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Уважаемые коллеги, гости и участники конференции!
Позвольте приветствовать вас в Павлодарском государственном педагогическом институте.
Одной из базисных причин институционализации образования является противоречие между
нарастающей динамикой развития производства, общества, цивилизации в целом и естественной консервативностью образовательной системы, склонностью к самопроизводству и функционированию в
неизменном режиме.
В условиях изменения социально-экономической ситуации меняется духовная сфера – система
ценностных ориентаций, идеологических предписаний и т.д., что вызывает потребность иных знаний,
мышления и даже других личностных качеств. Такая противоречивая ситуация запускает инновационные механизмы в образовании, заставляя его меняться.
Институционализация образования - новая социальная система, состоящая из множества взаимодействующих элементов: субъектов и объектов социального образования, организаций и учреждений, выполняющих функции образования и удовлетворяющих конкретные общественные потребности. При этом решается актуальная задача развития системы образования в современных условиях.
Анализируя процесс институционализации профессионального педагогического образования,
мы выделяем два его аспекта: социальную и когнитивную институционализацию.
Под социальной институционализацией мы понимаем процесс учреждения новых социальных
институтов, а также правовое и организационное закрепление тех или иных общественных отношений, т.е. процесс формализации деятельности и общественных отношений.
Процесс когнитивной институционализации профессионального педагогического образования
включает в себя осмысление самого понятия «профессиональное педагогическое образование», формирование некоего общего понимания того, каким должно быть содержание и форма этого образования, какова специфика деятельности субъектов образования, какие ценности культивирует образование, какие темы, проблемы, программы могут отражать специфику профессионального педагогического образования.
Будущее высшего педагогического образования связано, прежде всего, с институционализацией внутренней инновационной образовательной среды высшей педагогической школы:
– построением инновационного содержание образования, ориентированного на подготовку
универсального специалиста;
– интеграцией науки и образования;
– интернационализацией образования и непрерывным повышением квалификации;
– диверсификацией образовательных технологий;
– кадровым потенциалом;
– финансовым состоянием, системой мотивации;
– политикой в области качества образования;
– программой развития и целевыми индикаторами;
– обеспечением тактики и логистики эффективизации;
– системными моделями работы с работодателями и клиентами (абитуриентами).
– созданием способов институциализации: способов создания новых форм взаимодействия и
способов нормативного сопровождения (проявления и закрепления) инноваций, способов влияния на
изменения образования.
И наконец, глобализация рынка образовательных услуг, унификация образовательных программ как обычного товара на рынке, тотальное развитие дистанционного, открытого образования,
расширение образовательного пространства электронных вузов ставят вопрос о национальной (страновой) идентичности педагогического образования.
Целью нашей конференции является обсуждение вопросов, проблем и перспектив институционализации инновационной образовательной среды высшей педагогической школы.
Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению
вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач.
Разрешите работу Международной научно-практической конференции считать открытой.
Уверен, что она пройдет в плодотворной и подлинно научной атмосфере.

Н.Р. Аршабеков,
ректор ПГПИ, доктор философских наук
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІСТІҢ
БАЯНДАМАЛАРЫ

ДОКЛАДЫ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СТУДЕНТОВ
О.А. Бокова
АлтГПУ, г. Барнаул
Психологическая профилактика – это специальный вид деятельности практического педагога-психолога, направленный на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья будущих специалистов. Она предполагает работу по
предупреждению нарушения адаптации и возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии студентов.
Психологическая профилактика в рамках деятельности психологической службы вуза предполагает основное внимание направлять на своевременное выявление и
предупреждение особенностей студентов, которые могут привести к определенным
сложностям или отклонениям в интеллектуальном или эмоциональном развитии, поведении и отношениях. Данный вид деятельности осуществляется специалистами
психологической службы как целенаправленная систематическая совместная работа
педагогов-психологов, преподавателей, администрации и воспитателей общежития
по предупреждению возможных социально-психологических и психологических
проблем у студентов, по созданию благоприятного эмоционально-психологического
климата в коллективе.
Системная психологическая профилактика является многоаспектным процессом, который сочетает различные направления целевой деятельности. Ее ведущими
аспектами в образовательной среде являются:
– психологический аспект, направленный на формирование стрессоустойчивых
личных установок, позитивно-когнитивных оценок, способности к конструктивному
выбору в сложных жизненных ситуациях;
– образовательный аспект, создающий систему представлений и социальнопсихологических, правовых и морально-этических последствий неадаптивной саморазрушительной активности;
– социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, адекватного отношения к деструктивному поведению.
Многоаспектность комплексной профилактики включает также направленность ее воздействия на различные уровни в поле субъект-объектных отношений,
взаимодействий при реализации профилактических мероприятий: средовое воздействие, нацеленное на создание социально-поддерживающей инфраструктуры, воздействие на отклоняющееся поведение детей группы риска, воздействие, связанное с
индивидуальными или групповыми формами помощи.
Предупреждение возникновения социально-психологических проблем (профилактика стрессов, конфликтов, дезадаптации, деструктивного поведения) на современном этапе имеет разнообразные формы и методы организации (групповые, подгрупповые, индивидуальные, аудио- и видеолекции, мультимедиа презентации, печатная продукция).
Современный этап развития психологической профилактики характеризуется
многообразием технологических подходов, среди которых из наиболее распространенных и эффективных нами выделены следующие:
1. Информационное просвещение – один их самых распространенных типов
профилактики, базирующийся на предоставлении информации о явлениях риска и их
негативных последствиях в виде лекционных программ, мини-лекториев, просмотра
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видеоматериалов с последующим обсуждением, распространение печатной продукции (листовок, буклетов и т.д.). Информационные программы целесообразно комбинировать с другими формами и методами. Несмотря на тот факт, что в задачи
информационной профилактики не включается возможность реального изменения
поведения, ее использование зарекомендовало себя как достаточно эффективное
средство.
2. Аффективное (эмоциональное) обучение концентрируется на ощущениях и
переживаниях человека, а также навыках распознавания и управления ими. Оно базируется на представлении о том, что явления дезадаптации и деструктивного поведения чаще всего возникают у лиц, имеющих трудности в определении и выражении
эмоций, с неадекватной самооценкой и слабыми навыками принятия решений. В
рамках данного подхода выделяется несколько задач: гармонизация самооценки и
самоотношения, определение значимых личностных ценностей, распознавание и выражение эмоций, обдуманное принятие решений, формирование способности справляться со стрессом. Основное внимание в данном подходе уделяется развитию личностных качеств.
3. Формирование жизненных навыков, которые позволяют людям контролировать и направлять свою жизнедеятельность, развивать коммуникативные навыки и
вносить изменения в окружающую среду, помощь в определении и достижении личных целей, повышение устойчивости к негативным социальным явлениям путем
обучения личностным и социальным навыкам (в том числе налаживание социальных
контактов), а также повышение социальной компетентности.
4. Социализация (учет влияния социальных факторов) предполагает усиление
определенных видов социального поведения через формирование конструктивных
навыков преодоления негативного влияния среды, развитие критичности к получаемой информации и навыков конструктивной критики, а также предоставление информации и влияние со стороны родителей и других взрослых.
5. Развитие замещающей деятельности способствует снижению деструктивного
и зависимого поведения и направлено на развитие позитивной познавательной и социальной активности, при этом внимание акцентируется на положительном влиянии
среды.
6. Формирование психологического здоровья, понимаемое как процесс, отражающий гармонизацию человека и окружающей среды, помогающий человеку усилить личные детерминанты здоровья. Данный подход предполагает изменение типа
и структуры профессионального образования, однако рассчитан на длительный положительный эффект.
Выделение данных подходов к предупреждению возникновения социальнопсихологических проблем предполагает разделение целей и задач профилактики на
общие стратегические и частные, которые выделяются внутри каждого этапа. Для
обеспечения последовательности реализации системной профилактики в ее структуру необходимо включить социально-психологический мониторинг, ориентированный на оценку как субъективных, так и объективных факторов профилактики.
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме группового
скринингового обследования при помощи стандартизированных и валидизированных методик с целью выявления групп риска, а также подготовки студентов к ведению такого вида работы (по социально-психологическим и интеллектуальным основаниям). Важным аспектом является привлечение к профилактической деятельности
со студентами на разных этапах администрации учреждения, педагогов, классных
руководителей, воспитателей общежитий и родителей.
В начале работы программы по предупреждению возникновения социальнопсихологических проблем предполагается диагностика рисков на основных направ-
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лениях ее осуществления. Основной формой реализации системы профилактики для
студентов является групповая работа (лекционные и тренинговые занятия) в сочетании с индивидуальным консультированием лиц повышенного риска. Наиболее продуктивными, с нашей точки зрения, являются следующие виды тренингов:
– тренинг когнитивной оценки проблемной и/или стрессовой ситуации. Студентов знакомят с понятием первичной, вторичной оценки проблемной и/или стрессовой ситуации. Формируется понимание переоценки ситуации и принимаемых решений. Участники тренинга имеют возможность проработать возникающие в жизни
стрессовые ситуации (как личные, так и сверстников), формируя собственные стратегии позитивного выхода их них, освоить навыки релаксации;
– тренинг навыков самоконтроля и самоэффективности. Цель этого тренинга –
научить участников лучше разбираться в себе, контролировать собственное поведение. В процессе занятий в группе отрабатываются необходимые навыки с опорой на
знание о собственной самооценке и Я-концепции. Обсуждается проблема самоуважения в случаях, когда необходимо противостоять влиянию социальной среды;
– тренинг навыков противостояния влиянию социальной среды направлен на
развитие умения контролировать ситуацию, принимать ответственность за собственную жизнь: в процессе занятий формируются навыки уверенного поведения и позитивное самовосприятие. Анализируются различные характеристики уверенного поведения, которые прорабатываются в игровых ситуациях;
– тренинг навыков восприятия и оказания социальной поддержки знакомит
участников с поведенческими стратегиями поиска и оказания социальной поддержки. При взаимной поддержке окружающие подростков люди (педагоги, воспитатели,
родители, друзья) помогают решать проблемы и достигать поставленные цели по
обучению и саморазвитию, в результате чего возрастает личная эффективность каждого.
Работу группы целесообразно планировать и проводить поэтапно, постепенно
решая возникающие организационные проблемы.
1. Определение целей и задач предстоящей группы.
Чаще всего педагогу-психологу в системе СПО приходится работать с разными
людьми из окружения студентов: кроме родителей в работу могут включаться администрация, педагоги, классные руководители и воспитатели общежитий, в отдельных случаях – врачи и средний медперсонал. На этом этапе необходимо точно определить, какой контингент будет привлечен к работе, каковы ее цели и какими методами будет достигаться результат.
2. Подготовка программы групповой работы.
После определения контингента и методов работы составляется программа
(или применяется авторская), в которой должны быть сформулированы цели, задачи
и содержание предстоящей групповой работы. Она помогает уяснить для себя и
предложить родителям, педагогам, коллегам, администрации образовательной организации и другим заинтересованным лицам конкретный план работы.
Программа групповой работы включает в себя: цели и задачи курса; предполагаемые численность и состав группы; частота и продолжительность занятий; место
проведения занятий и его оформление; расписание и планы каждого занятия; необходимые материалы для проведения занятия. План обычно состоит из трех основных
частей: вводная часть (разогрев), рабочее время и обсуждение.
Для того чтобы впоследствии определить достигнутые результаты, очень важно правильно подобрать методы психодиагностики группы. Оценку эффективности
работы можно проводить с помощью анкет, опросников, проективных методов либо
тестированием участников. Важно, чтобы в течение цикла занятий применялись одни и те же диагностические методики.
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Подобным образом организованная работа по предупреждению возникновения
социально-психологических проблем у студентов вуза представляется нам наиболее
эффективной и при грамотной реализации направлена на формирование психологической безопасности образовательной среды.

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В.К. Омарова
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Современные преобразования в стране, новые стратегические ориентиры, открытость общества, его быстрая информатизация и динамичность кардинально изменили требования к образованию. В соответствии с этим модернизация образования зависит от понимания ответственности и профессионального уровня педагогов,
их личной причастности к решению многообразных проблем образовательного процесса.
Реализация Государственной программы развития образования в Республике
Казахстан на 2011–2020 годы требует от педагогической общественности нового
взгляда на профессиональные задачи и способы их решения, инициирует их инновационную деятельность.
Успешность развития инновационного образования, в свою очередь, во многом
определяется готовностью профессиональных кадров, работающих в сфере образования, к работе в непрерывном инновационном режиме, к гибкому, оперативному,
мобильному реагированию в своей профессиональной деятельности на постоянно
изменяющиеся потребности общества, рынка труда, личности, развивающихся технологий и непрерывно обновляющейся информационной среды. Поэтому развитие
инновационной компетентности специалистов, работающих в сфере образования,
становится одним из важнейших условий устойчивости, стабильности ее развития,
решения государственных задач в области модернизации образования.
Как показывает социальная практика, инновационная компетентность развивается и проявляется далеко не у всех педагогов. Напротив, значительная их часть
испытывает большие трудности при адаптации в стремительно изменяющихся социальных, экономических, профессиональных условиях.
Значительная часть педагогов продолжает работать в рамках знаниевой парадигмы педагогического образования, когда педагоги ориентированы на достижение
результата при реализации отдельного алгоритма действий.
У большей части педагогов не сформирована потребность в изучении и применении богатого педагогического опыта, отсутствуют умения и навыки в его анализе
и отборе. В связи с этим актуализируется проблема развития инновационной компетентности педагога, которая, на наш взгляд, может быть разрешена в результате
включения преподавателей в инновационную педагогическую деятельность.
Под «инновационной компетентностью» педагога мы понимаем интегральную
характеристику деловых, личностных и нравственных качеств педагога, отражающую системный уровень функционирования методологических, методических и исследовательских умений, мотивации, способностей и готовности к творческой самореализации и инновационной педагогической деятельности в целом.
Структуру профессионально-педагогической компетентности педагогов образуют три взаимосвязанных блока: личностно-профессиональный, профессиональнодеятельностный, профессионально-творческий.
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Блоки интегративно включают в себя аксиологический, мотивационный, когнитивный, технологический, креативный и рефлексивный компоненты.
Инновационная деятельность ставит педагога в положение, когда он вынужден
анализировать свою педагогическую деятельность, которая является для него базовой, искать, выбирать, конструировать, что требует определенного уровня профессионально-педагогической компетентности.
Уровни инновационной компетентности педагогов и ее развития в процессе
деятельности: репродуктивный, продуктивный, исследовательский.
Соответственно, инновационную, исследовательскую деятельность педагогов
мы подразделили на три группы:
– внедренческо-исследовательскую, которая носит адаптивный характер и
предполагает заимствование, освоение кем-то созданного опыта на уровне идеи,
технологии, содержания образования;
– поисково-исследовательскую как способ освоения новшества, связанную с
самостоятельной разработкой идеи, способов ее практической реализации и включающую апробацию, освоение научной разработки и внедрение нового содержания и
средств обучения в практику колледжа;
– экспериментально-исследовательскую, включающую создание нового опыта,
практики образования на основе инновационной идеи; разработку педагогом собственной идеи, новых методов, приемов, технологий, авторских программ и др.
Фактором развития инновационной компетентности педагогов является комплекс следующих условий:
1. Осуществление коррекции функционального управления педагогическим процессом на основе активизации инновационной деятельности педагогов, которое
предполагает:
– формирование в коллективе адекватной организационной культуры;
– определение сферы внешнего управления, разработки интеграционных механизмов управления, включающих создание новых субъектов (проблемных и исследовательских групп и др.);
– корректировка внутриорганизационной структуры управления;
– выделение и освоение новых функций, специализаций педагогов;
– информационно-коммуникативное обеспечение инновационной деятельности; интеграции и координации нововведений;
– возрастание внимания к координирующим, аналитико-прогностическим
функциям;
– рост функций, нацеленных на развитие инновационной компетентности педагогов, научно-педагогического потенциала (мотивационно-целевая, информационно-аналитическая, регулятивно-коррекционная);
– развитие функций стратегического управления.
2. Обеспечение формирования действенно-ценностного отношения педагогов к
инновационной педагогической деятельности как актуальному аспекту педагогической деятельности, средству осуществления целей, решению выявленных проблем.
Условно можно выделить три группы мотивов, мобилизующих и направляющих включение педагогов в инновационную деятельность:
– профессионально-ценностные мотивы (повышение научного потенциала,
профессионального уровня);
– социально значимые (желание добиться лучших результатов своей работы,
понимание общественной значимости инновационной деятельности);
– личностные (личное удовлетворение своим трудом, возможность саморазвития, ожидание более интересной работы, самоутверждение, одобрение окружающих).
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3. Создание в педагогическом коллективе инновационной среды, обращенной к
творческому поиску, обновлению приемов и способов профессиональной деятельности педагогов, формированию рефлексивного отношения к собственной педагогической деятельности.
Среда образовательного учреждения оказывает значительное влияние на развитие педагога и его профессиональную компетентность. Включаясь в процесс выполнения инновационной деятельности, педагог тем самым опосредованно влияет на
формирование инновационной образовательной среды.
Инновационная среда, как считает Н.Р. Юсуфбекова, является той профессиональной средой, в которой возникают педагогические новшества, их ускоренное освоение и применение на практике [1].
Инновационная среда – это определенная морально-психологическая обстановка, подкрепленная комплексом мер организационного, методического и психологического характера.
Механизм создания инновационной среды включает в себя:
– формирование потребностей действенно-ценностного отношения педагогов к
инновационной деятельности;
– создание благоприятной атмосферы, стимулирующей профессиональное и
личностное развитие;
– целенаправленное создание научного, методического обеспечения инновационной деятельности;
– формирование методологической культуры педагога, исследовательских
умений;
– расширение сферы инновационной деятельности педагогов, обеспечение свободы выбора содержания и форм инновационной деятельности в соответствии с
профессиональными и личностными интересами педагогов.
Инновационная среда характеризуется целенаправленным созданием методического обеспечения инновационного процесса, включающего информационнометодическое и научно-методическое.
Информационно-методическое обеспечение инновационной деятельности педагогов, формирование их методологической культуры включает несколько направлений: организацию семинаров методологического, научно-теоретического характера не только на подготовительном и организационном этапах, но и на этапе реализации инноваций, когда семинары приобретают системный характер; проведение научных консультаций (вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих);
определение новых форм повышения инновационной компетентности и др.
Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности может быть
представлено: научно-методическим руководством; научным редактированием, рецензированием учебных программ, научных статей, учебно-методических пособий
и др.
Методическое обеспечение должно носить опережающий характер и основываться на прогнозировании потребностей педагогов и современных требований к образованию.
4. Предоставление возможности педагогам осуществления свободы выбора
содержания, видов, форм инновационной деятельности в соответствии с их профессиональными и личностными интересами и возможностями.
Эффективное средство реализации свободы выбора педагогами в инновационной деятельности – это проблемные группы и творческие лаборатории. Одной из
главных задач в организации деятельности этих групп является соотнесение интересов и целей отдельных педагогов и стратегической цели организации образования,
признанной как ценность большей частью педагогов.
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Органично соединяя различные виды деятельности в групповом взаимодействии педагогов, творческие группы обеспечивают получение результата как в виде
нового качества педагогического процесса, так и в новом (более высоком) уровне
инновационной компетентности.
Модель организации деятельности педагогов, отражающая поэтапное их вовлечение в инновационный процесс, когда все звенья организации деятельности способствуют развитию инновационной компетентности педагогов, включает следующие этапы:
– диагностика педагогических затруднений в деятельности педагога и оценку
уровня творческого потенциала, формирование мотивации на его профессиональное
самосовершенствование.
– создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через организацию научно-методической, инновационной и исследовательской
деятельности, внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс;
– разработка и реализация рейтинговой системы оценки деятельности педагога,
разработка системы морального и материального стимулирования;
– обеспечение перехода педагогов на новое содержание образования;
– организация работы управленческих и педагогических кадров по изучению,
обобщению и распространению лучшего педагогического опыта с позиции современной педагогической науки.
К сожалению, на современном этапе не решены проблемы управленческого и
методического обеспечения инноваций на всех уровнях образования:
– отсутствует координирующая роль республиканской методической службы;
– доминируют административные бюрократические функции в деятельности
методических служб всех уровней;
– отсутствуют электронные методические системы, содержащие рекомендации
и передовой педагогический опыт по внедрению инноваций в педагогический процесс организаций образования.
Решение данных проблем позволило осуществлять более эффективное управленческое и методическое обеспечение инноваций на всех уровнях образования,
функциональное управление педагогическим процессом на основе активизации инновационной деятельности педагогов.
А это, в свою очередь, предусматривает:
– переоценку педагогом своего профессионального труда;
– выход за пределы традиционной исполнительской деятельности, смену ее на
проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, инновационную, отвечающую
запросам общества, государственной политике;
– создание условия для самосовершенствования личности педагога, модернизации образования.
Литература
1. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки инновационных процессов в образовании: метод. пособие. – М.: Пед. о-во РСФСР, Центр. совет, АПН СССР,
НИИ теории и: истории педагогики, 1991.– 91 с.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Е. Мукатова, С.К. Исмагулова
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, г. Астана
В соответствии с Концепцией непрерывного педагогического образования педагога новой формации Республики Казахстан образование строится на основе непрерывности и преемственности всех его звеньев и представляет собой единство пяти ступеней [2].
1-я ступень – довузовская профориентация на профессию учителя, предполагающая в числе профильных классов наличие педагогических.
2-я ступень – обучение в педагогических колледжах, возможное только после
получения среднего образования, с правом поступления в вуз на обучение по сокращенной программе.
3-я ступень – высшее педагогическое образование.
4-я ступень – послевузовское образование: профильная магистратура (одно-,
двухгодичная) и докторантура (3 года).
5-я ступень – система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Непрерывность и преемственность в обучении рассматриваются как факторы,
обеспечивающие эффективность образования.
Преемственность – это организация этапов, содержания и форм обучения в
рамках целостной системы образования.
Непрерывность образования – это согласованность и перспективность всех
компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации обучения и воспитания) на каждом уровне образования.
Непрерывное образование – это векторное построение по «вертикали» и «горизонтали» на основе межпредметной связи, основанное на сохранении и передаче на
каждом последующем этапе знаний и опыта, полученных на предыдущем этапе.
Какие можно отметить проблемы в обеспечении непрерывности и преемственности?
• Это отсутствие системности при отборе содержания обучения и структурировании учебного материала по ступеням.
• Слабая преемственность и непрерывность содержания дошкольного и начального образования, вследствие чего:
– наблюдается тенденции переноса все больших компонентов начальной школы в содержание дошкольного образования;
– в начальной школе много времени тратится на коррекцию того, что не было
достигнуто в дошкольном образовании.
• Слабая преемственность и непрерывность содержания начальной и основной
школы, вследствие чего:
– переход от начальной к основной школе (пятый класс) дается тяжело, потому
необходимо выстраивать преемственность не только на уровне содержания, но и на
дидактическом, психологическом и методическом уровнях.
• Слабая преемственность и непрерывность содержания основной и старшей
школы, вследствие чего:
– не достигается законченность базового образования, не обеспечивается предпрофильная подготовка и переход на полноценное профильное обучение.
