человек в поисках 
идентичности» – это тема всех гуманитарных направлений – 
философии, политологии, социологии, истории, психологии и т.д. 
Поиск собственного Я в той или иной культуре – проблема очень 
сложная. Само слово «идентичность» в переводе с латыни означает 
отождествление, тождество, совпадение. Культурная идентичность –
это отождествление, совпадение с какой-то культурой (традиционной, 
национальной, мировой). В дискурсе идентичности выделяются 
несколько типов идентичности: 

1. поверхностная 
2. подлинная 
3. онтологическая 
4. ментальная 
Поверхностная идентичность тесно связана с навязанной 

идентичностью, поскольку они связаны с проблемой адаптации и 
выражают абстрактный, непривязанный смысл к самобытности к 
традиции. Постмодернисты считают, что идентичность во всех своих 
формах только одна – симулякровая, а потому ее не существует 
вообще. Поверхностная идентичность – это внешняя постановочная 
тождественность какой-либо культуре, за фасадом которой может 
скрываться подлинная идентичность. Формами такой идентичности 
являются симулякровая идентичность, культурный имидж, подделки 
идентичности. Поддельная сущность идентичности выявляется при 
каких-то общественных, социальных потрясениях. Как это было, 
например, с навязанной советской идентичностью. 

Подлинная идентичность – это идентичность, с которой 
отождествляют себя как с реальностью. Например, человеческая 
идентичность. Онтологическая идентичность – это идентичность в 
контексте обнаружения себя как личности, укорененной в бытии». Она 
связана с ментальной идентичностью, в которой образ мыслей, образ 
духовной сущности отождествляется с внутренним миром человека и 
духовным культурным миром. 

Идентичность – процесс исторический, но в нем всегда 
существует традиция как компонент устойчивости, как компонент 
самости, то из чего формируется это тождество. 
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Почему идентичность становится проблемой культуры и проблемой 
диалога культур? Потому что идентичность возникает только в 
коммуникации, в диалоге. Иначе, кто заговорил бы об идентичности, 
если не существовало бы коммуницирующих субъектов. 

В результате межкультурного диалога идентичность выступает 
как: 

– различение 
– сопоставление 
– встреча 
– изучение 
– коммуницирование 
– свободное творчество 
В работах многих известных авторов проблема идентичности 

раскрывается с различных методологических позиций и представляется 
далеко незавершенным проектом. Объектом философской рефлексии 
проблема идентичности, культурной идентичности во всех ее 

формах стала в работах некоторых казахстанских ученых. 
Во всех этих работах проблематизирование идентичности 

выступает как проблема человека. В нашем исследовании проблема 
идентичности раскрывается в постановке вопроса о культурной 
идентичности. Бытие культуры и место в нем человека проясняется 
через понимание культурной идентичности через призму фило-
софской антропологии. Кстати, после распада СССР феномен 
навязанной советской идентичности долго еще находил, да еще и 
находит почву для ностальгии. 

Культурная идентичность – это отождествление с самбытной, 
уникальной традиционной (национальной) культурой, в которой 
существует неповторимый культурный мир, созданный людьми. 
Советская культурная идентичность в динамике своего развития от 
пролеткульта до социалистического неореализма проявила себя как 
тождественностью разтождественного культурного многообразия. 
Выявление в культурном национальном наследии тождества с советскими 
идеологическими культурными нормами, образцами совершило акты 
предательства по отношению к уникальным культурным артефактам, 
не вписывающихся в рамки «советизма». 

Культурное разнообразие мира состоит из уникальных разно-
образных культурных национальных миров. Каждая культура самобытна, 
уникальна и она не вписывается в образцы другой культуры именно 
благодаря своей уникальности. Культурную идентичность необходимо 
определить, исходя из самобытности. В процессе культурной ком-
паративистики мы можем выявить особенные, характерные только для 
одной культуры компоненты, тенденции, которые содержат в себе 
потенциал традиционной идентичности, распредмечивание которого 
возможно в реальном коммуникативном диалоге с другими культурами. 
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Однако, идентичность формирует и то, что мы называем 
фундаментальным традиционализмом. Когда представитель отдельной 
культуры пытается понять другую культуру и Другого в культуре 
сквозь призму абсолютизации собственной культурной идентичности, 
тогда происходит непонимание и межкультурный конфликт. 

Конечно, компаративистика, или, как сегодня принято говорить, 
кросскультурный метод, направлен на выявление универсальных 
культурных ценностей, которые позволяют выявить единую направ-
ленность культурной деятельности. 

Энтони Гидденс, исследуя вопрос об универсалиях в культурах, 
пришел к выводу о том, что гораздо больше различий в культурных 
мирах чем «сходности». Но, тем не менее именно на этом и 
необходимо «построение» диалоговой стратегии культурной коммуни-
кации. Каким образом осуществляется поиск культурной иденти-
чности? Анализ культур и культурных процессов происходит трад-
ционными путями: выявление общего и особенного через онтологию 
культуры посредством 

1. Анализа языка 
2. Анализа письменности (Текста) 
3. Анализа символов культуры 
4. Анализа традиций 

Все это помогает раскрыть смысл феномена «культурная иден-
тичность» и создать условия для вступления в диалог. Задача каждого 
государства – это сохранение культурной идентичности. И эта задача 
многосложная в условиях глобальных проблем мира: аккультурация, 
информационная культурная революция и т.д. и т.п. Проблема сохра-
нения культурной идентичности представляется суперпроблематич-
ной. 