• Слабая непрерывность и преемственность между школьным, техническим и
профессиональным и вузовским образованием, вследствие чего:
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– имеет место дублирование содержания учебных предметов старшей школы в
бакалавриате, сокращается время на изучение специальных предметов и организации практики;
– выпускник школы часто не готов к продолжению образования в вузе. Он не
владеет приемами получения и переработки информации, не умеет самостоятельно
работать с учебными материалами.
• Слабая межпредметная связь внутри одной образовательной области, между
образовательными областями, между естественнонаучным, общественно-гуманитарным, художественно-эстетическим и технологическим компонентами образования.
• Недостаточность создания единой образовательной среды: учителя не готовы
действовать, опираясь на общие психолого-педагогические принципы, общие методические приемы и в рамках общего психологического пространства.
• Несовершенство существующих систем диагностики при переходе обучающихся с одного образовательного уровня на другой.
Национальной академией образования им. И. Алтынсарина был проведен анализ реализации преемственности содержания образования на основе действующих
ГОСО, типовых учебных программ по уровням образования. Анализ показал:
– учебный предмет «История Казахстана» изучается в 10-11 классах, в колледже и в вузе (блок ООД первого курса), наблюдается совпадение разделов программ
на 80%;
– учебный предмет «Основы философии» изучается в колледже, в вузе изучается предмет «Философия» (блок ООД, первый-второй курсы), наблюдается совпадение разделов программ на 80%;
– предмет «Информатика» включен в цикл ООД в колледже и в вузе, содержание программ совпадает на 100%;
– предмет «Политология» также изучается в цикле ООД в колледже и в вузе,
содержание программ совпадает на 100%.
Целью системы непрерывного педагогического образования является создание
более гибкого, мобильного, динамичного и экономичного механизма, который позволил бы быстрее адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, оптимально
реагировать на потребности рынка и времени. Интеграция образовательных учебных
программ, устранение дублирования на разных уровнях обучения делает эту систему, с точки зрения материальных затрат, получения возможностей концентрирования финансовых, средств более выгодной для страны.
Система непрерывного педагогического образования открывает возможности
для личностного и профессионального роста будущего специалиста. Единое научнопедагогическое пространство становится средством улучшения качества самого образования, благодаря реализации принципа преемственности и диалога различных
уровней образования.
Формирование системы непрерывного педагогического образования предполагает интеграцию различных образовательных и профессиональных организаций образования. Эффективность ее функционирования достигается в данном случае за
счет координации и взаимной увязки учебных планов и программ, что позволит повысить уровень фундаментальной, общекультурной, гуманитарной и социально-экономической подготовки. Создаются также условия для оптимального использования
кадрового потенциала и учебно-материальной базы учебных заведений. Кроме этого,
появляется больше возможностей для индивидуализации процесса обучения, обеспечения свободы выбора, определения индивидуальной траектории образования.
В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на
2011–2020 годы в качестве одной из основных задач поставлено интегрирование
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ГОСО среднего образования с ГОСО высшего образования (бакалавриат) – отдельные дисциплины цикла общеобразовательных дисциплин высшего образования
(«Социология», «Самопознание», «ОБЖ», «История Казахстана», «Культурология»
и др.) будут перенесены в программы профильного обучения «Бейіндік мектеп» без
увеличения учебной нагрузки» [1].
Реализация данной задачи возможна путем интеграции нескольких дисциплин
в одну новую. Например, вузовские дисциплины «Химия», «Физика», «Биология»,
«Экология» в профильной школе интегрируются по содержанию в одну дисциплину
«Современное естествознание». В дисциплине «Человек. Общество. Государство»
интегрировано содержание следующих вузовских дисциплин: «Социология», «Культурология», «Основы права», «Основы экономической теории», «Политология»,
«Религиоведение». При этом предполагается сокращение срока обучения в бакалавриате с четырех до трех лет.
В рамках эксперимента по переходу на 12-летнее обучение в 2013–2014 учебном году и 2014–2015 учебном году в учебный процесс были внедрены элементы
кредитной технологии обучения и критериального оценивания. В программу профильных классов введены также новые дисциплины: «Социология», «Экология и
устойчивое развитие», «Современное естествознание», а также «Казахский язык»
(Я 2), «Английский язык», «История Казахстана», «Информатика» из блока ООД
первого курса бакалавриата.
Окончательные итоги еще не подведены, но очевидно, что это снимает проблему дублирования материала в профильной школе и на первом курсе бакалавриата, усиливает преемственность содержания на уровне «школа – вуз», увеличивает
объем учебного времени, отведенного на изучение спецдисциплин, обеспечивает
адаптацию выпускников к условиям вузовского образования.
Рекомендации Конвенции по техническому и профессиональному образованию, Декларации Всемирной конференции по высшему образованию, Совещания
министров образования Европейских стран в Болонье, рекомендации ЮНЕСКО по
непрерывному образованию свидетельствуют о глубокой озабоченности мирового
сообщества проявлениями кризиса образования, который в тех или иных формах дает знать о себе во всех странах мира. Он связан не только с недостаточной эффективностью образования, с упущениями в интеллектуальном, личностном, нравственно-духовном развитии молодого поколения, но и в неготовности системы образования формировать менталитет личности, а, следовательно, и всего социума в духе
общечеловеческих ценностей, толерантности и сотрудничества.
Вместе с тем, именно образование как сфера, наиболее тесно связанная со становлением личности человека, в состоянии преодолеть негативные тенденции в развитии общества. Ключевой фигурой в этой сфере был и всегда остается педагог –
компетентный специалист, владеющий всем арсеналом средств, социально зрелая,
творческая личность, способная и стремящаяся к профессиональному самосовершенствованию. Педагогическое образование является приоритетным звеном всей
системы образования, так как определяет эффективность ее функционирования в целом и каждого ее звена в отдельности.
Целью педагогического образования на разных его этапах должно стать содействие развитию компетентности педагога, его способности решать профессиональные задачи, обусловленные стратегическими направлениями обновления содержания образования.
Как известно, приказом Министерства образования и науки РК от 13 июля
2009 года №338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» утверждены
Типовые квалификационные характеристики педагогических работников всех уров-
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ней образования. Этим же приказом был отменен ранее изданный аналогичный приказ от 12 февраля 2008 года №61 «Об утверждении типовых характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц».
Отмененный приказ №61 в свое время подвергался серьезной критике со стороны депутатов Мажилиса Парламента РК из-за четкого разделения требований,
предъявляемых к учителям с высшим образованием и образованием технического и
профессионального образования [3]. В старом приказе было допущено определенное
ущемление учителей, имеющих среднее специальное образование. С учетом замечаний и предложений квалификационная характеристика учителей с разным уровнем
образования полностью была переработана. В новом приказе, в частности, учтены
возможности присвоения всех четырех градаций категории – высшей, первой категории, второй категории, без категории – для учителей с техническим и профессиональным образованием (или средним специальным образованием).
В высших учебных заведениях подготовка указанных учителей осуществляется
по специальности «Педагогика и методика начального обучения», а в колледжах –
по специальности «Учитель начального образования». Опыт показывает, что педагоги с техническим и профессиональным образованием лучше закрепляются в селах,
чем учителя с высшим образованием. Следовательно, специальность ТиПО «Учитель начального образования» необходимо сохранить, т.е. подготовку учителей рекомендуется осуществлять как на уровне технического и профессионального образования, так и на уровне высшего образования.
При этом образовательные программы подготовки учителей с высшим образованием и техническим и профессиональным образованием должны быть интегрированы таким образом, чтобы выпускники колледжа могли получить высшее образование по сокращенным образовательным программам. В свою очередь, сокращенные
образовательные программы предусматривают строгую преемственность и взаимосвязь, интегрирование программ вузов и колледжей по педагогическим специальностям.
Для реализации непрерывного педагогического образования в Республике Казахстан при вузах, где реализовывается образовательная деятельность по педагогическим специальностям бакалавриата, функционируют колледжи по специальностям
технического и профессионального образования области «Образование». Образовательную деятельность по этим двум уровням образования зачастую ведут одни и те
же преподаватели, на одинаковой материально-технической базе. Однако это касается только негосударственных вузов, в этом отношении частные вузы оказались в более выигрышной ситуации. Однако попытки функционирования учебно-методических комплексов непрерывного образования по схеме «колледж-вуз» либо «лицейвуз» в настоящее время характеризуются механическим объединением структурных
подразделений и, по существу, принципиальной изолированностью, поскольку при
отсутствии утвержденной нормативно-законодательной базы претендовать на реализацию идеи непрерывного обучения они могут лишь частично.
Изучение международного опыта показало, что при решении проблемы обеспечения непрерывности и преемственности педагогического образования целесообразно использовать опыт Финляндии, где одной из наиболее престижных является
профессия учителя.
Преподаватели основной школы и общего образования второй ступени должны
иметь степень магистра. Преподаватели профессиональных учебных заведений тоже
должны иметь высшее образование. Высокий уровень образования считается необходимым, так как преподаватели в Финляндии обладают значительной степенью
профессиональной автономии. Воспитатели детских садов обычно имеют степень
бакалавра. Учителя младших классов в этой стране должны иметь степень магистра
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педагогики. Преподаватели-предметники – степень магистра по преподаваемому
предмету, а также педагогическую подготовку. Преподаватели университетов прикладных наук должны иметь степень магистра и обязательную педагогическую подготовку, преподаватели академических университетов – докторскую степень и
опять-таки педагогическую подготовку.
Следует отметить, что в советской системе образования функционировало послевузовское педагогическое образование, так называемые педагогические факультеты, где двухгодичную заочную подготовку проходили преподаватели всех непедагогических вузов.
Следовательно, при решении проблем обеспечения непрерывности и преемственности педагогического образования следует учитывать также опыт советской
системы образования.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.М. Сагинов, Г.М. Кусаинов
Центр педагогического мастерства, г. Астана
В стратегически важных документах Республики Казахстан, как Стратегия
«Казахстан – 2050», Государственная программа развития образования Республики
Казахстан на 2011–2020 гг. и др., отмечается, что в условиях глобализации перед национальной системой образования стоит задача развития на основе инновационных
принципов и механизмов функционирования при условии постоянного обновления
содержания и технологии образования [1; 2].
Инновационное развитие всех сфер жизни общества ведет, прежде всего, к
трансформации в его ментальности. В философии образования Б.С. Гершунским детально рассматриваются положения о взаимосвязи мышления, ментальности и образования [3, с. 46]. Согласно мнению ученого, ментальность/менталитет выступает
как высшая ценность и цель образования. С позиции темы исследования нас интересует формирование профессиональной ментальности педагогов в условиях непрерывного профессионального развития работников образования Республики Казахстан в корреляции с качеством подготовки педагогических кадров. В этой связи нами предпринят поиск эффективных педагогических подходов и условий, необходимых для повышения качества подготовки педагогических кадров в системе непрерывного профессионального развития.
Успешность реализации данной цели в рамках подготовки педагогических кадров в современных условиях напрямую зависит от решения следующих проблем:
– повышение статуса педагога в обществе требует разрешения его социальных
потребностей;
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– отсутствует утвержденная на государственном уровне концепция непрерывного профессионального развития работников образования и механизм ее реализации;
– не на должном уровне осуществляется преемственность и логика между образовательными программами педагогических специальностей вузов с процессом
обновления содержания общего среднего и послесреднего образования и соответствующими педагогическими условиями организации образовательного процесса;
– недостаточная интеграция педагогических вузов между собой и партнерство
с организациями общего среднего и послесреднего образования и недостаточное
число инновационных комплексов «Школа – Педагогический колледж – Педагогический вуз» в контексте развития дуального профессионально-педагогического образования;
– отсутствует единый механизм независимой сертификации и аттестации педагогических кадров в соответствии с Национальной квалификационной рамкой по педагогическим специальностям;
– отсутствуют единые утвержденные Министерством образования и науки РК
Правила отбора абитуриентов для обучения по педагогическим специальностям в
вузы РК;
– низкая эффективность реализации концепции профильного обучения в рамках внедрения 12-летнего среднего образования и недостаточная работа по профессиональной ориентации будущих педагогов в средней школе;
– недостаточный уровень технологической и методической компоненты в рамках профилирующих дисциплин в подготовке педагогических кадров.
О реальном состоянии вузовской практики свидетельствуют и результаты мониторинга молодых учителей из числа слушателей курсов, проведенных Центром
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее –
ЦПМ), которые позволяют сделать вывод о существующих противоречиях между
содержанием вузовской подготовки учителей и реальным содержанием педагогической деятельности начинающих учителей в условиях школы. Результаты анкетирования показывают существование проблем с адаптацией начинающих учителей к
профессиональной деятельности, недостаточную методическую состоятельность
учителей, смещение приоритетов в практике преподавания, в недостаточном уровне
самостоятельного решения практических проблем, что в итоге может привести к
эмоциональному выгоранию и снижению мотивации к учительской профессии
[4, с. 14].
Анализ работы вузов по внедрению учебно-методических материалов Программы повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан,
разработанных ЦПМ совместно с Факультетом образования Кембриджского университета (далее – Уровневые программы), говорит о противоречивых тенденциях. Так,
из 39 вузов, которым ЦПМ предоставлены учебно-методические материалы Программы, 29 (74,4%) выразили готовность к реализации их в учебном процессе, они
высоко оценили содержание уровневых программ, обеспечивающих, по их мнению,
подготовку учителя новой формации.
Все 29 вузов в 2013–2014 учебном году осуществили либо обновление содержания действующих дисциплин компонента по выбору, либо внедрили новые на основе содержания уровневых программ. В 2014 году по уровневым программам осуществил обучение выпускников Кызылординского государственного университета
имени Коркыт Ата. На данный момент уровневые программы успешно внедряются в
образовательные программы выпускных курсов 18 вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров. Так, в первом полугодии 2015 года ЦПМ планируется
обучение тренеров из числа профессорско-преподавательского состава вузов по реа-
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лизации содержания уровневых программ и последующего обучения ими по ним
студентов-выпускников текущего года.
Таким образом, сегодня в стране формируется инновационная модель непрерывного профессионального развития педагогов, ключевая роль в которой принадлежит педагогическим вузам и колледжам, общеобразовательным школам и организациям дополнительного профессионального образования, АОО «Назарбаев Университет» и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
На данный момент ЦПМ разработан проект Концепции непрерывного профессионального развития работников образования Республики Казахстан (далее – Концепция). Концепция определяет подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников образования в качестве приоритетного направления и является основой для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, систему финансирования, содержание педагогического образования и профессионального развития педагогов, систему управления педагогическим образованием, кадровую и социальную политику.
В рамках Концепции предлагается модель непрерывного профессионального
развития работников образования, которая представляется в согласовании следующих компонентов системы непрерывного педагогического образования: стадии непрерывного профессионального развития и их психолого-педагогическая характеристика; этапы и содержание профессионального развития, профессиональные рамки
квалификации по педагогическим специальностям, оценивание и аттестация педагогических кадров.
Для эффективной реализации данной модели требуется слаженная и системная
работа всех звеньев системы непрерывного профессионального педагогического образования. Одну из ключевых ролей в этом выполняет система высшего и послевузовского образования. Как показывает международный опыт, именно современные
вузы, создавая инновационные знания и реализуя адекватные механизмы управления
и трансферта знаний, являются инициаторами инновационных компетенций, инкубаторами новой ментальности как общечеловеческой, так и профессиональной. В свою
очередь, качество высшего образования напрямую зависит от степени ее согласованности и преемственности с системой непрерывного профессионального развития работников образования, в особенности с системой повышения квалификации педагогических работников. В связи с этим на повестке дня остро стоит вопрос управления
качеством образовательного процесса педагогических вузов.
На современном этапе развития общества управление качеством образования
призвано не просто реагировать на изменения в обществе, но, в первую очередь,
опережать эти изменения. Для этого необходимо повышать эффективность учебнопрофессиональной деятельности на основе рефлексивно-опережающей деятельности
субъектов образования, возникает необходимость методологического обоснования
концепции и модели управления качеством образовательного процесса педагогического вуза.
Опираясь на положения современных научных подходов к решению проблем
управления качеством образования – системного (Г.Н. Сериков, С.Ю. Трапицын и
др.), мотивационного (И.К. Шалаев), интегративно-развивающего (Л.А. Шипилина и
др.), интегративно-мотивационного (О.А. Удотова), системно-синергетического
(Е.А. Михайличенко), ноосферно-синергетического (К.М. Сагинов, С.Ю. Трапицын),
а также теории компетентностного, социоконструктивистского и ментального подходов к вузовскому образованию в качестве основополагающего, нами предлагается
ментально-синергетический подход к управлению качеством образовательного процесса в вузе, который позволяет:
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– во-первых, сформировать инновационную ментальную среду вуза посредством эффективной системы управления качеством образовательного процесса с учетом стратегических целей вуза с акцентом на автономию, интернационализацию, открытость образовательного процесса вуза и сотрудничество с институтами системы
непрерывного профессионального развития работников образования;
– во-вторых, развивать образовательный процесс вуза с позиции ментальносинергетического подхода и положений общей теории управления как целостной синергетической системы, в субъектной управленческой деятельности с соотнесением
собственной деятельности с нормами педагогической и управленческой культуры.
– в третьих, в контексте компетентностного и социконструктивистского подходов к образованию в вузе понимаемого как управление результатами образования в
виде компетенций позволяет делать ставку на воспитательный аспект в ходе учебнопрофессиональной деятельности студентов посредством инновационных стратегий и
технологий обучения.
Объективные тенденции развития и современная конъюнктура высшего образования повысили роль субъективного фактора в управлении качеством образовательного процесса. С точки зрения ментально-синергетического подхода выясняется,
что в основных функциях менеджмента образовательного процесса вуза: планирование, организация и контроль необходимо сделать акцент на приставку «само» – самопрогнозирование, самоорганизация, самоконтроль и самооценка, и самое главное
актуализировать мотивационно-потребностную, ментальную сферу субъектов управления образованием, т.е. культуры управления на основе лидерства в образовании,
контекстуально раскрытых в рамках уровневых программ и программы повышения
квалификации руководителей общеобразовательных организаций Республики Казахстан, разработанных ЦПМ совместно с Факультетом образования Кембриджского
университета.
На основании теоретического исследования нами были определены следующие
ключевые организационно-педагогические условия: нормативные, организационные
и педагогические.
Реализация нормативных организационно-педагогических условий регламентирует деятельность вуза и определяет критерии его деятельности процедурами лицензирования, аттестации и аккредитации, которым предшествует внутренний аудит
(самообследование) деятельности подразделений вуза.
Организационные (процессуальные) условия определяют деятельность двух
подсистем вуза – системы управления качеством организации образования и системы управления образовательным процессом. В качестве организационных условий
нами выделены два условия, во-первых, субъектно-синергетической позиции и ментальной, мотивационно-потребностной сферы субъектов управления образовательного учреждения (уровень развития профессиональной ментальности, культуры лидерства и управления), во-вторых, повышения качества реализуемых вузом образовательных программ, которые характеризуются сбалансированностью всех составляющих учебного процесса.
В качестве педагогических (технологических) условий мы выделили два условия:
1) активизация мотивационно-потребностной сферы, ментальности в контексте
синергетической самоорганизации при внедрении инноваций, развития критического
и творческого мышления, лидерства, навыков обучения и оценивания, исследовательских и других навыков функциональной грамотности и профессиональной компетентности в конкретной области деятельности, направленные на обеспечение качества образования будущих специалистов;
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2) реализации учебно-профессиональной деятельности посредством применения современных образовательных технологий и стратегий самоуправляемого, компетентностного, социоконструктивистского, аутентичного, андрагогического, дифференцированного, индивидуализированного, интегрированного, проектного, проблемно-ориентированного и активного обучения на основе эффективного планирования, методов критериального оценивания, методов стимулирования научноисследовательской деятельности, успешно реализуемых в системе общего среднего
образования и системе повышения квалификации педагогических кадров РК на основе сформированного профессионального менталитета учителей, прошедших обучение по уровневым программам и программе повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций ЦПМ. У данного контингента работников
образования РК уже сформирован инновационный профессиональный менталитет на
основе передового казахстанского и международного опыта.
Профессиональный менталитет в этом случае выступает не как сумма профессиональных ментальностей, а как синергетическо-динамическая система группового
сознания, учитывающая индивидуальную динамику становления профессионала,
требования общества и профессионального сообщества педагогов [5, с. 87].
Данный подход к образованию определяется нами как ментально-компетентностный, который делает ставку на ментализацию процесса профессиональной подготовки, направленную на целостное формирование профессионального менталитета
на основе развитой профессиональной ментальности в педагогическом профессиональном сообществе страны, где, кстати, будущему учителю, предстоит работать.
Таким образом, управление качеством образования в вузе на основе ментальносинергетического подхода выступает как стратегия развития вуза, направленная на
обеспечение качества его научно-образовательных услуг в контексте мировой конкурентоспособности и обеспечения качества жизни, направленного на опережающее
инновационное развитие общества в целом. Повышение качества подготовки педагогических кадров создаст кумулятивный эффект для успешной реализации предлагаемой Концепции.
Рассмотренные в статье теоретические положения и практические рекомендации требуют дальнейшего теоретического исследования, разработки адекватных механизмов повышения качества образования и эффективного внедрения в деятельность вуза в системе непрерывного педагогического образования, а также дальнейшей разработки, утверждения и реализации на государственном уровне Концепции.
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Ж.С. Авкурова
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қаласы
Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің
қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында: «Білім беру формасы – Қазақстанның
бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды
құралдарының бірі» деп атап көрсетті.
Бәсекеге барынша қабілетті қоғамға ену мақсатын алға қойып отырған еліміздің білім беру саласында нәтижелі ізденістер бастау алуда. «Білім туралы заңда»
оқытудың жаңа технологияларын ендіру, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу міндеті айқын көрсетілген.
Ақпараттық технологияның жедел қарқынмен дамуына байланысты түрлерінің
қызметі де өзгеруде. Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік
бағдарламасының негізгі мақсаты әлемдік ақпараттық кеңістікке ену. Осы мақсатты
жүзеге асыру үшін интернет желісіне қосылу және пайдалану қажет.
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі,
айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Ғылыми-техникалық әлеумет және оның өзін-өзі дамытуға қабілеттілігі
жалпыға бірдей бәсекелестік жағдайында басты фактор ретінде қарастырылуда. Бұл
орайда Қазақстанда қарышты қадаммен жүзеге асырылып отырған ғарыштық
бағдарлама экономикадағы әр тараптандыру үдерісінің қуатты әрі тиімді қозғаушы
күші болары сөзсіз [1].
Ақпараттық технология – экономиканың және бүкіл қоғам мен мемлекеттің
«ілгерілеуінің» белгісі. Біздің өркениетті дамуымыздың барлық маңызды өмірлік салалары бүгінде ақпараттық технологиялармен және жасалымдармен тікелей байланысты. Осы заманғы экономикалық өсімнің басты факторлары микроэлектроника, сандық және ақпараттық жүйелер, бағдарламалық қамтамасыз ету,
байланыс және коммуникация тағы басқа салалардағы инновациялық технологиялар
болып отырғаны баршаға белгілі.
«Инновация» латын тілінде аударғанда – «жаңарту, жаңалықты енгізу» деген
мағынасын білдіреді. Ал инновациялық оқыту дегеніміз – жаңалықты ашу, оны игеру және өмірге енгізу.
Инновация – жаңа практикалық әдісті тарату және қолдануды құрудың
комплекстік үрдісі немесе ғылыми-техникалық шешімнің, адамдардың, ұсыныстардың, жаңа идеялардың тәжірибеге енуі, іске асырылуы және де соңында
қолданылуы.
Қазіргі күні инновация деп көбінесе жаңа технологияларды, әдістер мен
құралдарды жасау және қолдануды айтса, сонымен бірге жаңа идеяларды,
процесстерді бірлікте жетілдірудің де жүйесі. Сондықтан оқыту мен тәрбиедегі жаңа
технология инновациялық идеяларды енгізу, жаңарту нысаны болып табылады.
Жаңа педагогикалық технологияны енгізу 4 кезең арқылы жүзеге асады:
1 кезең – оқып, үйрену; 2 кезең – меңгеру; 3 кезең – өмірге ендіру; 4 кезең – дамыту.
Инновацияның – жаңа енгізулердің екі жағы бар: пәндік және процессуалдық.
Инновациялық үрдістерді ендіру үш өзара байланысты күшпен анықталады:
1) Енгізілген технологияның ерекшеліктерімен;
2) Жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен;
3) Жаңалықты енгізу жолдарымен. Сондықтан бұл уақыт ағымына байланысты
дамиды, бірқалыпты өзгеріске ұшырайды, жағдайына байланысты тәрбиеші мен
тәрбиеленушілердің өзара байланысы болып саналады.
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Оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуды мынадай өлшемдер арқылы
анықтауға болады:
1) педагогикалық технологияларға қызығушылығы, сезіммен қабылдауы;
2) ақпараттық технологияларды пайдалануда танымдық дербестігі, шығармашылық іс-әрекеті;
3) инновациялық технологияларды тәжірибе жүзінде пайдалана білуі.
Жоғарыда көрсетілген өлшемдер негізінде оқушылардың танымдық
белсенділігін дамытудың үш деңгейі (төменгі, орта, жоғары) анықталды.
Төменгі деңгей: педагогикалық технологияларды танып-білуге қызығушылық
танытпайды; танымдық тапсырмаларды орындауға ынта-ықылас қоймайды; ақпараттық технологияларды өз бетінше ізденіп оқымайды; өзін-өзі бақылауға көңіл
бөлмейді.
Орта деңгей: педагогикалық технологияларды танып-білуге қызығушылық танытады; білімді игеруге ынталы жұмыс істейді; оқу-танымдық іс-әрекетте
қиындықты жеңуге белсенділік танытады; ең басты нәрсені ажыратады, осы негізде
мақсат қояды, бірақ оны міндеттерде нақтыламайды; ақпараттық технологияларды
пайдаланудың ерекшелігін әрқашанда ескере бермейді;
Жоғары деңгей: педагогикалық технологияларды танып-білуге қызғушылығы
басым, оны шынайы сезіммен қабылдайды; берілген тапсырманы орындауда
қиындықтарды жеңуге ұмытылысы жоғары; мақсаттар мен міндеттерді анықтай
біледі; шығармашылық жұмыстарды жоғары дәрежеде атқарады; өз бетінше білім
алады; жұмыстың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өзін-өзі бақылайды.
Инновациялық технологияның мақсаты – технологияға бейімдеп, шығармашылық, ізденіс қабілетін дамыту, жеке тұлғаны қалыптастыру.
Инновациялық технологияда мазмұн, әдіс және құралдардың өзара байланысы
десек, ал аталатын озық әдістемені қажетінше педагогикалық міндетке сәйкес іріктей
білу оқытушының педагогикалық шеберлігіне байланысты [2].
Сонымен қатар, дәстүрлі оқыту әдісіне қарағанда, электронды оқулық
инновациялық технология арқылы білім беру студенттің пәнге деген қызығушылығын, ізденісін арттырады. Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас
ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру десек, оқытушылар осы талапқа сай
оқытудың инновациялық технологияларының мән-мағынасын түсініп, өз тәжірибелерінде қолдана білудің маңызы зор.
Ғылыми-техникалық прогрестің негізгі басты бағыттарының бірі – білім беру
үрдісін ақпараттандыру.
Бұл бағыт ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту,
қашықтықтан оқыту, бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие
үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен қатар сапасын жоғарлатуды көздейді.
Дамыта оқыту негізінде таным теориясы арқылы тұлғаның ойлау әрекеті
басшылыққа алынады. Бұл тұлғаның теориялық ұғымды білу белсенділігін арттырады.
Проблемалық оқытудың мақсаты – ғылыми таным нәтижелері мен қатар
нәтижелерге жету жолында білім алушының таным дербестігі қалыптасады, әрі
оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға болады.
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, жеке тұлғаның жалпы
коммуникативті мәдениетін қалыптастыруда білімнің халықаралық дәрежесінің
жоғарлауына сәйкес білім беру жүйесінде, сондай-ақ оның мазмұны мен оқыту технологиясында да көптеген талаптар мен өзгешеліктер енуде [3].
Инновациялық технологияны пайдалану жөніндегі қызметтің мақсаты:
– үйренушінің шығармашылық әлеуметін дамыту;
– коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды қамту;
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– сараптамалық – зерттеу қызметі дағдыларын қалыптастыру;
– оқу қызметі мәдениетін дамыту;
– оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін жеделдету, оның тиімділігі мен сапасын арттыру;
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары:
– балаға ізгілік тұрғысынан қарау;
– оқыту мен тәрбиенің бірлігі;
– баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
– баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
– баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту;
– әр студентті оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту;
– барлық студенттердің дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу [4].
Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс
істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық
оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге,
компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді
жетілдіруді көздейді [5].
Жоғары оқу мекеменің білім деңгейін көтеру үшін оқу үрдісіне инновациялық
педагогикалық технологияны кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық,
білімділік, дамытушылық сапасын көтерудің тең жолдарын, әдіс-тәсілдерін
қалыптастыру қажет. Ол үшін білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттерімен
толықтырылып, өмір талабына сай жаңа саналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек.
Қорыта айтқанда, заман жетістіктері негізінде жас ұрпаққа сапалы білім беруді
мақсат ете отырып, жаңа қоғамға лайықты өмірден өз орнын табатын зерделі тұлға
тәрбиелеу – бүгінгі күннің басты ерекшелігі, осы талап тұрғысынан шығу жолы сапалы да нәтижелі білім беру. Оқу үрдісінде инновациялық технология арқылы білім
беру жеке тұлғаның өз көзқарасын қалыптастырады, сонымен қатар, білім аудың
негіздерін, жаңа ақпараттық технологияны қолдануды білдіреді. Қоғамның
сұранысына сай жаңа технологияларды пайдалану арқылы білім беру бәсекеге
қабілетті мамандар даярлау мәселесі айқындалады.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Р.А. Айкенова
Карагандинский государственный медицинский университет,
г. Караганда
Системный подход при обучении русскому языку мы рассматриваем как целостное явление, систему, обладающую определенной внутренней связью, с учетом
всего комплекса внешних отношений между элементами. Принцип целостности обуславливает наполнение содержания обучения языку необходимыми знаниями и разнообразием форм представления учебного материала.
Системный подход позволяет определению элементов обучения языку, определить цели, задачи, содержание, методы, средства, организационные формы, выявить
результаты качества преподавания дисциплины.
Системный подход нами реализован в разработке системы заданий в процессе
обучения языку, что способствовало отбору профессиональной лексики, продуманной, строго подобранной, практически апробированной, построенной в соответствии
с содержанием конкретной специальности обучаемых.
Система подобранных заданий содержит различные варианты уровней сложности по каждой теме модуля; в каждом из них предусмотрена возможность самостоятельного выбора студентами.
Нами не раз приводились примеры, связанные с непониманием содержания
текстов. Непонимание связано с явлениями многофункциональности слов и их многозначности, например: голова, ы, вин. голову, мн. головы, голов, головам; ж. (бас).
1. Часть тела, состоящая из черепной коробки и лица. Ранен в голову. Наложить повязку на голову. 2. перен. Ум, рассудок. Человек с головой. С головы до ног или с ног
до головы целиком, полностью. Уменьш. головка, и, ж. (кішкене бас). Утолщённая
или выступающая вперед оконечность чего-н., шляпка. Головка поджелудочной железы, ребра, бедра, суставная. Прил. головной, ая, ое (бас, бастық, басты). Головная
боль. Головные нервы. Ведущий, главный. Головной институт.
Также возникают трудности из-за незнания специальной лексики на русском
языке, например, бациллоноситель, бальнеотерапия, аптекоуправление, вакцинотерапия, кровообращение, тяжелобольной, сердцебиение, рентгенодиагностика, в
связи с чем в начале изучения русского языка следует выбирать минимум медицинских текстов для чтения и понимания.
В процессе изучения русского языка студенты учатся выключать из предложения все вставные элементы (сложные предложения с большим числом придаточных
предложений, однородные члены, вводные конструкции и обороты) с целью уяснения его общей структуры, переводить отдельные ключевые понятия и выражения,
смысловой центр, затем идет интенсивная работа с терминами.
Систематизация профессиональной лексики имеет свои трудности, так как
специальные термины имеют довольно сложную семантическую структуру, поэтому
существует необходимость в поиске научно-методической информации по данной
проблеме для развития профессионального потенциала. Необходимо включение в
содержание учебного процесса таких материалов, которые обеспечат дальнейшее
развитие личности, дадут возможность реализовать полученные знания и умения в
жизни. Обучаемым необходимо учесть, что активное включение нужных лексических средств в речевую деятельность способствует созданию ассоциативных связей
между языковым средством и ситуацией употребления.
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Объем и содержание используемой специальной лексики на занятии зависят от
многих факторов: от специальности, подготовленности студентов, выбираемых текстов, заданий, упражнений и т.д. Технология отбора профессиональной лексики
должна основываться на принципах методической целесообразности, а это возможно, если преподаватель систематически пользуется профессионально-методическими
журналами и газетами, монографиями, словарями-справочниками, энциклопедиями,
пособиями и т.д. Одним из основных вопросов систематизации и упорядочения профессиональной лексики является отбор.
Анализ теоретической литературы, практика реализации отбора позволяют выделить комплекс принципов отбора профессиональной лексики: нормативность,
принцип учебно-методической целесообразности, т.е. включение терминологических единиц, обладающих свойством безусловной актуальности в профессиональном общении, информативность, системность, тематичность, также принцип ориентированности на учебный материал, в котором реализована концепция взаимосвязи
смежных наук – медицины, биохимии, фармакологии, нормальной анатомии и др.
Основная задача технологии отбора профессиональной лексики – обеспечить будущих специалистов набором языковых и речевых средств, обязательных для усвоения
и обеспечивающих определенный уровень владения языком в заданных учебной
программой параметрах. Для определения качественного состава лексики, ее достаточности, а также уровня усвоенности специальных терминов, проводится определенная работа в несколько этапов:
– отбор специальной лексики на основе частотности употребления, актуальности, методической целесообразности;
– проверка достаточности отобранной лексики для реализации программных
требований;
– определение эффективности видов упражнений на лабораторных и практических занятиях по активизации специальной лексики;
– подбор текстового материала.
Выявление уровня усвоенности профессиональной лексики, анализ уровня частотности их употребления в речи студентов показал нужность системы необходимых
заданий на автоматизацию речевых навыков студентов, т.е. выбор условно-речевых
заданий, представляющих собой комплекс упражнений по способу их выполнения.
Задача репродуктивных упражнений заключается в том, что студенты используют готовый образец, данный в обучающих программах, которые ориентируют на
образец при построении высказываний.
Задача поисковых, и эвристических заданий характеризуется различными формами работ студентов по моделированию, перестройке, добавления учебного материала.
Задача исследовательских упражнений характеризуется творческим подходом
к выполнению заданий.
Специально подобранные упражнения должны быть составлены с учетом ведущих дидактических принципов и должны способствовать формированию профессионального языка студентов.
Основным пластом специальной лексики является совокупность объективно
отобранных терминов, отражающих современно состояние медицинской науки.
Профессиональная лексика является частью общенародного языка, закрепленной за определенной сферой общения, она выражает специальные понятия и в своем
основном составе функционирует в номинативном значении, а также сложное интегративное понятие, включающее терминологию смежных наук. Особую значимость
в подготовке будущих специалистов играют понятия и термины, их отражающие.
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В научной литературе существуют разногласия в вопросах систематизации,
упорядочении терминов, изучения их связей, путей их презентации. Исходя из ведущих тенденций современной частотной дидактики – лингвистической направленности обучения русскому языку как неродному, как иностранному мы предлагаем
следующую технологию отбора и систематизацию профессиональной лексики в
процессе обучения:
– во-первых, деление терминов на класс терминологических единиц, отражающих основные понятия данной специальности. Согласно этому положению нами
выделены: класс терминов общей медицины, класс терминов лекарственных растений, класс терминов фармакологии и т.д.
– во-вторых, для усвоения терминологических единиц, необходимо системное
использование всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо). Согласно этому положению, нами при активизации классов медицинских
терминов используются различные задания для развития всех видов речевой деятельности.
Опыт работы показывает, что у студентов на начальном этапе обучения слабый
уровень знаний профессиональных терминов, ими допускаются ошибочные их толкования, неточности в формулировке заданной тематики, определении терминов. Изза специфической сложности медицинских терминов (в большинстве своем заимствованных) среди причин их не запоминания можно выделить следующие:
– не частотность его употребления в повседневной речи;
– лексико-грамматическая, фонетическая трудность;
– отсутствие навыков самостоятельной работы во внеучебное время.
Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов являются:
Составление тематического списка терминов по теме, составление словаря иноязычных терминов, толкование, перевод, составление дефиниции по аналогии, нахождение изученных терминов в читаемых текстах, работа с электронном словарем,
справочниками из гиперссылки, изучение библиографических ссылок по теме, подготовка докладов, конспектов статей, где актуализированы изучаемые термины и т.д.
Систематизация профессиональной лексики и их актуализация в процессе обучения русскому языку с применением информационных технологий является одним
из оптимальных путей его усвоения. Количество и качество усвоенной лексики зависят от основных психических процессов: запоминания, сохранения, воспроизведения, объема оперативной памяти, а также от характера запоминаемого материала.
Третий этап работы над профессиональной лексикой – это усиленное изучение
и знание профессиональной терминологии по тематике. Активная и содержательная
работа над переводом текстов дает широкие возможности: во-первых, открывает
доступ к новым источникам информации, что позволяет удовлетворять интеллектуальные, профессиональные и эстетические потребности; во-вторых, самостоятельно
совершенствовать свое владение языком, в-третьи, зрительное восприятие функционирования языковых единиц позволяет автоматизировать построение собственных
речевых интенций.
Паралингвистические средства мультимедиа используются при демонстрации
информации с помощью интерфейса с программой, когда с помощью описания может быть дана всесторонняя характеристика объекта, который может представлять
собой конкретный предмет, процесс, событие научное понятие, категорию.
Основным строевым элементом научного текста-описания являются предложения квалификации, они отличаются высокой употребительностью в научном тексте.
На материале текстов с предложениями квалификации можно обучать закономерностям порядка слов, раскрыть наиболее распространённые способы связи предложе-
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ний в тексте. Изучив модели предложений квалификации, студенты свободно составляют различные тексты-описания.
Таким образом, мы отмечаем, что применение системного подхода позволило
нам обоснованно выделить внешние и внутренние структурные элементы формирования профессионального языка студентов медицинских вузов. Необходимость такого отбора и систематизации профессиональной лексики в процессе обучении языку с
применением информационных технологий является одним из оптимальных путей
его усвоения. Количество и качество усвоенной лексики зависят от основных процессов: запоминания, сохранения, воспроизведения, объема оперативной памяти, а
также от характера запоминаемого материала. Критериями отбора лексики служат
научность, профессиональная направленность.
Литература:
1. Костомаров В.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Русский
язык, 1990. – 264 с.
2. Полат Е.С. Новое педагогические технологии: пособие для учителей. – М., 1996.
3. Чингисова А.А. Коммуникативно-интегративная технология обучения русскому языку как
иностранному в вузе: дисс. докт .пед. наук. – Алматы, 2005. – 388 с.

САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б.К. Альмурзаева
Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова,
г. Актобе
В настоящее время образование рассматривается как важнейший фактор прогресса общества. Качество образования связано с качеством жизни индивида и общества, с конкурентоспособностью людей на казахстанском рынке труда и во всем
экономическом пространстве.
Ведущую роль в повышении качества образования играют педагогические кадры. Высокий профессиональный уровень, способность постоянно совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом меняющихся социально-экономических условий и общих изменений в системе образования, способность создать
свою педагогическую концепцию, в основе которой будет вера в возможность развития личности школьника силой своего педагогического труда – это далеко не полный перечень требований к личности учителя и к его работе. Но готов ли учитель к
такому качественному изменению своей профессиональной деятельности? Что должен и может делать он, чтобы отвечать реалиям сегодняшнего дня? Как целесообразнее организовать научно-методическую работу в школе, чтобы она способствовала личностному и профессиональному росту учителя? Как объединить учителей,
людей разных по возрасту, восприятию жизни, социальному педагогическому опыту, интересам, отношению к инновационной деятельности в единый дружный педагогический коллектив? В поиске ответов на эти вопросы невозможно не увидеть и не
осознать важность организации диагностической, оценочной деятельности в рамках
разработанной специальной работы по саморазвитию учителя в практической деятельности.
По мнению Н.О. Яковлевой, должна быть создана целая система, функционирующая в рамках существующей системы профессионально-педагогического образования, включающая и теоретическую, и практическую подготовку будущих специалистов [3, с. 40-46].
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Б.А. Альмухамбетов определяет методическую работу как комплексный и
творческий процесс, включающий в себя систематическую коллективную, групповую, индивидуальную работу педагогических кадров по повышению их научнотеоретического, профессионального, методического, культурного уровней [1, с. 31–
32]. Методическая работа выступает как важное средство управления учебновоспитательным процессом, воспитания педагогов в духе высокой методической
культуры, требовательности к качеству и результатам своего труда.
Такая совместная работа в течение длительного времени позволяет изучить
стиль, почерк деятельности каждого учителя и его личностных качеств, видеть рост
его профессионализма и взаимодействия с коллективом.
Организация методической работы в СШ №9, 20, 25, 27, Георгиевской, Илекской и Мартукской СШ №1 Актюбинской области позволяет каждому члену педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но
и принимать активное участие в их планировании и разработке. Всего в процессе анкетирования и диагностики приняло участие около 320 педагогов, где средний возраст составил 40 лет.
С целью изучения различий в проявлении мотивов профессионального развития и личностных особенностей учителей с разным уровнем потребности в саморазвитии вся выборка испытуемых была разделена по показателю потребности в саморазвитии на основе статистического критерия на три группы: с высоким, средним и
низким уровнем потребности в саморазвитии.
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Из таблицы следует, что большинство педагогов в приоритет ставят самоуважение, ценностные ориентации наряду с такими параметрами, как стремление проявлять творчество, эмоциональная зрелость, познавательная способность и осмысленность жизни.
Это свидетельствует о методических мероприятиях, проводимых завучамиметодистами указанных школ города. Так, целенаправленная и системная работа по
совершенствованию учителя успешно реализуется в рамках школьного проекта
«Творческое саморазвитие личности педагога». Основная цель проекта – повышение
профессиональной компетентности учителей, создание образовательного пространства, способствующего саморазвитию и самореализации учителей и учащихся.
Таким образом, с течением времени возникла необходимость создать методический паспорт учителя школы. Методический паспорт учителя – это своеобразный
паспорт методического мастерства учителя, во многих школах именуемый как
Портфолио учителя [4, 105-106].
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Пристальное внимание в школе уделяется мониторингу методического и личностного роста каждого учителя. С этой целью специально разработан Лист карьеры учителя, в котором находит отражение и выполнение программы творческого
саморазвития, рассчитанный на 5 лет, личные результаты и результаты детей, инновационная деятельность учителя, участие в методической и исследовательской работе школы, района, республики. Так, по данным указанных школ, результативность
педагогов определяется следующим образом:
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Ведется работа по формированию Инновационного банка школы. Учителями
заполняются карты характеристики инноваций и нововведений в содержании образования или в образовательных технологиях. Среди них – проекты «Повышение
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уровня лицейского образования через формирование информационной культуры
всех участников образовательного процесса» (СШЛ №20 г. Актобе), «Условия успешности обучения государственному языку» (МСШ №27, СШГ №9 г. Актобе),
«Психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональноличностной готовности педагога в условиях современного образования» (СШГ №9,
СШЛ №20, ССШ №25, МСШ №27, Георгиевская СШ, Илекская СШ г. Актобе, Мартукская СШ №1) и другие.
Необходимо существенно повышать философскую и методологическую культуру учителя. В указанных школах решению этой задачи подчинена вся методическая работа и ее разнообразные формы. На заседаниях педагогических советов рассматриваются вопросы «Я – концепции» творческого саморазвития учителя. Активизирует работу учителей по творческому саморазвитию участие в заседаниях педагогического совета по проблемам «Организация обучения: традиции и инновации»,
«Профессиональная компетентность учителя», «Социально-воспитательные технологии», «Психолого-педагогические условия создания имиджа педагога-практика» и
т.п. Учителя активно используют нетрадиционные формы проведения: фокусгруппы, мозговой штурм, методическая перекличка.
Существенным фактором творческого саморазвития личности педагога является осведомленность о новых педагогических технологиях. С этой целью наиболее
активные учителя школ распределены в творческие объединения «Технология саморазвития личности» (СШЛ №20, Мартукская СШ №1, Илекская СШ г.Актобе),
«Технология разработки элективных курсов» (СШГ №9, СШЛ №20, ССШ №25,
МСШ №27, Мартукская СШ №1), «Информационно-коммуникационные технологии» (СШГ №9, СШЛ №20, ССШ №25, МСШ №27, Георгиевская СШ, Илекская СШ
г. Актобе, Мартукская СШ №1), «Технология модульного обучения, кейс-методов»
(СШЛ №20, ССШ №25). Работа в этом направлении, безусловно, стимулирует учителей к применению инновационных педагогических технологий, их внедрению и
активному использованию в практике.
Совершенствованию педагогического мастерства, обмену профессиональным
опытом способствует организация и проведение Школьных методических дней, которые можно считать не менее эффективной формой внутришкольного повышения
квалификации учителей. Тематика открытых уроков обширна: «Инновационная
деятельность учителя», «Профильное обучение и предпрофильная подготовка учащихся школы», «Этапы формирования профессионализма учителя музыки», «Роль
коммуникативных компетенций учителя-словесника», «Формирование интеллектуальных способностей на занятиях математических дисциплин» и т.д. Изучение опыта коллег и сопоставление его со своим – движущая сила профессионального развития педагога.
Без индивидуальной мысли, без рефлексивного взгляда на собственный труд,
без повышения культуры труда немыслима никакая работа педагога. Дни творческих
проектов, конкурсы педагогического мастерства являются одним из важных этапов
в развитии профессионализма педагога, т. к. дают возможность стать значимым в
профессиональном сообществе через оценку его педагогической деятельности, материальное и моральное поощрение, реализацию своего профессионального «Я» в условиях состязания. Данные мероприятия позволяют педагогу «выходить» за пределы
образовательного учреждения, осмысливать происходящее в современной школе,
прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность [2, с. 45–47].