Что делать? – этот извечный вопрос русской интеллигенции реак-
туализирован нашим временем, временем глобальной культуры. 
Прежде всего необходимо эстетическое воспитание в традициях куль-
туры. 

Кстати, в советской культуре вопрос об эстетическом воспитании 
решался куда более комплексно. К примеру, посещение театров, му-
зеев, консерваторий, филармоний на душу советского населения было 
очень высокое. В обязательную программу школьного образования вхо-
дило посещение театров и музеев. Доступность (финансовая) билетов, 
культ высокого искусства – все эти положительные моменты были. 
Но ведь не столько с заботой партии было связано эстетическое вос-
питание советского человека «культурой», а с отсутствием инфор-
мационных возможностей. В наше время билеты, например, в Опер-
ный театр дешевле, чем в какой-нибудь кинотеатр гипермаркета, од-
нако, оперные театры пустуют, а гипермаркеты всегда полны людей. 
Связано ли это с формированием культурной идентичности гипер-
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маркета или с веяниями времени? Трудно сказать, но тот факт, что 
культурным воспитанием теперь занимаются от случая к случаю, 
факт очевидный. 

В школах сегодня отменена такая дисциплина как эстетика. Эта 
отмена отказывает человеку в возможности раскрыть уникальный 
мир красоты в культуре. 

Проблема культурной идентичности связана с реализацией права 
человека на получение воспитания культурой и культурного воспита-
ния. Современный мир, представленный культурным разнообразием, 
подталкивает человека осознать себя в этом мире культурным. Что 
это означает? Быть культурным - это быть и жить в бытии культуры 
национальной и мировой. 

Разговоры вокруг культурной идентичности чаще всего заканчи-
ваются только рассуждениями. Реальная задача проявления этой 
идентичности заключается в реализации культурного потенциала, вы-
явлении собственной уникальности и собственного культурного пути. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК ГЛОБАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Х.А. Нигметжанова 
Омскоая Гуманитарная академия, г. Омск 

 
Материнство – одна из главных социальных ролей. Потребность 

быть матерью хоть и заложена в женской природе, но общественные 
нормы и ценности оказывают определенное влияние на проявления 
материнского отношения. 

Семья является базовой основой общества, ведь именно в семье 
закладываются общественные и культурные ценности личности. 

Одной из актуальных задач и болезненных проблем, стоящих 
перед современным обществом, является профилактика социального 
сиротства. Сиротство в родильных домах как социальное явление 
существует давно, и является элементом цивилизации, порождающим 
проблему детей, которые становятся сиротами при живых биологи-
ческих родителях, когда дети лишаются попечения родителей в силу 
нежелания или невозможности осуществлять родителями своих 
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обязанностей, в силу чего родители отказываются от ребёнка или 
устраняются от его воспитания.  

Отказничество – форма девиантного поведения женщины, в 
основе которого лежит комплекс социально-психологических, педа-
гогических и патологических причин, действующих в совокупности и 
нарушающих формирование материнства. 

Механизм формирования материнского поведения – сложный 
процесс, который не возникает инстинктивно, он социально наследуется 
и воспитывается, зависит от амбиций и культуры женщины, а также от 
социально – экономической ситуации в стране. Большинство наблюю-
дений связаны с описанием факторов и анализом причин, нару-
шающих естественную материнскую сферу личности, вплоть до 
развития девиантности. Наиболее неблагоприятные последствия несет 
негативный опыт межличностных взаимоотношений, который женщина 
получила в ранних отношениях с собственной матерью. По мнению 
В. Брутман, одной из причин девиантного материнства является 
травматичный детский коммуникативный опыт.  

Возможно, что будущая отказница отвергалась своей матерью с 
детства, что привело к нарушению процесса идентификации, как на 
уровне психологического пола, так и про формировании материнской 
роли. Неудовлетворённая потребность в материнской любви и ласке не 
позволяют женщине, отказавшейся от ребёнка, стать матерью. 

Такие матери должны рассматриваться как жертвы недостаточной 
социализации в раннем возрасте.            

При работе с каждой ситуацией отказа следует учитывать целый 
комплекс факторов, которые привели к сложившийся ситуации.  

Зрелость, низкая толерантность к стрессам, эгоцентризм и 
зависимость от внешних социальных факторов.  

Каждая причина социально-экономического характера в боль-
шинстве случаев лишь следствие проблем, лежащих в основе 
социально-психологических трудностей. 