Механизмом развития и саморазвития, в свою очередь, выступают самопознание и самоанализ деятельности. Понимание своих потенциальных возможностей,
анализ собственной педагогической деятельности, практика становится источником
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профессионального роста учителя, своеобразной педагогической рефлексией. Возможностям увидеть собственные успехи и профессионально грамотно раскрыть пути
их достижения, оценить затруднения в своей деятельности и работать над их устранением, проявить свой индивидуальный стиль способствует такая форма методической работы, как школьный Банк положительного опыта, который насчитывает несколько десятков методических разработок, составленных и успешно апробированных педагогами. Так, педагогами выбранных школ разработаны учебные модули по
отдельным темам по математике в 5, 7, 8, 10, 11 классах, по биологии в 7, 8, 10, 11
классах, по русскому языку в 5, 7, 8, 9, 10 классах, по физике в 7, 8 классах. Также
разработаны кейсы для учащихся с повышенным уровнем обученности по отдельным темам по истории (11 класс), географии (10 класс), биологии (8 класс), русскому
языку (5 и 7 класс). Составленные педагогами данных школ элективные курсы «История развития науки и техники», «Физика вокруг нас», «Выбор профессии», «история в лицах и цифрах», «История Казахстана и Центральной Азии с древнейших
времен», «Методы решения физических задач», «Избранные вопросы алгебры и начала анализа», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Основы исследовательской деятельности» рекомендованы для применения в практику учителям
школ области.
С целью повышения уровня теоретических знаний и умений в области педагогики, совершенствования педагогической культуры учителя в методических кабинетах школ оформлены стенды по проблеме «Творческое саморазвитие и самореализация личности педагога». Сменные стенды «Имидж современного педагога»,
«Ключевые компетенции», «Законы творческого саморазвития личности», «Традиционное и инновационное обучение» и др. позволяют соотнести с содержанием материалов свою практику, строить на их основе практическую работу.
Исходя из вышесказанного, следует, что методическая служба выполняет роль
стимула в профессиональном развитии педагога, способствует самореализации, решению личных профессиональных проблем, позволяет достичь максимального
удовлетворения в педагогической профессии.
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САЛАЛЫҚ БАСЫЛЫМДАР
А.Т. Айтуғанова, Қ.М. Алдабергенов
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті,
Павлодар қ.
Әрбір кәсіптің өз мамандығы болатыны секілді, журналистік мамандық та өз
саласы бойынша пайда болған. Журналист басқаға ұқсамайтын, өзгелерден
айырмашылығы зор мамандық. Ол өз творчествосы арқылы қоғамға адамға қызмет
етеді. Жалпы журналист қандай дәрежеде жұмыс істесе де, қоғамдық ақпараттық
саланың қызметкері болып есептеледі. Ол әр кез жаңаны жақтаушы, бар жақсылық-
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ты қолдаушы болып табылады. Сөйтіп, газет-журнал немесе радио мен телевидениенің жұмысын атқарып, творчестволық қызмет жасайды. Ол редакция жүмысында
бірінші – ұйымдастырушылық, екінші – әдеби өңдеу, үшінші – шығармашылықпен
айналысады. Бұл үшін оған білім мен қабілет керек. Оған қоса өмірдегі
құбылыстардың мәнін түсіне білу де үлкен қасиет болып саналады. Қандай оқиғаны
болсын тапқырлықпен, сенімді түрде, көз жеткізіп жазатын болуы керек. Жұртқа
өмір жайлы толғап айта білу де үлкен өнер. Ол үшін тіл, сөз байлығын қолдану
қажет. Тағы бір айтарлық жайт, журналист қоғамдық қайраткер бола алса тіпті
жақсы. Ол уақыт, заман ағымын жақсы түсінуі тиіс. Ол идеяға толы материалдар
жазып, жұрттың назарын аудара білгені жөн. Салалық басылымдар дегеніміз – тек
бір ғана салаға арналған газет немесе журнал. Қазіргі кезде қазақ журналистикасында салалық басылымдардың үлкен шоғыры қалыптасып келеді. Салалық
баспасөз туралы белгілі ғалым Т. Бекниязов былай дейді: «Салалық баспасөз – түрлі
салаларды қамти отырып бөлінеді. Министрліктер мен комитеттердің жұмына
арналады. Сондай-ақ, оқу-білімге, өндіріске, ауыл шаруашлығына, құрылысқа т.б.
арналуы мүмкін», дей келе ғалым: «...Қазақстанда салалық болып жіктеледі.
Әлеуметтік топтарға және тақырыптық бағытта да басылымдар бар» [1, 5б], – дейді.
Қазақ баспасөзі тарихында білімге, өнерге, тек әйелдерге арналған салалық
басылымдар бар. Сол салалық басылымдардың өзіндік мақсат-мүддесі тағы бар.
Мәселен, өткен ғасырдың 20-шы жылдарында жарық көрген «Жаңа мектеп», «Ауыл
мұғалімі», «Қазақстан мектебі» т.б. басылымдардың басты мақсаты сауатсыздықты
жою, ағартушылық қызмет жүргізу болып табылды. Бұл басылымдар қазақ
халқының рухани дүниесінде үлкен мәнге ие. Оның үстіне қазіргі уақытта кез келген
сала дамып, күрделене түсуде. Осы салаларды саралап, жіктеп таразылайтын жекежеке ғылым салалары пайда бола бастады. Сондықтан да салалалық басылымдарға
қажеттілік туды. Осы ретте Ресей ғалымы А. Мураковскийдің мына сөзімен
келіспеуге болмас: «Журналистиканы салаландыру өте қажет. Мәселен, физика
туралы жазатын журналистер кез келген ғалымдармен ядролық физика туралы тең
дәрежеде сөйлесе білетін деңгейде болуы қажет. Бұл жерде журналистке жоғары
біліктілік, саланы жете меңгергендік қажет болады. Оның әмбебаптылығынан гөрі,
салаланғандығы маңыздырақ. Сондықтан да қазіргі уақытта бір саланы жеттік
меңгерген журналистерге сұраныс жоғары. Бір саланы жақсы меңгерге журналист
қана сол саланың барлық проблемасын, оны шешу жолдардарында қандай
адамдардың жүргендігін білді, оларды сөзге тарта алады, бір сөзбен айтқанда, өзіне
не керектігін біледі» [2, 4б].
Бүкіл әлемде болып жатқан қазіргі заманғы зор өзгерістерге байланысты
салалық басылымдар да жаңа көзқарасты, жаңа ұғымды, жаңаша ойлауды қажет
етеді. Уақыт өткен сайын ішкі-сыртқы саясат баспасөз алдына тың міндеттер қояды.
Ондай міндеттерді орындау үшін бүкіл ұжым болып, ізденістер жасау арқылы
жұмыс істеу қажет. Бұл орайда журналистердің интеллектуалдық тәжірибесін
қолданбай болмайды. Әсіресе, бұл салада халықаралық тәжірибелерге ерекше назар
аударып отыру қажет. Мәселен, дамыған шетелдерде бүгінгі ақпарат құралдары
қалай жұмыс істейді, соған назар аударған жөн. Ол үшін олардың жұмысына,
журналистік творчествосына талдау жасап, қорыта білу керек. Мұндай тәжірибе алмасу материалдар, хабарлар дайындауда түр мен стильді жаңартуға, уақыт өзгерісіне
сай хабарлар беруге мүмкіндік жасайды. Стандарттан қашып, тапқыр әрі қызықты
материалдар беруге пайдасын тигізеді. Газеттің, журналдың мазмұны мен
характерін, тақырыбын, идеясын түрлендіруге, дамытуға әсер етеді. Қоғамның
моральдiк-саяси ахуалын жақсартуға, ескі ұғымда қалып қоймауға, жаңалықтарды
дұрыс қабылдауға мүмкіндік береді. Ой тереңдігіне, сөздің өткірлігіне,
тележурналистердің барлық қабілеті мен шеберлігін дамытуға ықпалы тиеді.
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Халықаралық тәжірибе мен жетістіктерге сүйену, сонымен бірге әрбір журналистің
немесе ұжым жетістігін онан сайын толықтыруға, дамытуға игі әсер етеді.
Демократиялық қоғам құру үшін бұқаралық ақпарат кұралдары көп жүмыс істеуі
тиіс. Бұл өмірге тереңдеп ену, шындықты айту, қажетті де, актуальді фактілерді таба
білу, оны зерттеп, халыққа ұсыну үлкен жауапкершілікті тілейді.
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДЕ «ПЕДАГОГТIҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІ» ТҮСІНІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
С.Н. Асаинова
№23 орта мектеп КММ,
А.Н. Айтымова
М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл қаласы
Ж.Б. Байсеитова
ПМПИ, Павлодар қаласы
Қазақстан Респубикасының «Білім туралы» Заңында «Ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның
шығармашылық, рухани және тәни күш қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты
дамуына жағдай жасау міндеті көзделгенін ескерсек, болашақ мамандарды
жаңашылдыққа даярлауымыз керек» – деп, инновациялық іс-әрекетті одан әрі дамытуды міндеттеген [1].
Заманауи білім берудегі педагогтiң инновациялық іс-әрекеті – білім беру
үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады. Заман талабына сай білім беру
кеңістігінде педагог қызметіне үлкен талаптар қойылған. Соның бірі педагогтiң
жаңашылдықпен айналысу қажеттігі. Сондықтан қазіргі кезде осы мәселеге басты
назар аударылып, зерттеулер кең көлемде жүргізіліп жатыр.
Инновациялық іс-әрекет дегеніміз не?
Барлық педагогтер осы түсінікте екі негізгі құрамды көреді:
1. Бұрынғының орнын басатын бір жаңашылдық.
2. Білім беру сапасын жоғарылатуға бағытталған жаңашылдық.
Педагогикада «инновациялық іс-әрекет» түсінігі тереңірек қарастырылады
және оның түсінігінің өрісі кең. Ол білім беру сапасын жоғарылатуға бағытталған,
педагогикалық жаңашылдықты жоспарлап жүзеге асыратын шығармашылық үдеріс,
жаңа педагогикалық тәжірибені ендіру, жаңа білім алу, жоғары нәтижелерге жету
мақсатында оқу-тәрбие үдерісін меңгеру мен салыстыру арқылы өзінің
педагогикалық тәжірибесін түсінуге негізделген мақсатты бағытталған іс-әрекет. Бұл
педагогтың шығармашылық әлеуетін көрсететін әлеуметтік-педагогикалық ерен
қабілет [2].
Педагогикалық инновация түсінігін Ж.К. Түймебаевтың энциклопедиялық
сөздігіне сүйене отыра қарастыруға болады.
Педагогикалық инновация –
а) педагогикалық қызметке жаңашылдықты енгізу, білім беру мен тәрбиелеу
мазмұны мен оны ұйымдастыру, олардың тиімділігін жоғарылатуға бағытталған
өзгерту.
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ә) білім беру үрдісіне өзге көзқараспен, бала тұлғасының қалыптасу үрдісінің
мәдени дәстүрімен байланысты білім беру іс-әрекеті, нақтырақ білім беру инновациялары білім беру үрдісінің жетілдірілген немесе жаңа нәтижелерін өзгертіп, жасайтын жаңашылдық деп түсіндіріледі.
Мазмұнды педагогикалық инновациялар келесі білім беру жүйесін
жетілдірудің стратегиялары мен түрлі аспектілерінде пайда болады:
а) білім беру ұйымының даму және өзіндік даму тұжырымдамасын жасағанда;
ә) білім беру мазмұнын жаңартқанда;
б) ұжым мен тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әдістері мен технологиясын, жаңа әдістер мен технологиясын жасау немесе модернизациялауда;
в) ұжым мен тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамытудың ұйымдасқан формаларын жетілдіру;
г) білім беру ұйымдарын басқаруды және өзіндік басқаруды жетілдіру
[3, 108 б].
Әрбір педагогтiң инновациялық іс-әрекет туралы түсінігі болуы керек.
Педагогтiң инновациялық білімін тексеру үшін сауалнама ұйымдастыруға болады.
Сауалнаманы 3 мақсатта өткізуге болады:
1. Педагогтердi инновациялық іс-әрекет жайлы әңгімеге дайындау. Сауалнама
сұрақтарына жауап бере отыра, әрбір педагог өзі үшін инновациялық іс-әрекет, білім
берудегі инновацияның маңыздылығы, белгілері, себептері жайлы анықтап, өзінің
осы бағыттағы практикалық тәжірибесін талдайды.
2. ЖОО педагогтерiнiң инновациялық іс-әрекетінің деңгейі талданады,
біріншіден, педагогтердiң инновациялық іс-әрекеттің мәнін түсінуі бойынша
көзқарастары, екіншіден, қазіргі білім беру талаптары бойынша.
3. Инновациялық іс-әрекеттің кейбір аспектілерін реттеуде көмектесетін және
педагогтердiң қызығушылығын тудырған сұрақтарды анықтау. Кейін сол
сұрақтарды кішкене пікірталас аумағында талқыға салу.
Сауалнама арқылы осы мақсаттарға жеткенде ғана, әрбір педагогте инновациялық іс-әрекет туралы түсінік қалыптасады.
Сонымен, инновациялық іс-әрекеттің жұмыс бағыттарын дұрыс жоспарлап,
инновациялық білімді терең, жан-жақты меңгеріп, инновациялық іс-әрекет бойынша
меңгерген білім, іскерлік, дағдысын іскерлікпен тәжірибеде пайдаланса, педагог өз
қызметін инновациялық жетілген қызметкер мәртебесіне көтереді. Мұндай
педагогтiң инновациялық іс-әрекетінің нәтижесі жаңашылдықты қабылдаған, саналы, сапалы білім меңгерген тұлға болып табылады.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ЕНГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ
ТЕРМИНДЕРДІ АУДАРУДА СИНТАКСИСТІК ТӘСІЛДІҢ РӨЛІ
Ы.К. Ахметова
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті,
Ақтөбе қ.
Аналитикалық тәсіл терминологиялық лексикамыздағы құрамы ең өнімді тәсіл
болып табылады. Алайда тіл білімінде ағылшын тілінен енген техникалық
терминдерді синтаксистік тәсіл арқылы аударманың тілдік табиғатын зерттеп
зерделеген еңбек жоқтың қасы. Терминжасамның синтаксистік тәсілін арнайы
зерттеудің маңыздылығы терминологиялық жүйенің көп бөлігін екі, үш және одан да
көп сыңарлы терминдердің құрайтынында.
Ұлттық терминологиямыздағы сөздердің тіркесуі арқылы жасалған ағылшын
тілінен енген техникалық терминдердің үлесі қазіргі уақытта статистикалық тұрғыда
нақты көрсетілмей тұр. Алайда қазақ терминологиясында көп сыңарлы терминдердің
кем дегенде алпыс пайыздан аз болмайтыны кейбір арнаулы салалардың терминдер
жүйесін зерттеген еңбектердің нәтижесінен байқалады. Сондықтан бұл тәсілді
термин шығармашылығында тиімді пайдаланып, лингвистикалық табиғатын арнайы
зерттеудің қажеттігі байқалады. Дегенмен, қазақ терминологиясында ең аз зерттелген мәселенің бірі осы көп сыңарлы терминдердің тілдік табиғаты болып табылады.
Техника саласы терминдерін синтаксистік тәсілмен аудару деп сөздердің
бірігуі, қосарлануы, тіркесуі арқала жаңа атау жасауды айтамыз. Шет тілінен енген
терминдері сөзқосым тәсілі арқылы біріккен, кіріккен атаулармен толығады.
Ш. Құрманбайұлы «Біріккен сөз – жеке дара сөздердің шоғырлана тұтасуынан
жасалған дербес лексика-грамматикалық мағыналары бар тунды сөздер» – дейді
[1, 126]. Мысалы, техника саласындағы «ақаутапқы» (defectoscope), «пернетақта»
(keyboard) т.б. сөздер сөзқосым тәсілімен жасалған. Бұл сөздердегі екі немесе үш
түбір сөздер біртұтас дыбыстық құрамға қосылады да, бір лексикалық мағына
береді. Терминжасамда едәуір пайдаланып жүрген сөздерді қосарлау арқылы аудару
казақ тілінде бар. Оған осы тәсілмен жасалған төмендегідей терминдер мысал бола
алады. Мысалы, «жерқазу – тасымалдау машиналары» (earth-moving machinery),
«ноу-хау» (know-how), «түсіріп-көтеру операциялары» (lowering and lifting
operations).
Ағылшын тілінен енген аталып отырған сала терминдерінің басым бөлігін
тіркесті терминдер құрайды. Тіркесті сөздер екі немесе одан да көп сөзден тұратын,
әр сыңары бөлек жазылатын күрделі атаулардың түрі. Терминология саласындағы
зерттеулерде көп сыңарлы термин атауларды терминологиялық сөз тіркесі деп те
атайды. Терминологиялық сөз тіркесі – бұл арнаулы кәсіптік ұғымның атауы
қызметін атқаратын бірнеше толық мағыналы сөздердің мағыналық және
грамматикалық бірлігі [2, 142].
Терминологиялық лексика құрамындағы көп құрамды терминдердің едәуір
бөлігі атаулық тіркестер мен күрделі сөздер болып келеді. В.П. Даниленко тіркесті
терминдердің терминологияның қай саласында болмасын алғашқы орынды
алатынын атап көрсетеді. Тіркестіру тәсілі арқылы атау қызметін атқарып жүрген
сөздер тілімізде көп кездесетіндігін кез келген салалық терминологиядан көруімізге
болады. Қазақ тілінде терминнің басым көпшілігі тіркесті терминдер болып келуі,
тіл білімінде сөзжасамдық тәсілдің өнімді екенін көрсетеді. Тіркесті терминдердің
әрбір үлгісінің негізі зат есім болып келеді. Қазақ тіліндегі тіркесті терминдердегі
зат есімнің алдынан сын есім немесе анықтауыш қызметіндегі зат есімдер
шоғырланады [3, 12].

37
Қазақ терминологиясындағы тіркесті терминдердің саны жай терминдерден екі
еседей көп. Бұндай жоғары көрсеткішті салалық терминологияның қайсысынан
болмасын кездестіруіміз ықтимал. Ағылшын тілінен енген техникалық терминдердің
қазақ тіліндегі терминдердің басым көпшілігі – тіркесті терминдер болғандықтан,
олардың табиғатын зерделеу терминтануда өте маңызды. Тіркесті терминдердің
компоненттерінің бір-бірімен тығыз байланыста болып, семантикалық бүтінді
білдіруі терминдердің ерекшелігі болып отыр.
Техникалық териндер зат есім мен сын есімнің тіркесіп келуінен де жасалады.
Мысалы, «тасымалдық компьютер» (laptop), «басқару берілісі» (transfer),
«ірісынықты топырақ» (large fragmental rocks), «далалық доңғалақ» (land wheel),
«ламинарлық ағым» (laminar stream), «электронды пошта» (e-mail) т.б. Терминжасамдаы сын есімнің қызметінің ерекше екендігін В.П. Даниленко сын есімнің
терминологияда кеңінен қолданылуын, оның тікелей ұғымның мағынасын,
ерекшелігін анықтаумен байланыстырады.
Мұндай пікірді С.М. Сергеев те қолдайды. Автор сын есім зат есімнің абстракті
мағыналарының белгі бір шектеушісі ретінде қатысады, сондай-ақ ұғымын
нақтылайды, терминнің құрылымдық элементі қызметін атқарады, зат есіммен бірге
біршама ажырамас сөз тіркесін тудырады дейді [4, 58]. Сын есімнің терминологияда
қолданылуы термин жасауда ұғымдар мен құбылыстарды, оларға тән қасиеттерді
анықтаумен түсіндірілсе керек. Осы мәселе туралы А.Ф. Леонтьев былай деп
жазады: «Прилагательное, будучи зависимым компонентом, в терминологическом
словосочетании является наиболее экономной лексической единицей, видимо, в силу
того, что оно принимает на себя рематическую информацию и не может быть
опущено без ущерба для восприятия текста» [5, 325].
Бұл пікірге қазақ тіліндегі терминдердің бағыныңқы сыңары басыңқы атаудың
ұлттық сана, ғылыми ойлау сияқты сапалық белгілерін, қабылдау талғамдылығы
секілді меншіктілігін және т.б. қасиеттерін білдіріп, анықтауыштық қатынаста
жұмсалатындығы дәлел бола алады. Қазақ тілінде техникалық терминдер заттың
өлшемдік мағынасын білдіретін есімді тіркестердің лексикалануы жолымен де
қалыптасқан. Мысалы, «бірмәнді оператор» (single-valued operator), «бірқолданымды
гидромотор» (hydraulic motor of single action), «бірөлшемді қозғалыс» (onedimensional motion), «бірөлшемді интервал» (one-dimensional interval), «екіөлшемді
қозғалыс» (two-dimensional motion), «қос модуляция» (double modulation), «екі
қабатты бетонды жапқыш» (two-course floor).
Етістікті сөз тіркестерінің лексикалануы жолымен техникалық терминдер
қатары толығады. Мысалы, «беттің бұрылуы» (torsion surface), «біртекті сығылу»
(homogeneous compression), «бірқалыпты айналу» (uniform rotation), «жылу
шығарғыш» (heat emission), «бірқалыпты баяулау» (uniform deceleration), «векторды
жіктеу» (vector decomposition), «күшті жіктеу» (resolution of forces), «жылу алмасу»
(heat exchange), «кесектеп программалау» (block programming).
Тіл білімінің мамандары тілдегі терминжасам процесі сөз тіркесінің
күрделенуінің жаңа формаларын, жаңа мағыналық тобы мен құрылымын туғызып
отырғанын көрсетеді. Шын мәнінде, сөз тіркестері шектеулі атауыш тіркестер қазіргі
қазақ тіліндегі терминдердің басым бөлігі. Олар екі сыңарлы, үш сыңарлы, төрт
сыңарлы, кейде тіпті бес сыңарлы сөз тіркестерін құрайды.
Сонымен бірге кейбір терминдердің бір сыңары біріккен сөз болып келсе,
екінші бір терминдерде сыңарларының біреуі қос сөз болуы да мүмкін.
«Көпжылғалы қалып» (multiple impression die), «көпайналдырықты тіреуіш»
(multihead machine), «екіқосиінді механизм» (double-crank mechanism), «біртекті
құрылым» (homogeneous pattern), секілді терминдер құрамындағы бірінші сыңарлары
біріккен сөзге жатқызылса, «көтеру-тасымалдау жабдығы» (handling equipment),
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«физика-химиялық қасиеттер» (рhysico-chemical properties),
«оттегі-газды
металлизатор» (oxygas metallizing torch), «қайтымды вертикаль қозғалыс» (alternating
motion), «құм-балшықты өзек» (sandy-clay rod), «координаталы-өлшегіш машина»
(coordinate measuring machine) сияқты техника саласындағы терминдердің алғашқы
сыңарлары қосарлану арқылы жасалған.
Қорыта келе, қазақ тіліндегі шет тілінен енген техникалық терминдерді
аударуға сөздердің бірігуі, тіркесуі, қосарлануы өз орнымен қатысады. Зерттеулер
нәтижесінде олардың арасында сөздердің тіркесінен жасалған терминдер көп
кездесетіні, одан кейінгі орында сөздердің бірігуі тәсілмен жасалған терминдер
орналасатындығы, ал қосарланған сөздерден жасалған терминдер салыстырмалы
түрде алдыңғылардан азырақ кездесетіндігі анықталды.
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PRACTICING OF MULTLINGUAL EDUCATION
AT THE UNIVERSITIES AND SCHOOLS
S.S. Ayazbayeva, Zh.S. Kupeeva
Academician E.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda
Nowadays multilingual education becomes as one of the most important system of
education which practices at the universities and schools very fast.
Linguistic dimension of globalization obvious that the process of multilingual education is associated with the teaching disciplines in foreign languages. Nevertheless this
model of education appears in different way in every country. This model of society and
culture are closely connected with English, which claims to be the first in the history of
mankind an universal language.
English in the course of globalization spreads, primarily as a universal second language. By the way, as the declaration to that effect, and the actual practice reminiscent of
the situation with the promotion of Russian as a «second language» [1, c. 33].
Although multilingualism and multilingual education have existed for centuries, our
21st century entrance into the new millennium has brought renewed interest and contestation around this educational alternative.
Now, as throughout history, multilingual education offers the best possibilities for
preparing coming generations to participate in constructing more just and democratic societies in our globalized and intercultural world.
Multilingual education is:
1. Multilingual in that it uses and values more than one language in teaching and
learning.
2. Intercultural in that it recognizes and values understanding and dialogue across
different lived experiences and cultural worldviews.
3. Education that draws out, taking as its starting point the knowledge students bring
to the classroom and moving toward their participation as full and indispensable actors in
society – locally, nationally, and globally.
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In many countries experiments were conducted on the effectiveness and problems of
multilingual education in higherEducation Institute. A questionnaire-based survey was
conducted to get the current status of multilingual teaching in higher education institute.
Survey was carried out among three groups of students: students from engineering related
departments (Group 1), students from science related departments (Group 2), and students
from arts related departments (Group 3). Results showed some positive aspects of multilingual teaching, such as high enthusiasm from the students and high satisfaction rate to the
course components. However, some problems related to bilingual teaching were also revealed such as poor English proficiency of the students themselves, lack of language environment and lack of good textbooks for multilingual education, etc. Recommendations
were provided for references of multilingual education at university level in China and
Russia [2, c. 46].
Multilingual education refers to the use of a second or foreign language in school for
the teaching of content subjects. It aims to improve students’ learning and acquiring of the
English language during the process of subject courses study, and make them competent
for international communication in their academic field. It has been widely practiced
worldwide since 1960 with highly development in Canada, USA, and Japan, etc. As a new
model of teaching method, multilingual teaching has becoming more and more popular
nationwide in China and attracts lots of research attentions. An upsurge of multilingual
education has been set off at varied levels of education from kindergartens to universities.
The Chinese Ministry of Education has a high regard to multilingual education and asked
the universities to adopt multilingual education to undergraduates and the courses of multilingual education should achieve 5-10% of the total courses taken.
Students’ satisfaction towards course components of multilingual education in arts
departments (Group 3) showing concern to teacher’s English proficiency.
A: Direct communication with foreign friends
B: Web chatting in English
C: Communication with classmates in English
D: Take training courses for spoken English
E: Read book, newspapers, and academic materials written in English
F: Listen to radio programs in English
G: Watch English films
H: Listen to English songs
I: Writing essays/diary with English
Multilingual education is highly welcomed by the students. Results showed some
positive aspects of multilingual teaching, such as high enthusiasm from the students and
high satisfaction rate to the teachers. Generally, the students from arts department have
better command of English than the students from engineering and science departments [3,
c. 10]. This is probably because the students in arts department are exceptionally talented
at language learning. However, the effectiveness of multilingual education is relatively low
in the arts related departments compared to that of engineering and science departments.
This could possibly explained by the differences in course contents. There is more narrative contents in the arts related courses, which require the course instructor not only have
solid academic background but also have strong verbal skill to express their ideas clearly
and attractively in English. Some problems related to multilingual teaching were also revealed. Among them lack of environment for language practicing and lack of good textbooks are the major external issue while an internal issue of the student themselves was
also highlighted, that is less English proficiency of the students, which to some extent hinders the improvement of multilingual education. To further improve the effectiveness of
multilingual education in higher education institute, measures should be taken from both
teaching side and learning side. For the teaching side, course instructor, textbook and
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teaching methods are the major components. Training for trainer program should be widely
practiced to help the teacher in both English proficiency and academic development.
Additionally, appropriate textbook is also a key issue deserved more attention along
the teaching and learning chain. Furthermore, more efforts should be put on teaching
methods of multilingual education so that the multilingual education is in line with international practices and tailored to Chinese students. On the other hand, to the students, a correct attitude toward multilingual education should be formed to have more subjective initiative during the study and be more active in the class. In addition to the above two aspects, government and universities should provide more supports and give priority to multilingual education. Corresponding policies for motivation of the implementation of multilingual education is seen as a crucial component of multilingual education in China. For
example, the Chinese Ministry of Education initiated the Demonstration Project for multilingual Education Course Development at university level in 2006 and 100 multilingual
courses were selected nationwide, which greatly motivated the adaptation and implementation of multilingual education at universities. This study was supposed by grants from the
Education Reformation Projects of Northeast Forestry University, Harbin, China [4, c. 85].
In many developed countries the multilingual education at universities is the standard. Nowadays such training is becoming popular in Kazakhstan. Many universities already use this system.
Since Kazakhstan gained independence in 1991 the economy has more than doubled
in size and basic economic indicators are far ahead of other Central Asian countries; socioeconomic development continues to gain momentum and the time is right to focus on education as a high priority.
«Internationalization of education occupies a special place in the modern world.
Within its framework, I want to emphasize the issue of training multilingual professionals.
This is extremely important for Kazakhstan, which is rapidly developing its open economy
and social sphere, « Zhumagulov said.
The Minister noted that President NursultanNazarbayev has set a target, according to
which Kazakhstan must become a highly educated country, whose population will speak
three languages – Kazakh, Russian and English. Therefore, Kazakhstan is taking specific
measures to develop multilingual education [5, c. 11].
Kazakhstan has always placed a high priority on both the pure science and applied
research sectors. State funding for research has grown rapidly over the past two years,
working towards a target of one per cent of GDP by 2014 [5, c. 25]. A new research management model, based on consultation with national research councils, has re-focused research on the needs of the new economy. Efforts are also underway to increase private sector involvement in scientific research and to coordinate education, research and innovation
in line with best global practice.
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ДАЯРЛЫҚ ТОПТА САЛТ-ДӘСҮРДІ ҮЙРЕТУДІҢ
ЖОЛДАРЫ
Б. Әбишева
№20 сәбилер бала бақшасының тәрбиешісі
Павлодар қаласы, Кенжекөл ауылы
Қазақ халқының сан ғасырлар бойы жинақтаған мол тәжірибесі, танымдық
мұрасы, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, аңыз-ертегілері, жұмбақ, мақал-мәтел, өлеңжырлары, ұлттық ойындары ерекше тәрбиелік мәні бар, баға жетпес асыл қазына.
Халықтық тәлім-тәрбие негізінде тәрбиеленген жеткіншек болашақта өз
халқын, өз жерін ардақтайтын адал да парасатты азамат болып өсетіні сөзсіз. Тәрбие
тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жеткені анық.
Қазақ халқы ауыз әдебиетінің бай мұрасында баланың дамуына, жалпы тәлімтәрбиеге ықпал жасайтын мол мүмкіндіктер бар. Бұл бай мұраны ұғымпаз баланың
жас кезеңіне, дара ерекшеліктеріне сай, ұғымына байланысты ертегі, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, аңыз-әңгімелер және түрлі салт-дәстүрлерді педагогикалық
тұрғыдан іріктей алуы керек.
Даярлық топ бағдарламаларында берілген мақал-мәтелдердің қамтитын
тақырыптары төрт түлік туралы, кішіпейілділік пен адамгершілік, еңбек пен кәсіп,
өнер мен білім, батырлық пен ерлік, туған жер, ел табиғатына байланысты. Осыған
шолу жасасақ: төрт түлік, кішіпейілділік, еңбек, батырлық, өнер жайында, мақалмәтелдер берілген; төрт түлік, өнер-білім туралы, отан, туған жер, бірлік, еңбек
жайында; адамгершілік, туған ел, еңбек, бірлік, табиғат жайында.
Тіл дамыту жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру балалардың ойлау қабілеті мен
сауаттылығын арттырудың негізгі жолы. Орыс аудиториясындағы қазақ тілінің түпкі
мақсаты мектепте ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастырып келген балалардың
тілін, ойын әрі қарай еркін жеткізе алатындай дәрежеде қалыптастырып дамыту,
халқымыздың әдет-ғұрпын, тарихын танып-білуге талпындыру, тілін құрметтеуге
тәрбиелеу.
Ауыз әдебиетін салт-дәстүрлермен арқауластырып, халық ана тілін ұлттық
ойдың көрінісі ретінде айқындап көрсете білді. Балаға сан үйрету үшін ең әуелі
заттың не екенін ұғындырады да, халық соның санын үйретеді («Бір дегенім – білеу,
екі дегенім – егеу, үш дегенім – үстік» т.б). Сан үйретудің, тіл ширатуды, мақалмәтел үйретуді, тақпақ жаттауды игі әдетке, одан әдепке, әдептен дәстүрге айналдырып, қазақ халқы «тіл ашар дәстүрі бойынша халық баланың 5 жасқа дейінгі тәлім –
тәрбиесін осы тілашар дәстүрімен байланыстырады. Табиғатынан өнерпаз, шешен,
меймандос мейірлі халық тәрбие мен дүниетаным үшін санамақтарды,
жаңылтпаштарды, жұмбақтарды, мазақтамаларды, мақал – мәтелдерді, жырларды,
термелерді, шешендік сөздерді, ертегілерді, аңыз әңгімелерді шығарып оны тәрбиеге
салт дәстүрмен байланыстырып пайдаланды. Ауыз әдебиетінің түрлері тәрбиенің
басты құралы болып есептеледі.
Тәрбие жүргізу ісінде үйрету, пайымдату, сендіру, әсерлендіру тәсілдері
қолданылады. Ұлттық тәрбие үлгілерін көрсетіп, үйрету үшін сахналық тәсілдерді
қолданудың мәні зор. Сөзді жаттау оны саханада мәніне жеткізіп, мәнерелеп айта
білу, өмір құбылыстарын әсерлендіре көрсету, кейіпкер бейнесін айнытпай көрсету
әрбір тәрбиеленушінің санасына сан қырымен әсер ететін құбылыс. Халықтық
тәрбиенің құнды пікірлерін, озық үрдістерін күнделікті тәжірибемізге енгізу
уақыттың өзі ұсынып отырған талаптардың бірі деп айтуға болады. Балабақшада осы
бағытта бірталай шаралар жүзеге асырылып та жатыр. Балалармен тіл дамыту
жұмыстар ұйымдастыру барысында халықтың салт-дәстүрлері элементтерін де жанжақты қамтып отырған дұрыс.
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Ендігі жерде осы істерді жүзеге асыру, ата – аналарға, одан кейін мектеп пен
мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Егер балабақша тәрбие орталығы десек, тәрбиеші мұғалім осы орталықтың жоспарлаған шараларын, яғни тәрбие
процесінің негізгі ұйымдастырушы болып табылады. Осы бағытта тәрбиеші
халықтың салт-дәстүрін кеңінен пайдалануы балалардың болашақ ұрпақтың бойында ұлттық мақтанышты оятып, олардың өркениетті елге лайықты азамат ретінде
өсуіне ықпал етеді.
Сондай-ақ, бұл шараларды жүзеге асыру рухани құндылықтардың, халықтық
салт-дәстүрдің қайта жаңғыруына үлкен септігін тигізеді.
Бұл тұрғыда бабаларымыздан мұраға қалған халықтың салт-дәстүрі. Ең бастысы бүгінде халықтың салт-дәстүрін балалардың тілін дамытуда тәрбие беру
жұмыстарында кеңінен пайдалана білудің қажеттілігі туындап отыр. Әрбір
халықтың өзіндік озық дәстүрін ең алдымен болашақ ұрпағына жеткізуді басты
мақсат етіп қоятын ескеретін болсақ, бұл жағынан алғанда келешек ұрпаққа аманаттайтын біздің халықтық педагогиканың да тағылымды ұстары мол. Өз кезегінде бұл
ұрпақтар жалғастығының жарасымды кепілі болумен қатар жастарымыздың туған
халқының төл мәдениетінен, әдет-ғұрпынан толыққанды мағлұмат алуға мүмкіндік
береді.
Әрі сол дәстүрді кеңінен дамытуға ықпал етеді, жастарды халықтық тәрбие рухында тәрбиелеуге де көмектеседі.
Сонымен даярлық топта халықтың салт-дәстүрін педагогикасын ана тіл
сабақтарында қолдану кезінде оқылатын мәтіндер, шығармалар даярлық топта
өтетін, тапқырлықты талап ететін, салт-дәстүрді үйрететін шығармалар араласып
келуі тиіс. Ол шығармалар баларды жігерлендіретін, түсіндіруі жеңіл, тұжырымдалуы қысқа болған жөн.
Өлең, ертегілер, ойлауға, байқампаздыққа, қазақ халқының салт-дәстүрін, әдепғұрыпын құрметтеуге тәрбиелейтіндей болуы керек. Қызықты мәтіндер, өлеңдер,
ертегілер, әзіл, викторина түрінде де болуы мүмкін.
Сонымен халықтың салт-дәстүрі – тәрбиелік сипаттағы іс қызметі. Одан болса,
бірінші кезекте жалпы тәрбиелік мақсат көзделеді. Яғни, жан – жақты жеке тұлғаны
қалыптастыру жүзеге асырылады. Сонымен қатар халық педагогикасының ана тілі
сабағында жеке мақсаттары бар.
Олардың бірі – балалардың танымдық қызығушылығын анықтау мен олардың
жеке қабілеттерін дамыту. Ол негізіне әрбір тұлғаның жеке қасиеттеріне немесе
қандай да бір сыртқы әсерге байланысты.
Ұлттық мәдениеттің жаңаруы даярлық топтың оқу-тәрбие үрдісінде халықтың
мәдени-рухани, тарихи-ұлттық құндылықтарын бойына сіңірген тұлғаны дамыту
көзделіп отыр. Демек, халықтың салт-дәстүрі –тәрбиенің басты негізі.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БІЛІМ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Ж.Қ. Байдаулетова, Г.З. Байбекова
Дарынды балаларға арналған Абай атындағы №10 лицей-мектебі
Павлодар қаласы
ХХІ ғасыр – тәуелсіз еліміздің дүниежүзілік өркениетке ұмтылған өрлеу
ғасыры. Ол келешек қоғам иесі–жас ұрпақтарды өсіріп, жетілдіруге тікелей байланысты. Жастар-тәуелсіз еліміздің басты болашағы екендігі айтылып, оларға деген
қамқорлық пен құрмет осынау тарихымызда бейнелген. Қашан да адамзат алдында
тұратын ұлы мұрат-міндеттердің ең бастысы өзінің ісін жалғастыратын салауатты,
саналы, білімді ұрпақ өсіру, ұрпақ тәрбиесі келешек қоғамның қамын ойлау болып
табылады. Біздің мектептің негізгі мақсаты-білімге тереңдей үңіліп, ізденушілік
жұмыстармен көп шұғылданатын, білімін қолдана алатын, болашағынан үміт
күттіретін дарынды бала шығару. Дарындылықты дамытып талантты бала
қалыптастыруға болады.
Мектептегі тәжірибе кезінде өткізген сабақтарымның барлығының
кезеңдерінде дарынды және талантты оқушыларды айқындау мақсатқа қойылады.
Жалпы мектеп оқушылары түгелі дарынды емес, олардың талаптарын асырып, әр
түрлі жағдай жасап дарындылықты дамыту тәсілдері ойластырылған.
«Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы-заман
тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге
қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып отыр».
Мұхтар Әуезов
Абай – әлем әдебиетіндегі ұлы тұлға. Туындылары дүние жүзі поэзиясының
озық үлгілерімен деңгейлес. Сан ғасырлық бай поэзиясы, ел қамын жоқтаған
жүздеген ерен жүйрік жырау, жыршы, ақындары бар қазақ әдебиетінде Абайдың орны ерекше. Дарындылығы асқан ақынның берілген қасиеті болашақ ғалымның
қалыптасуына әсері бар. Дүние жүзін бағындырған ұлы қазақтың баласының талантты классикалық шығармаларды аударып туған еліндегі халқына сыйлаған. Ұлы
ақынды заман туғызады дейміз. Бұл үйреншікті қағида көрінгенімен, зер салып
қарастыруды қажет ететін өте күрделі мәселе. Бір дәуірде, тіпті бір ортада өмір
сүрген оқушылардың бірі – математик, екіншісі – техник, үшіншісі – зерттеуші болса болашағымыз жарқын болмақ. «Ізденген жетер мұратқа» – дегендей, үнемі ізденіс
үстінде жүретін ұстаздарымыз бен шәкірттеріміз білімнің биік шыңдарынан көрініп,
облыс, республика көлеміне танылып келеді.
Оқушылардың бағдарламаны тез меңгеру үшін «экстернат» бағдарламасы бар.
Баланың қабілеті білімде көрінеді. Шығармашылық үдеріске, өнімге жеке тұлғаға
қатысты қарастырылады (Баррон, 2002) және ол арқылы бірегей, жоғары сапалы
және дана нәтижелер шығатын тұлғааралық әрі тұлғаішілік үдеріс деп сипатталады.
Мұндай үдерісті түсіну үшін конвергентті және дивергентті ойлау арасындағы Гилфорд (1956) айырмашылықты шектеу түсіністіктерімен танысқан пайдалы. Менің
сабақтарымның төртеуінде де осы ойлардың барлығы орын алды. Өйткені конвергентті ойлау бір шешім арқылы жүзеге асырылса, дивергентті ойлау креативтік
оймен жалғасады, яғни постер жасаса, олар шығармашылық қабілеттерін қоса
жұмысты аяқтайды. «Дарын» деген термин әдетте жоғары зияткерлік қабілеттермен
пара-пар тәрізді. Бірақ Валлах (1970) зияткерлік қабілет пен шығармашылық бірбіріне тәуелсіз және шығармашылығы жоғары балада жоғары зияткерлік қабілеттер
болуы да, болмауы да мүмкін деп есептеген [Мұғ. нұсқ. 83-84 беттер].
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Сабақтарымда оқушының дарынын дамыту үшін мен түрлі әдіс-тәсілдерді
қолданып жүрдім, ол логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, белгілі бір мәселеден
шығу жолды іздеу, шығармашылық тапсырмалар. Ал қазір курстан кейін менің
қосатыным бар, мазмұнына, қолданатын әдіске, оқу мәтіндегі өзгерістерге келу. Дарынды баланы айқындайтын өлшемдердің біразын ғана білетінмін, қазіргі жағдай
бөлек, мен қазір Фриман (1998) ұсынған дарынды, талантты баланы анықтау кезінде
бірнеше мазмұнды өлшемдерді тиімді қолдануға болатынын тиімді екенін түсіндім.
Дарынды балалардың негізгі өлшемдер:
– Есте сақтау және білім;
– Өз білімдерін жетілдіру;
– Ойлау қабілетінің жылдамдығы;
– Мәселені шешу;
– Икемділік;
– Күрделілікке деген сүйіспеншілік;
– Шоғырлану;
– Ерте символдық белсенділік.
Выготский «Әр балаға берілетін тапсырманың көлемі оның деңгейіне лайықтап
беріледі. Егер оқушы алған білімінің мәнін терең сезінсе, демек, ол мәнді мәселені
мәнсізден айыра біледі, білімнің ақиқаттығын дәлелдей алады. Шығармашылық
қабілетті дамытуда қазіргі заман талабына сай білім берудің озық технологияларын
пайдалану өте қажет. Ол үшін сынып оқушысының ой – өріс деңгейіне сай технология түрін таңдап алған орынды. Қазіргі таңда балаға деген көзқарас пен қарымқатынаста, баланы дамытушы тұлға ретінде қабылдап, олармен жүргізілетін оқутәрбие жұмысы да осыған лайық өзгерістерге ұшырап, қазіргі педагогикадағы
тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны енгізу талабы туындап
отыр. Шығармашылық жұмыстар дарынды дамыту және сабақ сапасын көтеруге
мақсатты әрі жүйелі жүргізілуі тиіс. Оқушылардың шығармашылық қабілетін жанжақты тапсырмалар (жұмбақ, сөзжұмбақ, ребус, тест) беру арқылы дамытқан жөн».
Қазіргі кезде негізгі талап – оқушылардың белсенді іс-әрекеттік сезімін оята
отырып, оларды басқара білу. Оқушылардың өз бетінше ізденуі арқылы білімін
көтеруі, біліктілікке талпынуы, ептілікке дағдылануы оқу үрдісінде белсенділігін
арттырудың бір жолы екендігі белгілі.
Өздік жұмыс – оқушының ойлау қабілеті, ақыл – ой және іс-тәжірибесінен
туындайтын оқу, тану әрекеті.
Шығармашылық жұмыстар оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын
оятып, шығармашылық қабілетін арттыруға, белсенділікке ынталандырады.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту барысында келесі міндеттерді
анықтадық: мәтінді оқып танысады, мазмұнын ашады, кейіпкерлерді салыстыра
отырып, айырмашылықтары мен ұқсастықтарын сипаттай алады.
Топтық жұмыс үрдісіне байланысты міндетті:
1. Оқушылар бір – бірімен пікірлесе отырып, ортақ қорытынды шығарды.
2. Тақырыптың түсініксіз жерлерін айқындайды.
3. Топтастарының сұрақтарына жауап береді.
4. Қорытынды шығарады, өз пікірін дәлелдейді.
Стратегияларды әр сабақтың мақсат-міндетіне сәйкес тиімді қолдану мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Өз ойын айтуға еркіндік берілгенін сезінген баланың
ойлау деңгейі жоғарылайды.
Сабақта дарындылықты дамыту мақсатында Британдық оқыту және оқу академиясы талантты және дарынды балаларды дамыту тәжірибесінен алынған жағымды
мысалдарды көрсететін көптеген кейс-стади арқылы жүзеге асыруға болады. Олар
балалардың осы санатымен жұмыстың тиімді әдістерін мойындау жөніндегі
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дебаттардың маңызды аспектілерін көрсететін болған, әр топтағы жастағы балалармен тәжірибесін өткізген. Бірінші жобада мүмкіншілігі шектеулі балалардың
қызығушылықтары мен сенімділіктері жоғары екенін зерттеген. Екінші жобада
«бірегей» және «үлгерімі» нашар балалардың дарындылығы мен талантын
анықтаған кезде олардың тұрмыстық жағдайымен байланыстырып өткізген сауалнамаларында дарынды баланың үйдегі жағдайы мектептегі оқуына әсер ететіні зерттелген. Үшінші жобада мұғалімдер дарындылық пен таланттылықты айқындауда
ата-аналарды тарту арқылы жүзеге асырылады.