Необходимо отметить, что не всегда в основе отказов от детей 
лежит  материальная неудовлетворённость. Именно в семье как в 
социальном институте закладываются поведенческие стериотипы и 
нравственные нормы, которые в последующем трансформируются в 
драматический опыт женщины, отказывающейся от своего ребёнка. 
Данные семьи испытывают высокую степень поведенческих и лич-
ностных расстройств, психических заболеваний, имеют низкий 
образовательный и культурный уровень, проявляют терпимость к 
агрессивным формам поведения, погружены в жилищные и 
материальные затруднения.  

Экономические и социальные факторы также составляют 
достаточно неблагоприятный фон – «социальную ситуацию развития». 
У женщин в период беременности зарождается специфика тревожных 
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переживаний, дестабилизирующих личность женщины. Принятие 
решения отказаться от новорожденного у таких женщин возникает как 
правило задолго до рождения ребёнка. В это время у женщины 
происходит внутренний конфликт, который перерастает в тяжёлый  и 
длительный психологический кризис.  

При контакте специалиста с женщиной исследователь видит 
перед собой испытывающую чувство вины женщину, которая пере-
живает тяжёлую психологическую травму независимо от внешних 
проявлений форм поведения.  

Поведение женщины с психологической незрелостью связано, как 
уже говорилось, с особенностью воспитания в семье в условиях 
эмоциональной депривации, что зачастую ведёт к деградационным 
признакам поведения, аффективной неустойчивости и эгоцентризму. 
Такие  женщины как правило ощущают чувство пустоты вокруг себя, 
отчуждённости.  

Их отличает неспособность контролировать своё поведение, у 
них возникает неосознанное восприятие окружающей действитель-
ности. Многие женщины обнаруживают острую потребность в 
привязанности, положительном отношении к себе.  

Все сотрудники родовспомогательного учреждения несут ответст-
венность за выявление женщины с отказом от новорожденных.  

Существует два критерия выявления: 
– женщина открыто проговаривает о своём решении отказаться от 

новорожденного и её решение устойчивое. 
– женщина выражает неуверенность в своём намерении забрать 

ребёнка из роддома. 
Хотелось бы отметить, что при вопросе любви к своему ребёнку 

55% женщин испытывают привязанность к своему ребёнку, но 
материальные трудности являются главным мотивом для отказа. 

Состояние тревоги и депрессии, которое возникает у матерей, 
отказывающихся от детей, можно объяснить наличием конфликта 
между материнским инстинктом и невозможностью воспитывать 
ребёнка. Эмоциональное состояние таких женщин сопровождается 
пониженным настроением, депрессией, самобичеванием, заниженной 
самооценкой, неуверенностью в собственных силах, а также  
склонностью к конформизму.  

Актуальным также становится проблема раннего материнства, 
внебрачного ребёнка. Одним из главных факторов, нарушающих 
течение материнства и вызывающее деструктивное поведение, 
является психологический стресс, переживаемый несовершеннолетней во 
время беременности. Отсутствие заботы, эмпанированного внимания 
к женщине негативно сказывается на качестве материнства и на 
конечном итоге родов. Будущая мать становится объектом ненависти и 
агрессивных действий со стороны близких родственников (проявление 
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бытового насилия). Всё это способствует усилению невротизации 
женщины, осложнению беременности и родов, рождению недоно-
шенных детей. Недаром юные матери часто испытывают социально 
обусловленные психические нарушения, патологическое развитие 
личности, ранний алкоголизм и наркоманию. Здесь можно указать на 
психологическую незрелость, амбивалентность установок на материнство, 
зависимость от негативного влияния собственных родителей и среды 
обитания.  

С рождением ребёнка женщины нередко испытывают жизненное 
разочарование. Главные эмоции, которые они испытывают в 
отношении к своему ребёнку, может быть отвращение, презрение и 
даже ненависть. 

Агрессивность к собственному плоду такие женщины реализуют 
через абортное поведение. Женщина старается всяческими путями 
прервать нежелательную беременность даже на самых поздних 
сроках, иногда подвергая себя серьёзной опасности для здоровья.  

Несовершеннолетние женщины подвержены психосоциальным и 
психиатрическим проблемам до такой степени, что они зачастую не 
способны воспринимать экспрессивные и эмоциональные сигналы 
новорожденного. При этом происходит нарушение обратной связи и 
искаженное формирование психических функций ребёнка. Большое 
значение играет также качественная медицинская поддержка и обес-
печение беременных.   

Большинство женщин, отказывающихся от своих детей в 
родильных домах, во время беременности не имели должной под-
держки и не посещали врача.  

Проблема социального сиротства должна решаться в ком-
плексном подходе к этой проблеме. Необходимо принятие решения 
местных властей об открытии центра адаптации социально проб-
лемных женщин в каждом городе, постоянное их информирование, 
повышенное внимание к каждой женщине, улучшение правовой 
культуры молодых матерей. Женщины должны знать о телефонах 
доверия, где они могут получить социально-психологическую, 
моральную и юридическую помощь. 

Следует учитывать необходимость как можно раннего выявления 
беременных женщин, склонных к отказу от новорожденных, для 
оказания им пренатальной поддержки, которая включает комплекс 
психологических, социально – правовых(юридических) и меди-
цинских мероприятий.  
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