Эйр талантты да дарынды оқушыларды оқытатын мектептердің оқу
бағдарламасына өзгеріс енгізу керектігін айтқан. Ол үш өзгеріс енгізу негізінде Мейкер және Нильсонның оқу жоспарын өзгертудің моделін бейімдеп жасады:
– Мазмұнына өзгерістер енгізу;
– Қолданылатын әдісті өзгерту;
– Оқу мәнмәтініндегі өзгерістер.
Дарындылықтың көрінуінен баланы экстернат етуге болады, яғни
оқушылардың оқу бағдарламасын жылдам, тез игеруі болып табылады. «8–9 жас
аралығындағы таланттыда дарынды оқушыларға арналған жеделдете оқыту жоспары» атты арнайы зерттеудің нәтижесінде пәндер бойынша бір жыл бұрын емтихан
тапсыру мектепте талантты да дарынды оқушылардың оқуға деген қызығушылығын
арттыру және дамытуда тиімді әдіс болғандығын дәлелдеді.
Өзінің оқуында дарындының және таланттың қасиеттерін пайдаланатын балалар құрдастарының тапсырмаларынан өзгеше тапсырмаларды қажет етеді. Бұл «ынталандыратын» немесе «күрделі» тапсырмалар болуын көздейді. Тапсырмалардың күрделілік деңгейін жоғарылатып, өмірдегі жағдайлармен байланыстырып
құрастыру керек. Өйткені алған білімдерін келешекте қолданулары жақсы нәтиже
береді. Қандай жағдай болмасын биология сабағынан алған білімдері медицина, химия, формацевтика ғылым салаларының негізін қалаушы ғылымның бірі ретінде
қаралады.
Өткен дәрістер бойынша талантты және дарынды балаларды анықтауда жоспар
жасау керек. Зерттеулер жоғары деңгейлі қабілеттері бар оқушыларды табуға
арналған бес өлшемдерді анықтады:
– Жады және бiлiм – тамаша жады және ақпаратты қолдану.
– Ақпаратты пайдалану – түйінді идеяларды анықтай бiлу, түрлi көздерден
алынған ақпараттарды таңдай және тиiсінше өңдей алу қабiлеті.
– Ойлау жылдамдығы – олар жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкiн, бірақ
шешiмдерге тез келеді.
– Проблемаларды шешу – олар ақпаратқа қосымшаларды енгiзеді, сәйкессіздікті көрсетеді, мазмұнын тез түсiнеді.
– Қиындыққа қызығушылық – қызығушылықты арттыру үшiн олар аса қиын
ойындарға және тапсырмаларға ұмтылады.
Дарындылықты дамыту үшін көп еңбекпен қызығушылықтың әсеріне байланысты деп ойлаймын. Дәстүрлі сабақтан арылып, логикалық ойларын дамытуымыз
қажет. Дарындылық пен талантты қаршадай жасынан тани білген ата-ананың
қасиетіне байланысты екен. Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін тұқымқуалаушылық
қасиеттерін де ескеру керек. Дарынды бала ұлт болашағы. Неге қытай елінде баланы
бес жасына дейін еркелетіп, не істесе соған көне береді, өйткені олар баланың танып-білу қабілеттері осы жас аралығында болатынын біледі. «Ата-анаң қандай болса, балада сондай болады», – деп халықтың көбі ойлайды. Дүниеге келген әр балада
дарындылық болады, оны біз мұғалімдер, ата-аналар, қоғам мүшелері, тәрбиешілер
дамытуымыз қажет. Қоғамның жақсы азаматы етіп тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін
сәби күнінен бастап баланы әсем жерлерге апарып, әдемі әуен сіңіріп, бауырларын
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көбейтіп өсіруіміз керек. Ұлы ғалымдар, ақындар тау басына шығып шығарма
жазған. Не бір талант пен дарындар табиғаты керемет жерлерде, көп балалалы отбасынан шығып жатыр. Баланың дамуына жағдай жасайық, барлық қызығымыз осы
болашағымыз. Болашақта аналардың бойына біткен құрсақтың қанында қазақтың
атын әлемдік деңгейде шарықтататын дарынды және талантты перзенттеріміз көп
болсын. Олардың қабілеттерін дамытатын ұстаздар.
Ұлы неміс педагогі А. Дистервергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып
береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойға үйретеді» дегені
мәлім. Сондықтан да ойлауға үйрететін сабақты дамыта оқыту сабақтары деп
білеміз. Бұл-мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас. Мұғалім бұл
жағдайларды танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйытқысы
болатындықтан, оқушының шығармашылығын арттыру.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Г.Е. Бильтаева
Көктөбе орта мектебі, Май ауданы, Павлодар облысы
Шетел тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға
мүмкіндік беретін тұлға аралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса
маңызды құралы болып табылады. Мемлекеттің халықаралық байланыстарының
сапалық өзгерістері адамның практикалық және зияткерлік іс әрекетіне шетел
тілдерінің сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. Ағылшын тілін тереңдетіп,
жан-жақты оқытуды қоғам, уақыт қажет етеді.
Бұл тақырыпты алу мақсатым: оқушыларды сауатты сөйлеуге дағдыландыру,
өз ойын айта білу, сөздік қорын дамыту
Осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттерін шешу қабілеттілігі туады.
1. Сауатты сөйлеуге дағдыландыру
2. Сөздік қорын, есте сақтау қабілеттерін арттыру
3. Шығармашылық ізденіске талпындыру
4. Сөйлеу мәдениетін меңгеру
Сөйлем әрекеті тек сөйлеу мүшелеріне ғана емес, ойлау мен пайымдаудың, сана мен мидің ерекшілігіне қатысты.
Ауызша сөйлеу дағдыларын толық меңгеру үшін сөйлеудің түрлері
оқушыларға толықтай меңгерту қажет, ол үшін ауызша сөйлеуді жетік меңгеру үшін
көптеген жаттығулар орындату қажет. Мысалы:
1. Жаттығулар құру
2. Сөйлемнің орнына сөзді табу немесе антоним, синоним сөздерді табу
жаттығулары
3. Сөйлемді аяқтау
4. Шығарма жазу оқушының ой-өрісін кеңейтіп, тілін шындауға көмектеседі.
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Сөйлеу ерекшеліктерін меңгерген оқушы өз ойын ауызша және жазбаша түрде
іске асырады. Бұл тілдік қолданудың тәжірибелі көрінісі. Лексикалық материалдарға
көңіл бөлуіміз керек. Мұндай тақырыптар жиі кездестіреміз: Мысалы: «Отбасы»,
«Аурухана», «Демалыс», « Менің досым», «Асхана», «Қонақта» т.б.
Монологты сөйлеу бір адамның өз ойын, көзқарасын білдірілуі. Монологті
сөйлеуге оқушылардың белгілі бір тапсырманы түсіндіруі, мұғалімнің жаңа
тақырыпты баяндауы, хабарлама, баяндама жасауы жатады. Монологті сөйлеуді дамыту үшін алдын ала белгілі тақырыпқа жоспар құрып, сол жоспар бойынша сөйлеу
үлгісі жасалады.
Диалогті сөйлеу мен монологті сөйлеуді қатар үйрету керек. Оны оқушыларға
төмен сыныптан бастап оқыту қажет. Сондықтан да оларға диалог пен монологті
сөйлетуде ойын түрлерін арқылы үйретуіміз керек. Ойын әдісі арқылы оқыту
олардың, пәнге деген қызығушылығын арттырады, өз ойын, пікірін, көзқарасын
білдіруге, екіншіден бір оқушының жауабын тыңдап, оны толықтыруға, жетістіктері
мен кемшіліктерін айта білуге жаттықтырады. Жақсы ұйымдастырылған және де
үздік әдіспен ұйымдастырылған ойын практикалық, тәрбиелік және дамытушылық
жағынан оқыту тәсілі болып табылады.
Ағылшын тілін үйретудің бастапқы кезеңінде оқу ойындарының тілдік
фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, рөлдік және динамикалық түрлерін
міндетті түрде пайдаланған жөн.
Ағылшын тілін үйрену баланың ой өрісін кеңейтуге, тіл арқылы басқа елді
мекенді, оның халқы мен мәдениетін тануға көмектеседі.
Бала ұлттық болашағы, қоғамның әлеуметтік байлығы, біз олардың адамзаттық
жоғары парасаттылығын, ақылдылық пен білімділігін, адамгершілік негізін
қалыптастыра білуіміз керек. Оқушылардың әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап,
олардың өздеріне деген сенімін, білімге ынтасын арттыру қажет.
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К ВОПРОСУ О ПОСТКУРСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В.А. Волкова, А.Н. Яскевич
учителя начальных классов СОШ №16, п. Солнечный
Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы формирования
интереса в процессе учёбы, Г.И. Щукина считает, что интересный урок можно создать за счёт следующих условий:
– личности учителя (даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается);
– содержания учебного материала;
– применения современных обучающих технологий. Если первые два пункта не
всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой деятельности любого
преподавателя [1].
Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования.
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Одной из главных задач является повышение педагогического мастерства учителя путём освоения современных образовательных технологий обучения и воспитания. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на
использовании совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и
учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, применение которых
имеет чётко заданный результат.
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое
мышление учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка.
Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов.
Глава Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Стратегии «Казахстан – 2050»
назвал ключевыми задачами образования – знания и профессиональные навыки,
подготовку и переподготовку учителя новой формации.
Соответственно, и требования к педагогу новой формации в последние годы
существенно повысились. На сегодняшний день необходимо, чтобы учительпрофессионал не только в совершенстве владел своим предметом, но и видел место
каждого участника в педагогическом процессе, умел организовать деятельность
учащихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные отклонения. Первоочередной задачей выступает повышение квалификации педагогов в области инновационной деятельности, а это формирование личности педагога, готового к успешной профессиональной деятельности, обновлению профессиональных знаний,
умеющего проектировать профессиональный и личностный рост [2].
«Нужно, чтобы педагог, который каждое утро входит в класс, осознавал, что
он – не энциклопедия или истина в последней инстанции, а помощник и друг ученикам, направляющий их в поиске знаний.
Сегодня учитель – своеобразная мозаика. Мозаику можно рассыпать и не собирать – такой педагог уйдет из школы. Можно собрать и больше не трогать – такой
учитель становится «урокодателем». Не всегда плохим, но уж точно «не горящим»
на рабочем месте. А можно совершать множество маленьких чудес: перекладывая и
создавая новые картинки. Вот перед нами уже исследователь, творец! У таких педагогов меняется мировоззрение, творческими являются подходы к преподаванию, они
должны воспитать критически мыслящих, способных самостоятельно добывать знания учеников».
В условиях инновационной деятельности учителя особую важность приобретают человеческие качества педагога, которые становятся профессионально значимыми предпосылками создания благоприятных отношений в учебно-воспитательном
процессе. Поэтому учитель должен находиться в постоянном творческом поиске.
Очень сложно обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, если сам педагог не находится на соответствующем этапе творческого саморазвития.
Этого требует его профессиональная педагогическая деятельность. Т.А. Вайзер, учитель начальных классов, в своем исследовании инновационной деятельности
учителей начальной школы утверждает, что в процессе выполнения инновационной
работы происходит саморазвитие учителя как субъекта инновационного процесса
школы. Инновационное творчество учителя приводит к становлению новых качественных характеристик деятельности самого педагога.
У учителя в работе появляется системность в сознании и профессиональной
педагогической деятельности, т.е. расширяется свобода учителя в постановке целей,
выборе содержательной и процессуально-методической сфер; происходит осознание
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этой свободы как права на творческое самовыражение – обеспечивается ориентация
учителя на реализацию гуманистической, личностной направленности образования;
преодоление авторитарности, установка на сотрудничество, диалог с воспитанником,
соавторство учителя с учеником в разработке всех компонентов педагогического
процесса (его целей, средств, ожидаемых результатов, критериев их оценивания и
др.). А креативность, умение творчески подходить к своей профессиональной деятельности является главным качеством учителя начальных классов [3].
Педагогическое творчество во многом определяется своеобразием, сложностью, уникальностью и деликатностью – формирующейся человеческой личностью.
Без активности ребенка, без его деятельности все усилия учителя оказываются бесполезными. Это и определяет такую важную особенность педагогического творчества, как необходимость сотрудничества, сотворчества с детьми. В передовом педагогическом опыте утверждается не только совместная деятельность учителя и ученика,
в которой проявляется творческий процесс (например, проблемное обучение), но и
совместный поиск (дискуссии по проблемным вопросам, совместное обсуждение
своих действий). Особенность деятельности учителя заключается в том, что он ограничен во времени, а результаты творческих усилий (особенно воспитательные) проявляются не сразу, их трудно оценить и сопоставить.
Учитель начальных классов должен создать образовательное пространство для
развития личности каждого ребенка в своем классе. Для этого учителю необходимо:
– создать комфортные условия для развития индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
– развивать логическое мышление у обучающихся класса через:
– применение обобщения в текущей учебной работе на каждом уроке;
– установление логических связей в материале;
– выделение главного и существенного в учебном материале;
– понимание значения учебной информации;
– выявление межпредметных связей;
– эмоциональную подачу учебного материала.
– овладение методами изучения личности учащихся;
– обеспечение преемственности обучения «ДОУ – начальная школа – средняя
школа».
Образовательное пространство развивает у учащихся умения и навыки исследовательской деятельности. Результаты деятельности учителя могут выражаться в
достижениях учащихся начальных классов на конкурсах и олимпиадах различных
уровней.
Главной задачей школы является создание учителями благоприятных условий
для развития креативного мышления в рамках исследовательской деятельности учащихся. Благоприятная психологическая среда в школе создает условия для формирования у детей навыков исследовательской деятельности, которые и реализуются в
участии школьников в научных конкурсах разных уровней.
Учитель с детьми определяет темы для исследований, которые выбирают из
содержания учебных предметов или близких к ним, а проблема исследования должна находиться в рамках познавательных интересов ребенка. Использование исследовательского подхода в обучении помогает учителю повысить результативность и качество учебно-воспитательного процесса. У младших школьников значительно повышается интерес к окружающему миру, его предметам, культуре народов разных
национальностей, возрастает интерес к изучению жизни животных. У детей активно
развиваются любознательность, самостоятельность, стремление повысить свой культурный и интеллектуальный уровень, т.е. познавательная деятельность, появляется
умение преодолевать трудности, повышаются коммуникативные способности и ос-
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мысливаются нравственные ценности общества. И главная роль здесь отводится
личности учителя начальных классов, его человеческим и профессиональным качествам, как руководителю и посреднику процесса развития личности учащегося.
Творческому педагогу зачастую приходится жертвовать своим личным временем, и
каждый втайне ожидает результата, хотя понимает, что результат творческого процесса в работе с детьми может проявиться только через многие-многие годы. И для
этих детей учитель живет, работает. А завтра они обгонят на пути к счастью. Учителя уйдут, а ученики останутся. Так позаботимся о том, чтобы их жизнь была лучше
нашей, интереснее, насыщеннее.
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ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
А. Дарабаева
№9 жалпы орта білім беру гимназия мектебі,
Павлодар қаласы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Елбасымыздың
«Болашақ», «Дарын» бағдарламаларында, «Қазақстан – 2030» атты Қазақстан
халқына Жолдауында, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005–
2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында», білім беру саласындағы
мемлекеттік саясатың басты принциптері ретінде жеке адамның білімділігін
ынталандыру және дарындылығын дамыту, білім берудің дамытушы сипатын
арттыру мәселелері айқындалып, басымды міндеттер қатарына қойылған басты
мәселе [2].
Дарынды балалардың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану, дамыту мақсатында
арнайы жасалынған бағдармалар арқылы оқыту жүргізіледі Дарындылықтың
маңыздылығы мен прагматикалық-гуманистік бағдарға сай, баланың жеке тұлғалық
қасиетін жаңа деңгейге көтеретін, ұлттық оқыту шартының іс-әрекеті түрінде
«Дарындылық тұжырымдамалары» атты психологтер дайындаған құжаттар бар.
«Дарынды бала дегеніміз – айрықша жетістіктермен ерекшеленетін және ісәрекет барысында сондай жетістіктерге ұмтылатын баланы айтамыз», – делінген.
Дарындылықтың дамуын зерттеуде балалардың шығармашылық мүмкіндіктері
мен ақыл-ой дамуы жоғары деңгейде анықталатын жалпы дарындылықтың және
нақты әрекет музыка, спорт т.б. түрде байқалатын арнайы дарындылықтың
анықталуы өте маңызды.
Шығармашылық қабілетін көрсете білген балалар одан әрі оны жарияламай,
Н.С. Лейтес бағалағандай: «Өспелі дарындылыққа» және шартты түрде белгілі бір
әрекетке бағыттай алады [2].
Дарынды оқушылардың қабілеттеріне сай лицейлерде білім беру бағдарламасы
арқылы олардың бойындағы қабілеттерін дамыту, оқушылардың әрқайсысын өзіне
тән ерекшеліктерін ескеру.
Оқушылардың қабілеттерін лицейлерде дамыту үшін мына мәселелер
ескеріледі: оқушылардың үлгерімі, сыныптағы мінез-құлық, оқу мінез-құлқы.
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Дарындылықты айқындау, олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау,
мектеп, жанұя, мұғалімнің рөлін анықтау үшін бағдарлама қажет.
Сол бағдарламаның мақсаты баланың жеке басы ерекшеліктерін дамуына жол
ашу қабілетіне қарай шығармашылық тұлға қалыптастыру, оның дамуына ерекше
жағдай туғызу.
Бағдарлама міндеттері:
– Оқушылардың жан жақты табиғи, интеллектуалдық қабілетін дамыту;
– Оқушылардың арнаулы шығармашылық қабілетін айқындау, дамыту;
– Терең және жан-жақты ғылыми негіздерін игеру білімі бойынша тұрақты
дүниетаным көзқарастарын қалыптастыру.
Өз бетімен білімін көтеру және ғылыми зерттеу қызметінің дағдыларына
оқыту, сонымен қатар жеке бастың өзін жетілдіруге ішкі қажеттілігін қалыптастыру;
Жеке бастың өнегелік негіздерін, қоршаған ортаға адамгершілігін, қарым –
қатынасын қалыптастыру;
Жеке бастың үздіксіз жетілуіне ішкі қажеттілік қалыптастыру.
Жалпы барлық таным процестері бірігіп интеллектуалды жүйе құрайды.
Оқушының интеллектуалды жүйесін дамытуда зерттеушілік белсенділігі арқылы
оқушы өзін-өзі дамытып, танып білуге жол ашады, интеллектуалды даму үшін
оқушының білуге деген құштарлығы қажет.
Оқу-тәрбие процесін ұйымдастырушысы – мұғалім. Сондықтан мұғалім
табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйын одан әрі дамытып, ерекше қабілетті
оқушыны дарынға айналдыру үшін аянбай еңбек етіп, көш соңында қалып қоймай,
қоғам алдындағы азаматтық тұрғыдан орындауы керек.
Дарынды оқушымен жұмыс жүйесінде мұғалім маңызды орын алатыны белгілі.
Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты, кәсіби тағдыры мұғалімге
байланысты.
Дарынды балалармен жұмыс істейтін мұғалімдердің міндеттері:
– дарындылықты анықтау, дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөліп, сол бағытта
талмай жұмыс жасау;
– дарынды оқушыға қосымша тереңдетілген бағдарламалар жасай біліп,
олардың өздігімен жұмыс істеуіне, шығармашылық ізденістеріне қажетті кеңестер
бере білуі;
– жұмысқа қажетті материалдар мен тиімді әдістерді тауып, жұмыстың
мақсатын нақты қоя білу;
– оқушыға дұрыс бағыт-бағдар беру арқылы оның ғылыми-зерттеу жұмысымен
айналасуына көмектесу;
– педагогикалық үрдісті диагностикалау жұмысын жүргізіп, оларды бір –
бірімен байланыстыра алу;
– өз пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары нәтижелерге жетуге
ұмтылуы;
– дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі;
– дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке
жете алатындай деңгейде жұмыс жасауы;
Дарынды балалармен жұмыс жасайтын мұғалімдерге төмендегідей талаптар
қойылады:
– кең пейілді, нақты болу;
– интеллектуалды дамуының жоғары болуы;
– іскерлігімен, қызықтыратын тақырып ауқымы кең болуы;
– белсенді, тынымсыз мінез – құлық икемі;
– әзілдесе білуі;
– өзін – өзі жетілдіру барысында көзқарасын өзгертуге әзір болуы;

52
– өзіндік дүниетанымдық көзқарасы болу.
Дарынды балалар – олар әр түрлі, бір-біріне ұқсамайды. Дарынды балаларды
байқамай қалу мүмкін емес. Ол бала әрқашан ерекше қабілеттерімен, өзінің қол
жеткізген мүмкіндіктерімен көзге түсіп тұрады.
Қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын оқып үйреніп, күнделікті
сабақтарда шығармашылықпен пайдаланып отырса, нәтижесін берері сөзсіз.
Білім сапасы мен деңгейін анықтап, салыстырамлы мониторингтер жасап
отыру оқушы қабілетін зерттеуге көп көмегін тигізеді.
Қабілет-іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі етіп орындауда
көрінетін адамның жеке қасиеті. Дегенмен, табиғат оны бәріне бірдей етіп бөлмей,
біреуге көптеу, біреуге аздау, ал үшіншілеріне мүлдем жарытпай тарататыны да
анық. Қазірге дейін ғылым мен тәжірибеде дарындылық туралы екі көзқарас бар.
Біреулері кез келген бала дарынды, тек уақытында нақты қабілетін анықтап,
дамыту керек дейді.
Ал қарсы көзқарастағылардың айтуынша, дарындылық өте сирек құбылыс,
жалпы адамдардың өте аз тобына ғана тән. Сондықтан дарынды балаларды іздеу
алтын түйірін іздегенмен бірдей.
Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес
жүргізу бір жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші
жағынан ерекше дарынды балалардың тек өзінің интелектуалдық дамуын
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУДАҒЫ ӨЗІН-ӨЗІ
ТАНУ ПӘНІНІҢ ОРНЫ
М.Е. Досжанова
Абай атындағы №2 мектебі, Екібастұз қаласы
А.Е. Мандаева
ПГПИ, Павлодар қаласы
Қазіргі жаһандану заманында мемлектіміздің басты мақсаты – жас ұрпақтың
сапалы білім алуы болып отыр. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар – бұл ХХІ ғасырды адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші» деп атап айтуы –
бұл мемлекет алдындағы үлкен мәселе екенің таңытады [1]. Өйткені қазіргі уақытта,
технология дамыған уақытта әр адам өзінің білімін, сауаттылығын, жанашылдыққа
деген қызығушылығын үнемі дамытып отыру тиіс.
Еліміздің ертеңі жас ұрпақ екендігі белгілі. Сол себепті біз өз заманның талабына сай саналы, зерделі ұрпақ тәрбиелеп қана қоймай, оларға сапалы білім беру –
ұстаз алдындағы басты міндет. Оқушы өз бойынан жақсы қасиетті таңып қана
қоймай, өзгелердің жақсы жақтарын таңып, өзінің жан-жақты дамуына, рухани дамуына өзі ықпал жасауыда тиіс. Себебі біздің қоғамда өзінің жеке тұлға ретінде тани
алмайтын, я болмаса «Менменшілдігі» басым өзгелердің пікірімен санаспайтын
балалардың өсіп келе жатқаны жасырын емес [3]. Сондықтан да әр балаға оның

53
психологиялық ерекшелігін ескере отырып, өсіп жатқан ортасын анықтап,
қоғамдағы белсенділігін айқындау ұстаздар алдында басты міндет. Шындығында,
барлық баланың қабылеті бір уақытта таңыла бермейді. Кейде әр баланың
бойындағы қабіллеттер жасырын күйде қалып қойып жатады. Сол себепті де
баланың бойындағы табиғи дарынды, талантты қабылетті тану үшін біздер, ұстаздар
қауімі батыл қадамдар жасай отырып, олардың ерекшеліктерін аша отырып баланың
неге бейім екендігін танытуымыз қажет [4]. Өйткені әр бала – дарынды. Сол дарынды өз уақытында тану арқылы біз баланың мүмкіндіктерін аша аламыз. Міне, осындай мәселелерді көтеруде дұрыс бағыт-бағдар беріп көсбасшылық ететін – өзін-өзі
тану пәні. Атаулы пән өз уақытында «Бөбек» қорының президенті Сара
Алпысқызының «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім жобасы ретінде
қалыптасты. Бұл білім жобасының өскенлең жас ұрпақты өз заманына бейімдеуге, өз
ортасына лайықты тәрбиелеуде берер маңызы зор [5].
«Өзін-өзі тану» пәні – баланы жастайынан отаншылдыққа, әдептілікке,
достыққа, тазалыққа, ұқыптылыққа, мейірімділікке, табиғатты сүюге, отбасын
сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді. Адам бойына кішіпейілдік, сыпайлық,
рақымшылық, жанашарлық, сыйластық, тілектестік сияқты қасиеттерді дарыту және
өзгелерді қадірлей, сыйлай, құрметтей білу, тыңдай білу, қолынан келгенше
адамдарға көмектесу, кешірімді болуды үйрету де «Өзін-өзі тану» пәнінің үйлесіне
тимек [5, 16 б.].
Бұл пән балалардың педагогикалық-психологиялық тұрғыдан жеке тұлға
ретінде қалыптасуына зор ықпал етеді. Себебі әр бала сырттан келген мейірімділікті,
жаңашырлық сезімді кішіпейілділікті сезіну арқылы өзінің бойына жақсы
қасиеттерді сезінеді. Ол өз пікірін айтып қана қоймайды, өзгелерді тыңдай біледі,
өзгелердің пікірімен санасады, осы арқылы қарым-қатынастар сыйластыққа
құрылады. Әр бала өзіне өзгелердің көңіл бөлуін тану арқылы өзінің ортадағы
қажеттілігін, орнын танып білетін болады [2]. Оны сезіну арқылы баланың өз
ортасындағы белсенділігі арта түседі. Яғни біз баланы ортаға бейімдеу арқылы оны
ертеңгі елдің бір белсенді азаматы болатындығын есімізден шығармауымыз керек.
Кез келген бала өзінің өмір сүріп жатқан ортасында өз қажеттілігін қанағаттандырып
қана қоймай өз еліне оныңда қажеттілігін ұғынып өсуі тиіс. Сол себептіде «Өзін-өзі
тану» пәннің алдына қойылған міндеттері өте зор [5].
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ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНДЕ БАЛАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ
ОТЫРЫП ТӘРБИЕЛЕУ
Г.Ш. Ергазинова
№20 сәбилер балабақшасының басшысы, Кенжекөл аулы
Г.С. Калимжанова
ДПжП-31қ тобының студенты, Екібастуз қаласы
Н.К. Махметова
психология кафедрасының аға оқытушысы, Павлодар
Қай заманда да, қай елде болса да отбасының адамзат ұрпағына тигізетін
ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа ешнәрсенің күшімен салыстыруға болмайды.
Отбасы – адам баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Адамның өміріндегі ең
қуанышты, қызық дәурені осы отбасында өтеді. Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап, ата-ана өздерінің негізгі борыштарын – тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі [1,
с. 123]. Отбасы – баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы. Осы ортада баланың
өмірдің мақсаты, оның құндылықтары, не біліп, өзін қалай ұстау керектігі туралы
алғашқы мағлұматтар меңгеріледі және онда басқалармен қарым-қатынас орнатуға
дағдыланады. Сөйтіп, өзінің «кім» және «қандай» екенін, басқалардың «кім» және
«қандай» екенін тәжірбиеде сынап байқап көреді. Бала үшін отбасы – ең алғашкы да
аса белсенді тұлғалык қалыптасу көзі. Осыдан отбасында кабылданған көзқарастар,
салт-дәстүрлер, ұстанымдар, әрекет-қылық үлгілері тұлға микроэлементіне бастау
беріп, оның барша өмірінің негізгі сипатын қалайды. Бүгінгі қоғамның даму
жағдайындағы отбасы тәрбиесінің күй-жайы ерекше көңіл аударуды қажет етеді.
Өйткені, қоғамда орын алып отырған келеңсіз жайттардың барлығы дерлік осы отбасы тәрбиесінің олқылыктарымен байланысты болып отыр. Сондықтан да
отбасындағы тәрбие тұлға болмысының қалыптасу көзі, адамгершілік қасиеттерінің
бастауы. Бала тәрбиелеу оңай жұмыс емес. Ол үлкен шеберлік пен шыдамдылықты
талап етеді. Сондықтан халық өмір есігін енді ғана ашқан бөбек тәрбиесін бесіктен
бастаған. Отбасылық тәрбие бала тәлімінің мәні бала нәрестелік шағынан ержетіп,
оң-солын тани бастаған шақ аралығындағы үрдісінің мазмұнын құрайтындығы
нақты тұрмыстық, тәрбиесі және өнегелік үлгілер негізінде пысықталады.
Бала дүние есігін шыр етіп ашқан күннен бастап-ақ, жаңа ортаға келіп
қосылады. Сол ортадан ол да тиесілі еншісін алады. Ол оның – отбасы. Баланы үлкен
ортаға, қоғамға бейімдеп даярлайтын да отбасы. Баланың жан – дүниесі айнадай
тап – таза мөлдір, сол айнадан баланы көру үшін оның жүрегіне үңіліп қарау қажет.
Себебі әр баланың өзіндік психологиялық жеке ерекшеліктері бар. Ата-ана балаға
жақсы тәрбие беру үшін, баласының мінез-құлқындағы әр мінез бітістерін байқап
білуге қабілеті болуы керек. Педагогтер секілді кез келген ата-анаға педагогикалық
такт қажет. Барлық ата-ана отбасында «Мен балама дұрыс тәрбие бермей
жатырмын» – деп, еш ойламайды. Себебі, әр ата-ана, әр отбасы қабілет-қарымына
қарай тәрбие береді. Ал баланың жан дүниесі өте нәзік. Балаға ойланбастан
айтылған сөздің өзі оны күйзеліске әкеп соқтырары анық. Отбасындағы бала
тәрбиесі түбегейлі жүйелі түрде қадағаланып, жаңаланып, заман талабына сай
өзгеріп, дамып отырса тәрбиенің құндылығы арта түседі. Отбасылық тәрбиелеудің
басымдылығын тану дегеніміз – отбасы мен мектеп жасына дейінгі мекеменің жаңа
қарым-қатынасын талап етеді. Ата-аналарды педагогикалық үдеріске тарту арқылы
бала тәрбиесінің максат, міндеттерін түсінуіне, бала тәрбиесін ойдағыдай іске
асыруларына ықпал етеміз. Ата-аналардың өз балаларының балабақшадағы өмірін,
қалай өсіп жетілетіндігі интеллектуалдық жеке қабілетінің қалыптасатынын көріп,
біліп отырғаны абзал. Ата-ана мен балабақша атқаратын істер әрқилы болады да,
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бірінің жұмысын екіншісі атқара алмайды, сондықтан олардың қарым-қатынасы
бірін-бірі толықтыруы, бір-бірімен түсінісуі, бір-бірінің бағытында құрылуы тиіс.
Бала дүниеге келген күннен бастап психо-физиологиялық дағдарыс
кезеңдерінен өтеді. «Үш жас дағдарысы» кезенінде баланың таным сферасының
ұлғайып, өзіндік мінез бітістерімен яғни ашулану, жылау, еркелік, өз дегенің іске
асыруға талпыну және ересектерге өз дегенің іске асыру әрекеттері байқалады. Бұл
кезеңде ата-ана тарапынан балаға қамқорлық, көңіл бөлу, балаға қарсылық тудырмай
ақылмен түсіндіру, баланың көңілін аулау мақсатында балаға неғұрлым қызықты
жағдайлар туғызу қажет. Мәселен, түрлі-түсті бояулары қанық жануарлар,
өсімдіктер жайлы суреттер мен кітапшалар көрсету, мультфильмдер ұсыну, жиі серуенге шығару, өзге балалармен ойнату және баламен бір уақыт «бала» болып ойнау
балаға аса жағымды әсер сыйлайды.
Балаға ең ауыр, қиын кезеңдердің бірі баланың мектеп табалдырығын аттаған
«Жеті жас дағдарысы» кезеңі де. Бастауыш мектептің негізгі міндеті – баланың
бастапқы жеке басын қалыптастыруды қамтамасыз ету, қабілеттерін анықтау және
дамыту. Баланың бастапқы жеке басын қалыптастыру үшін біз ең алдымен балаларды мектепке бейімделуге қолдау танытамыз. Бала осы кезеңде мектеп өміріне және
әлеуметтік – психологиялық қатынастарға бейімделе түседі. Алайда баланың
барлығы өмірлік әрекеттің жаңа жағдайына табысты түрде бейімделмейді. Міне осы
жерде мынадай сұрақ туындайды: Мүмкін бастауыш сыныптың алғашқы кезеңінде
балаларды мектепке дайындауда, әлеуметтік микроортада қандай факторлар позитивті роль атқарады? Ең жағымды фактордың қатарына өз жағдайында өзінөзі бағалауы жоғары, жанұясында тәрбие әдісі дұрыс жолға қойылған отбасында
конфликтілік жағдайлардың болмайтың, құрбы – құрдастарының арасында жағымды
белгілі орны бар блалар жанұясы жатады.
Отбасы жағдайына бала тәрбиесін, баланың өзіндік жеке тұлға ретінде дамуына кері ықпалын тигізетін жағымсыз факторлар:
– тәрбие әдісінің дұрыс жолға қойылмауы;
– үлкендермен қарым – қатынастың болмауы;
– ата – ананың өзіндік қабілеттерінің төмендігі;
– құрбы – құрдастарының арасында өзін теңдей сезінбеуі;
– толық емес жанұядан шығуы;
– отбасындағы үнемі конфликтілік жағдайлардың орын алуы;
– көптеген кері әсерлер байқалған балалар отбасы [2, с. 224].
Ата-ана баланың жас ерекшелігін ескермей талап қоюы, балаға физиологиялық
жағынан кері ықпалын тигізеді. Мүмкін, күнделікті өмірде кездесетін тұрмыс
қажеттіліктері, яғни мектеп жасына немесе кіші мектеп жасындағы балаларға ауыр
жұмыстарды тапсыру, тапсырылған жұмысты түсіндіріп, оған шектен асып жаза
қолданаты ата-аналарда аз емес. Ал балаға тәртіп ерекшеліктерін түсіндіріп,
тәрбиелемей шектен тыс кетіп жататын ата-аналарда аз емес. Бала өз әрекетін
әрқашан мойындай алады.
Баланың жасы ұлғайған сайын, баланың ішкі жан дүниесі күйзеліске ұшрайды.
Кіші мектеп оқушысы орта буынға өткен шағы, яғни «5-сыныпқа бейімделу» кезеңі.
Бұл кезеңде балада дағдарыс кезеңі байқалады. 5-сыныпта жаңа таныс емес пәндер
еніп, оқу жүктемесі көбееді, күнделікті жоспары ауысады, кейбір оқушыларда
физиологиялық өзгерістер де байқалып жатады. Бұл кезеңде психологиялық жағынан – агрессия, сенімсіздік, өз ортасын мойындамау, өшпенділік, қарым – қатынаста
енжарлық таныту, эмоционалды қызбалық, мазасыздану, беймазалық, жалған
сөйлеу, ұшқалақтық байқалады. Жеткіншектік кезеңнен – жасөсіпірімдік кезеңге
өткен шақта әр бала тұлғалық дамуында өздігінше ерекшеленіп отырады. Бірі өтпелі
кезеңді ұзақ уақыт бойы өткерсе, бірі белгілі бір уақыт арасында көзге түседі.
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Жеткіншектік және жасөспірімдік кезең ата-ананың баласымен «досыңдай» болып
қарым-қатынас қажет ететін кезеңі. Себебі ата-анасы баласымен сенімді қатынас жасай отыра, баласын толық танып біле алады. Бала бойындағы мінез-құлық
қиындықтары пайда болуының себептерінің бірі – оның тәрбиеленіп отырған ортасына, отбасының әлеуметтік тұрмысына, жеке тұлғалық дамуында психологиялық
бірізді жүйенің болмауынан да туындалып жатады.
Жоғарыда қарастырылған мәліметтерге жүгіне отырып ойымызды тұжырымдасақ, қазақтың біртуар перзенті М.Әуезовтiң «Ел болам десең, бесігіңді түзе!» – деп
айтқанындай, әрбір дүниеге келген бала тағдырын мемлекеттік деңгейде отбасылық
тәрбие жағдайында іске асыруды ойластыруымыз керек [3, с. 156]. Ол үшін қазақ
отбасы тәрбиесін дәстүрлі ұлттық тұрғыда ұйымдастыруды қамтамасыз ететін «бала – бақша – мектеп – отбасы – кәсіби білім беру мекемелері» арасындағы кешенді
бірлікті сақтай отырып, отбасылық тәрбие жұмысын жүйелі жүргізу қажет. Сонымен
қатар, ата-аналардың есте ұстар басты қағидасы – әрбір ата-ана балаларын дәл
өзіндей етіп емес, өзінен асып түсетіндей етіп тәрбиелеуі керек екендігін ұмытпауы
тиіс. Өйткені олардың заманы ата-ана заманына қарағанда әлдеқайда талапшаң
болмақ. Соны басты назарда ұстау керек.
Ата-бабаларымыз тәрбие тал бесіктен деген. Олай болса, бала үшін ата-ана
игілік жасаушы, үлгі-өнеге көрсетуші және ақыл-кеңес айтушысы болған жағдайда
ғана баланы танып біле алады. Сондықтан әрбір ата-ана өзінің баласын білімді,
мәдениетті, жан-жақты етіп тәрбиелеуге міндетті.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.С. Жакупова
ПГПИ, г. Павлодар
А.З. Махамбетова
Областной центр реабилитации детей
с ограниченными возможностями, г. Павлодар
Ключевым звеном в системе непрерывного образования является переход с
момента раннего развития в период дошкольного образования. В раннем детстве (от
1 года до 3 лет) деятельность ребенка со стороны его взаимоотношений со взрослыми может быть охарактеризована как совместная деятельность. Б.Г. Ананьев по этому вопросу писал: «Взрослый, родной человек не только «подставляет» вещи для
детской игры, но и приучает ребенка к игре и формирует отношение ребенка к известным предметам его действий.
Дети в раннем детском возрасте в совместной деятельности со взрослыми и
под их руководством овладевают основными предметными действиями. Многие из
действий, которые осваиваются в этот период, дети могут производить только при
непосредственной помощи и при участии взрослых. Однако по мере овладения действиями дети начинают производить их самостоятельно. Уже на втором году жизни
ребенок научается самостоятельно ходить; на третьем году движения ребенка (бег,
ходьба, лазанье) становятся все более совершенными и координированными. Овла-
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девает ребенок и некоторыми тонкими движениями кисти рук и пальцев, научается,
например, держать карандаш и проводить им линии и штрихи, застегивать пуговицу,
пускать волчок и т.п. При правильно поставленном воспитании к 3 годам ребенок
может самостоятельно есть, умываться, одеваться и делать многое другое.
Но в виду некоторых особенностей развития у детей с ограниченными возможностями, в частотности у детей с детским церебральным параличом ДЦП, период
раннего развития длится дольше. Для данной категории детей занятия с «раннего
детства» в возрасте от 0 до 3–4 лет являются неотъемлемой частью их общего развития. По результатам анализа исследований ученых в данной области можно отметить, что развитие клеток головного мозга к трем годам завершается на 70%, а к
шести до 90%. Очень важно заниматься развитием моторики рук. Известно, что развитие мелкой моторики рук находится в тесной связи с развитием речи и мышления.
Развитие речи во время участия в пальчиковых играх происходит сразу в нескольких
направлениях. Импульсы от рецепторов, которые расположены на ладонях, идут к
головному мозгу и активизируют ту его часть, которая отвечает за развитие речи. Во
время пальчиковых игр ребенок слышит и повторяет за взрослым стихи, песенки.
Затем запоминает их и произносит. Маленькие дети учатся распознавать звукосочетания, слова, мелодию и ритм языка.
Физиолог М.М. Кольцова проводила исследования, которые подтвердили, что
развитие речи непосредственно зависит от развития мелкой моторики рук. Она считает, что двухлетние дети, которые хорошо разговаривают, умеют показывать по 1–2
пальца отдельно друг от друга. Малыши, которые говорили плохо, не смогли показать пальчики отдельно друг от друга из-за слишком сильной их напряженности или,
наоборот, вялости. Этот опыт доказал, что для развития речи необходимо, чтобы ребенок мог свободно двигать своими пальцами. Данная взаимосвязь прослеживается в
течение всего дошкольного периода. По мере совершенствования мелкой моторики
развивается и речь ребенка [1, с. 120-122].
Изучение двигательной сферы детей младшего дошкольного возраста с нарушениями в развитии показало, что у таких детей наблюдается несовершенство движений во всей моторике (общей, артикуляционной, лицевой в тонких движениях
пальчиков и кистей рук), а также трудности при контроле произвольных движений.
Несовершенство общей моторики (движения рук, ног, туловища) выявляется при
плохой координации движений, затруднениях во время выполнения гимнастических
упражнений и трудовых операций. Плохая координация пальчиков и кистей рук
проявляется во время самообслуживания (в процессе использования столовых приборов, надевания или снимания одежды, застегивания пуговиц и т.д.). Таким детям
сложно играть в пальчиковые игры, выполнять в тетрадях различные задания.
В свою очередь, это свидетельствует о взаимообусловленности и взаимосвязи
между совершенствованием двигательной и речевой сфер, об их функциональном
единстве в процессе развития ребенка. Двигательная система, особенно мелкая моторика рук, оказывает большое влияние на развитие всего организма. Следовательно, мелкая моторика взаимодействует не только с речью, но и с мышлением, вниманием, координацией движений и пространственным восприятием, наблюдательностью, воображением, зрительной и двигательной памятью. Развитие навыков мелкой
моторики является источником ускоренного совершенствования речи, мышления и
психического развития.
На сегодняшний день существует множество методов развития ручной умелости, которые применяются в системе общего и специального дошкольного образования. Дома с детьми следует организовывать занятия (утренняя зарядка, различные
подвижные игры на свежем воздухе). Но прежде всего к ним относятся пальчиковые
игры с проговариванием стихотворного текста, во время которого происходит разви-
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тие не только мелкой моторики рук, но и общей, а также артикуляционной моторики
[3, с. 68-69].
Для раннего развития детей с ДЦП оптимальным вариантом может выступать
применение методики Марии Монтессори, который основан на наблюдении за ребенком в естественных условиях и принятии его таким, каков он есть. Основной
принцип Монтессори-педагогики: подвигнуть ребенка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию, то есть «Помоги мне сделать это самому». В группах
Монтессори ребенок учится в основном самостоятельно с помощью специально разработанной окружающей среды – Монтессори-материалов, в которых заложена возможность самоконтроля, ребенок сам видит свои ошибки, и взрослому не нужно
указывать на них. Роль учителя состоит не в обучении, а только в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка [2, с. 45-52].
Еще одна ключевая особенность Монтессори-педагогики: дети занимаются в
разновозрастных группах. В одном классе рядом работают 2-летний и 4-летний малыши, они не мешают, а, наоборот, помогают друг другу.
Монтессори-класс включает в себя множество зон:
– зона реальной жизни: ребенок учится самостоятельно одеваться, пересыпать
и переливать, мыть, чистить перемешивать, вырезать, раскрашивать, рисовать и т.п.
Здесь дети учатся концентрировать внимание и развивают крупную и мелкую моторику;
– зона сенсорного развития: изучение окружающего мира (различать высоту,
длину, вес, цвет и др. свойства предметов). Здесь дети играют с предметами, изучая
размер, форму и цвет. К примеру, малыш по порядку выставляет на стол цилиндры
от самого большого до самого маленького. Детишки также учатся следить глазами
слева направо, что помогает освоиться с чтением;
– зоны языковая, географическая, математическая, естественно-научная: умственное развитие ребенка.
– двигательные упражнения – в основном на линии. В большинстве Монтессори-классов на ковре или на полу нарисована ленточная линия в виде круга (овала),
которая используется для физических упражнений по развитию равновесия и координации движений, а также внимания.
Ребенок сам выбирает зону и конкретный Монтессори-материал, с которым хочет работать. Он может работать один или с другими детьми, этот выбор он тоже делает обычно сам. Ребенок работает в собственном темпе, в методе нет соревнования.
Задача педагога – помочь ребенку организовать свою деятельность, пойти своим уникальным путем, реализовать свой потенциал в наиболее полной мере. Очень
важны особые педагогические приемы, которым должны научиться Монтессориучителя. В методе Монтессори нет классно-урочной системы, вместо школьных
парт – легкие переносные столы и стулья-коврики, на которых занимаются на полу.
Монтессори-учитель не является центром класса, как в традиционной школе. Он не
сидит за столом, а проводит время в индивидуальных занятиях с детьми. Монтессори-учитель вмешивается в деятельность ребенка только тогда, когда это необходимо.
Таким образом, осуществляя процесс раннего развития детей с ДЦП по методике Марии Монтессори, педагог готовит ребенка к самостоятельной жизни. В свою
очередь, это поможет детям в дальнейшем реализовать свои потребности самостоятельно, не нуждаясь в чьей-либо помощи. А это является одной из главных задач,
которую поставил Глава государства перед обществом. Сегодня важно культивировать в обществе, начиная с самых ранних этапов воспитательного процесса в общеобразовательных школах, положение о том, что государство – не бесконечный донор, а партнер, создающий условия для роста благосостояния граждан. Стратегия
государства строится в направлении от социальной защиты к социальному прогрес-
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су. А это значит, что иждивенчество недопустимо, отмечает в своем выступлении
Глава государства.
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МУЗЫКАЛЫҚ – ТЫНЫҒУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК СИПАТЫ
Е. Жанайхан
доцент, ПМПИ, Павлодар қ.
Д. Тилеубек
4-курс студентi, ПМПИ, Павлодар қ.
Бүгінгі мектептерде музыкалық тәрбие жұмыстарының жаңа бағыттағы
түрлерін ұйымдастыру заман талабына айналды. Оқушы өзінің бос уақытында
сүйікті мектебінің ұйымдастырған түрлі музыкалық іс-шаралары арқылы жан-жақты
дамуына мүмкіндік алады.
Орта білім беретін мектептердегі сабақтан тыс музыкалық-тәрбиелік
жұмыстардың бір формасына жататын түрі – көпшілік музыкалық тәрбиелік
жұмыстар. Атауы көрсетіп тұрғандай, бұл жұмыстар мектеп мұғалімдері ұжымымен,
оқушылармен, ата-ана ұжымымен, сол сияқты түрлі қоғамдық ұжымдармен бірлесе
отырып мектеп оқушысын тәрбиелеуге бағытталады.
Жүргізілетін жұмыстардың түрлі формасына қарай музыкалық-тәрбиелік
жұмыстар мектеп оқушысының сабақтан тыс бос уақытында ұйымдастырылады.
Мектепте жүргізілетін музыкалық-тынығу жұмыстарды ұйымдастырушы пән
мұғалімі мектептегі шығармашылық бірлестікпен жүргізулері қажет. Мектептегі
тәрбиелік жұмыстардың жыл бойы бекітілген жоспары арқылы еліміздің тарихи даталы күндеріне арналған арнайы тәрбиелік жұмыстар ұйымдастырылады. Бұл
жұмыстар мектеп оқушысының жас ерекшеліктеріне қарай топталып жоспарланады.
Осылардың бәрі де музыкалық нөмірлер арқылы жүргізіледі.
Барлық музыкалық-тәрбиелік жұмыстардың жобасы – сценарийі болады. Сол
негізде оқушыларға арнайы тапсырмалар беріледі. Ата-аналарды да іс-шара
жүргізуге жұмылдырады.
Қазіргі кезеңде мектеп пен ата-ана ұжымының байланысы жақсы деңгейде
қалыптасқан. Балаларының жан-жақты дамуына көмек көрсету мақсатында көптеген
ата-аналар мектептегі ұстаздар ұжымымен бірлесе отырып, оқушыларға арналған
түрлі формадағы тәрбиелік жұмыстарды жүргізуге ат салысады.
Көпшілік музыкалық-тәрбиелік жұмыстар балалардың білім деңгейіне байланысты болады. Арнайы дағдыны талап етпесе де, олардың музыканы білуге деген
ықыласы болуы шарт. Бұл салаға дәріс-концерт, көпшілікпен бірге театрға,
музыкалық киноларға бару, музыкалық кеш ұйымдастыру, жүргізу, конкурс,
байқаулар, дискотекалық мектеп кешін өткізу кіреді.
Мектеп кешін әзірлеудің маңызды сәті – сценарий құру. Онда мереке барысында болатын көріністер, тақырыпты ашатын фрагменттер, кештің бір бөлімінен
екіншісіне ауысуы, оған қатысушылардың белсенділігін арттыру әдістері, яғни конкурстар, ойындар, тосын сәттер, мереке өтетін орынды безендіру мен жабдықтау
рет-ретімен баяндалады.
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Сценарийде тек тақырыпқа сай материал берумен шектелмей, мерекенің идеясын ашып көрсету қажет. Оның мазмұндылығы, көркемділігі автордың шеберлігіне,
тәжірибесіне байланысты болғанымен, сценарийге қойылатын берік логика жеке
эпизодтардың аяқталып тұруы, кештің шарықтау шегі мен шешімі секілді негізгі талаптар сақталуы тиіс.
Ата-ана ұжымының мектептегі ұстаздар ұжымымен бірлесе отырып оқушының
жан-жақты дамуына көмек көрсетілуін педагогиканың «мектеп – жан – ұя»
байланысының жетістігі деп қарауымызға болады.
Музыкалық-тынығу бағытындағы көпшілік іс-шаралар түрлеріне мыналарды
жатқызуға болады:
– музыкалық үйірмелер;
– музыкалық тақырыптық ертеңгіліктер, кештер, кездесулер;
– музыкалық мейрамдар, апталықтар, олимпиядалар, байқаулар, концерттер,
дискотекалар және т.б. жатады.
Бұл іс-шараларды өткізуде жергілікті балалар шығармашылық орталықтарымен, филормония, театр, музыкалық қоғамдармен және тағы да басқа
инфроқұрылымдармен, ата-аналармен бірігіп ұйымдастырылады.
Алматы қаласында оқушылармен бірге барып көретін балалар драма театры,
концерттік зал, филармония, балалардың басқа да шығармашылық орталықтары
жұмыс істейді. Оқу жылының әр кезеңінде қалада өтіп жатқан түрлі іс-шараларға
мектеп оқушылары белсенділікпен қатысады. Бұл біздің қаламыздағы жақсы
қалыптасқан музыка дәстүрі. Жылда қала деңгейінде түрлі ән байқаулары өткізіледі.
Осы музыкалық-тынығу жұмыстарына, қаладағы №15 гимназия басшылығы,
түрлі демеушілері арқылы ата-аналар қосылып жас жеткіншектеріміздің музыкалық
талантын ашудағы тәрбиелік жұмыстар талапқа сай жүргізіледі.
Көпшілік музыкалық-тәрбиелік жұмыстарды жүргізуде оқушыларды
жұмылдыру мақсатында мектеп оқушысының музыкалық даму деңгейі де ескеріледі.
Мектеп оқушыларының музыка өнеріне деген қатысын анықтауда түрлі сауалнама
өткізіп, олардың қандай формадағы музыкалық іс-шараларды көргісі келетінін
анықтауға болады.
Бұл – мектептегі музыка пәні мұғалімінің зерттеушілік іс-әрекетіне жатады.
Мектеп оқушысының музыка өнері туралы білімін молайтуға, музыкалық дамуына
әсер ететін музыкалық-тәрбиелік жұмыстардың замана талабына сай дұрыс
ұйымдастырылуы қазіргі мектеп оқушысының бәсекеге сай қабілетті болып, жанжақты музыка өнері туралы білімі мен талғамы мол болып дамуына жетер жол деп
қараймыз.
Жалпы мектептегі сабақтан тыс жүргізілетін музыкалық-тәрбиелік
жұмыстарды өміріміздегі болып жатқан түрлі жағдайларға байланысты жаңашыл
бағытта ұйымдастырып, жүргізуге де болады. Бұл жерде тағы да музыка пәні
мұғалімінің ұстаздық, шығармашылық, ізденімпаздық іскерлігіне байланысты
екендігін атап айтуға болады.
Мектеп оқушысының өзіне қажетті музыка өнері туралы ақпаратты сырттан
іздемей, өз мектебінің білікті сауатты ұйымдастырылып жүргізген түрлі бағыттағы
сабақтан тыс музыкалық жұмыстары арқылы біліп, тануы мектеп жалпы музыкалық
тәрбиесінің тағы бір күрделі де маңызды міндетіне айналады. Сондықтан қазіргі
мектептердің алдына қойылатын мәселе – өз оқушыларының музыкалық өнер
арқылы жан-жақты дамуына қажетті музыкалық-тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыруға арналған кешенді тәрбиелік жұмыстарды атқаруында болып табылады.
Мектепте ұйымдастырылатын концерттер мектеп оқушыларын өнердің сан
қилы салаларымен, сазгер шығармашылығымен жеке таныстыруға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ музыка сабағынан алған мағлұматтары мен тыңдаған музыкаларын әрі
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қарай терең игеруге жағдай жасайды. Музыканы күйтабақ арқылы жиі тыңдату,
мүмкіндік бар жерде өнер қайраткерлерін шақырып ұйымдастырылған кездесу
кештерін өткізу, осы бағытта өткізілетін концерттерге мектептегі өнерсүйгіш балаларды қатыстыру – бала жүрегінің нәзік те сыршыл, мейірімді болып қалыптасуына
ықпалын тигізді.
Мектептегі музыкалық-тынығу жұмыстары оқушылардың нәзік сезімін әсем
әуенмен жеткізе білуге баулиды. Оның өзі дәріс берушіден үлкен білімділікті,
тапқырлықты талап етеді. Сондықтан болашақ музыка мұғалімін жоғары оқу
орнының қабырғасында дайындауда бұл өнерге баулудың маңызы зор.
Әрбір тынығу жұмыстарының мазмұны, басталуы тартымды, елең еткізерліктей болу керек. Мұндайда ең қиыны – тақырыпты еркін меңгеру. Жүргізуші
дайын мәтінді бірсыдырғы оқып бермей, оның мазмұнын тыңдаушылармен
сұхбаттаса отырып, шебер де нақты жеткізе білуі тиіс.
Музыкалық тәжірибеде мынандай жағдайлар да кездеседі. Жұмыстың
жазылған жобасы қолда тұрса, жүргізуші оған қайта-қайта қарауға, сол жазылғаннан
оқып беруге ұмтылады, ал жаттап алған болса, сөз мәтінін ұмытып қалған
жағдайдың өзінде әрі қарай жалғастыра береді.
Музыкалық-тынығу бағытында атқарылатын жұмыстарды жүргізушінің алдынала жазып алған мәтіндеріне музыкалық шығармалар ойналып жатқанда көз жүгіртіп
алуына болады. Кейбір дәйексөздерді жаттамай-ақ, көлемі шағын парақтарға жазып,
содан оқып беруге де мүмкіндігі бар. Алғашқы кезде өзінің музыкалық-тәрбиелік
дәрістеріне пайдаланатын деректерді әр түрлі мақалалардан, естеліктерден, әдеби
шығармалардан алып құрастырады. Содан соң орындалатын шығармаларға
тақырыпқа байланысты ой мен екінші ойды жалғастыратын сөз байланысын қолдана
отырып тұтас жобасын жасайды.
Тағы бір тоқтала кететін жайт – сөздің мәніне сай дауыс ырғағын дұрыс
қолдана отырып жеткізу. Қандай қызықты деректер, мағлұматтар болса да, дауысты
бір сарында шығару, бет әлпеттің әңгіме мазмұнына қарай өзгермей сол күйінде
қалуы тыңдаушыларды жалықтырып жібереді. Оның тәрбиелік сипаты да ойдағыдай
болмайды.
Мысалы, музыкалық-тынығу жұмысы барысында музыкалық шығармалар
күйтабақтан орындалса, онда жұмыс едәуір жеңілдейді. Бірақ алдын ала
күйтабақтағы шығарманың орындалу сапасын, техникалық құрал-жабдықтың іске
жарамдылығын тексеріп алған дұрыс. Орындалатын шығарманың мазмұны
тыңдаушыларға орындаушының сыртқы келбетімен де, сахнада өзін ұстай білумен
де әсер етеді.
Мектептерде тағылымдық-тәрбиелік жұмыстар жүргізетін мұғалімге қатысты
мынадай қағидалар сұрыпталған:
1. Ән айтуға табиғи дауысы бар, оның үстіне домбыра немесе қобыз
үйірмелеріне қатысатын оқушыларды қатыстырып, үлкен өнерге бағыт беру,
орындаушылық шеберлігін шыңдау қажет.
2. Музыкалық-тынығу жұмысының тақырыбын оқу бағдарламасына, әр сынып
оқушыларының талғамдарына, жас ерекшеліктеріне, қабылдау мімкіндіктеріне сай
таңдай білу.
3. Жүргізуші тілінің таза да түсінікті, анық болуы.
4. Тәрбие жұмысын әңгімелеу, пікір алысу түрінде жүргізіп, аудиторияны
сезіну.
Жалпы білім беретін орта мектепте жүргізілетін музыкалық-тынығу жұмыстарының санатына балалар музыка театрын да қосамыз. Балалар музыка театры
классикалық драмалық шығармаларды, көрнекті композиторлардың шығармаларын
кеңінен насихаттау, классикалық музыкамен жастардың жан-дүниесін байыту, сол
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арқылы ізгі ниетті халықтық музыкалық мұралардан сусындап, оның ғасырлар бойы
жинақталған ғибраттарынан тәлім алуға мүмкіндік тудырады.
Қазақ халқының «Алтын сақа», «Қаңбақ шал», «Арыстан мен түлкі», «Жыл басы», «Мақта қыз», т.б. тамаша ертегілері балаларды өзінің сюжетімен еліктіріп
әкететін құнды мұраларымыз. Жоғарғы сынып оқушыларымен бірігіп «Қыз Жібек»,
«Біржан-Сара», «Ер Тарғын» операларынан үзінділер қоюдың да мәдени-тәрбиелік
сипаты айқын.
Мектептен тыс тәрбие берудің аса маңызды құралдарының бірі – бұқаралық
ақпарат құралдары. Жеткіншек ұрпаққа музыкалық-эстетикалық тәрбие беруде радио мен теледидардың рөлі орасан зор. Балалар мен жасөспірімдерді көрнекті
композиторлардың музыкалық шығармаларымен, қазақ музыкасының жаңалықтарымен, хор және оркестр ұжымдарымен үздіксіз таныстыруға мүмкіндік туады.
Музыкалық хабарлардың түрлері мен жанрлары сан алуан. Олардың
кейбіреулері, мысалы ән үйрету, музыкалық викториналар, композиторлардың өнер
көрсетулері көрермендер назарын өзіне ерекше аударады. Әрбір хабардың мақсаты –
мектеп оқушыларының ой-өрісін кеңейту, олардың музыка туралы білімін тереңдете
отырып, тынығуын қамтамасыз ету.
Мектеп оқушыларының сабақтан тыс уақыттағы музыкалық-тынығу
жұмыстарын жаңашыл бағытта сауатты әрі заман талабына сай ұйымдастыру –
музыкалық білім мен тәрбие беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі. Әрбір
музыкалық-тынығу жұмысының астарында нақты бір тәрбиелік мақсат болуы шарт.
Сонда ғана олар көздеген нысанасына дөп тиіп, алға қойған мақсат-міндеттер де
орындалып жатпақ.

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ МЕН
ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ
С.О. Зилькенов
Көктөбе жалпы орта білім беретін мектеп,
Павлодар облысы Май ауданы
Қазақстан Республикасының дербес мемлекет болып әлемдік кеңістікте нығая
түсуі еліміздегі білім беру саласында ақпараттық технологияларды кеңінен
қолдануға бағытталған бетбұрыстары талап етіп отырғаны белгілі. Балалардың
сабаққа деген ынтасы бірден мұғалімнің парасаттылығына, біліміне, өз жұмысына
деген сүйіспеншілігіне байланысты. Қазіргі кезде мемлекеттік тілді оқытуда жаңа
технологияларды сабақта жан-жақты қолдану жаңаша оқытудың тиімді жолдарының
бірі.
Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір
технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және бағдарламалық –
технологиялық құралдардың жиынтығы. Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен қолданамыз. Қазақ әдебиетінің классигі, ұлы атамыз Абай
Құнанбайұлы: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның оқуға деген ынтасы және
қызығушылығы зор болу керек» – деген. Расында да, тек ғана жігерлі, әр нәрсені
үнемі білгісі келген, табандылығын, шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына
жетеді.
Мемлекеттік тілді оқытуда жаңа технологияларды сабақта жан-жақты қолдану
жаңаша оқытудың тиімді жолдарының бірі болып саналады Осындай жаңа
жолдарының біріне заман талабына сай 21 ғасырдағы ақпараттық оқыту жүйесіндегі
жобалау технолгиясы арқылы тіл үйретуді жатқызуға болады. Білім берудің озық
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технологияларын меңгермейінше сауатты да жан-жақты болу мүмкін емес. Соның
бәрі компьютер, интернет, мультимедиялық құралдар және интербелсенді тақта
көмегімен болмақ.
21 ғасырдағы ақпараттық оқыту жүйесіндегі жобалау технолгиясының
ерекшелігі: оқушының танымдық қабілетін және танымдық процестерді жадының
алуан түрлерін есту, көру, қимыл ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін дамытып,
оны бекіту, шығармашылық деңгейін арттыру.
Қазақ тілін үйретуде бастапқы мақсат коммуникативтік бағытта оқыту. Осылай, біз оқушылардың жалпы ойларын бір жүйеге келтіріп, жақсы психологиялық
жағдай жасаймыз. Осының бәрі оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсер
етеді. Оқушы үшін тіл өз ойын жеткізуде қажетті құрал болып табылады. Бұл
бағытта негізгі лингвистикалық жұмысты қарым-қатынас түрінде жүргізіп, бір
мезгілде іске асырамыз. Жаңа технологияларды қолдана келе сабақ бойы біз бүкіл
топтың жұмыс істеуін талап етеміз, сондықтан өткізген сабағымыз мазмұнды,
интенсивті болады. Ақпараттық сабақта бұрын адам ойында болмаған оқытудың
жаңа әдістерін ұйымдастыруға болады. Оқушылар Word, Power Point, Excel, Актив
студио т.б программаларының көмегімен жаңа тақырыптарды және мәтіндер жазу,
оқу, талдау, сурет салу жұмыстарын үйренеді.Сонымен қатар интерактивтік тақтада
ертегілерді көрініс ретінде, ролдік ойындарды өткізуге болады.
Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы шарттарын ғалымдар төмендегідей саралайды:
1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде талдап, сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның
ақпараттық мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.
2. Компьютер адамның зерттеу – танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде
ерекшелінеді.
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымдық құрал бола
білуі. Яғни білімгер ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады.
Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл
мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ.
4. Құрал білімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім
алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, стратегиясын
қалыптастырады.
5. Компьютердің комегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау мүмкіншілігі туындайды.
Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол
ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге
қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке
келеді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілін жаңа технологиялар
арқылы оқыту ісі күннен – күнге өзекті болып келеді. Осы технологиялардың ішінде
жобалау әдісі арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін
жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.
Оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту және өз бетінше білімдерін бір
жүйеге келтіру мақсатында ақпараттық оқыту жүйесіндегі жобалау технологиясын
қолдана бастадық. Жобалау технологияның маңыздылығы – оқушылардың әр саладан алған білімдері үлкен мәселені шешуге мүмкіндік береді. Жоба түсінігі бойынша
алынып отырған идея теориялық және практикалық тұрғыда шешіледі. Осы технология белгіленген нәтижеге жетіп, қорытынды шығаруға бағытталған. Қорытындыға
жету барысында оқушылар ойланып, мәселені шешу барысында алған білімдеріне
сүйене отырып ізденеді. Кез келген уақыт мерзімінде оқушылардың жекеше,
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жұптық, топтық жұмыс істеу іскерліктерін әрқашан жобалау тәсілі бойынша іске
асырылады.
Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік істерін дамыта алады.
Осы технолгияның тағы бір тиімді белгілерінің бірі – оқушының оқу
белсенділігі. Бұл технологияның бір ерекшелігі сабақтың негізгі кезендерінің
бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.
Жобалау әдісі ХХ – ғасырдың технологиясына кіріп басқа елдерде бұрыннан
қолданылса да, біздің елде тек соңғы жылдарда ғана қолданылуда. Жобаны
ғалымдар пәндік-мазмұндық белгілеріне қарай, үйлестіру сипатына қарай, әрекет
түріне қарай, жобаға қатысатын адамдар санына қарай, жобаның жүру мерзіміне
қарай бірнеше түрлерге бөледі.
Пәндік-мазмұндық белгілеріне қарай шағын жобалар және пәнаралық жобалар
деп, үйлестіру сипатына қарай ашық және жабық деп, әрекет түріне қарай
ізденушілік жоба, шығармашылық жоба, ақпараттық жоба, рөлдік ойындар түріндегі
жобалар, тәжірибеге арналған жобалар деп бөлінеді. Атап айтқанда, бір жобаның аясында оқушылар ізденушілік те, шығармашылық та, ақпараттық та жұмыстар
жүргізеді.
Жоба әдісін қолдануда оқушылар өз бетімен қажетті хабарды жинауға
дағдыланып, өздік шығармашылық қабілеттерін артырады. Жоба әдісінің басты
мақсаты – тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған белгілі бір міндеттерді немесе әр
сала бойынша білімдерін толықтыруды талап ететін маңызды тапсырмаларды орындау барысында студенттің өздігінен білім алуына жағдай жасау.
Жоба тапсырмаларын орындау үстінде көбінесе оқушылар жұптасып, немесе
үш-үштен бірігіп, немесе шағын топпен жұмыс істейді. Табысқа жету ұжымдағы
әрбір мүшенің тілдік қатынасқа құрылған жоба тапсырмаларын дұрыс орындауына
және ұжымның жаппай ұйымшылдықпен жұмыс істеуіне байланысты.
Жобада оқытушы сарапшы, үйлестіруші немесе қосымша мәліметтерді беруші
рөлін атқарады. Өз күшімен жоба-тапсырманы орындауда тіл үйренушілер өз
жұмыстарын жоспарлау, оның нәтижесін болжау, бірігіп жұмыс істеу сияқты өз
бетінше жұмыс істеу тәсілдерін меңгереді.
1-кезең дайындық кезеңі. Тақырып таңдау, оны құрастыру, міндеттерін
белгілеу, ұйымдастыру, талқылау, жоба мазмұнымен танысу. Мұнда оқытушымен
бірге студент жобаның тақырыбын, мақсатын анықтайды.
2-кезең. Материал жинау, материалды өңдеу, толықтыру. Студенттердің жинаған тілдік материалдарын, алғашқы нәтижелерін қорытындылап талқылау, келесі
ққосымша материалды, жаңа материалды іздестіру. Жоба үй тапсырмасы ретінде материалды қолдана отырып сұхбат жасауға беріледі, лексикалық, грамматикалық материалдар өңделінеді, кесте беріледі.
3-кезең. Сөйлеу кезеңінде алынған материалды қолдану, жоба жұмысын
аяқтайды.
4-кезең. Қорытынды шығару, жобаның презентациясы.
Осылайша жоба жұмысымен әр оқушы қазақ тілінде сөйлейді. Әр оқушы өз
ойын айтуға, дәлелдеуге тырысады. Ауызша сөйлеуді жетілдіруге үлкен мүмкіндік
береді.
Жоба жасауда мультимедиялық бағдарламаны қолдану әдісінің көп артықшылықтары бар. Ол әр түрлі сөйлеу түрлерін жаттықтыру және оларды әр түрлі
түрде үйлестіруге, тілдік құбылыстарды білуге, лингвистикалық құбылыстарын
қалыптастыруға, коммуникативті жағдайларды құруға, тілдік және сөйлеу
әрекеттерін машықтандыруға, сонымен қатар қатысушылардың жеке өзіндік жұмыс
жүргізулеріне мүмкіндік береді.
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Таңдалған тақырып бойынша жоба (презентация) жасағанда оқушылар интернет желісін пайдалана отырып, тақырып туралы ең қызықты оқиғаларды,
мәліметтерді іріктеп алады. Жобадағы мәліметтерді игерудегі ең маңыздысы
оқушылар көрнекілікті, анимацияны, дыбыстарды қолданады. Оларға: суреттер, хаттамалар, маңдайша жазулары, жарнамалар, кестелер, диаграммалар жатады.
Сөйлеу барысында оқушылар әр слайдқа толық мәліметтер береді. Өз ойын
ашық айту жоба құрушы логикалық, тілдік, грамматикалық жағынан дұрыс құруға
ұмтылады.
Оқу – жобамен жұмыс істеген кезіндегі ең негізгі бөліктердің бірі. Жобаға
керекті мәліметтерді алу үшін қатысушылар баспа мәліметтеріне сараптама жасауына тура келеді. Жұмыс кезінде оқушылар анықтамалармен, энциклопедиялық
сөздікпен жұмыс істейді.
Тыңдау – оқыту құралы және нысан ретінде жобада қолданады. Тыңдаудың ең
бірінші қызметі – жобаны қорғаушы сөйлеген кезде оның сөзін басқалар тыңдайды,
жаңа мәліметтерді ерекшелеуге, ал екінші жағынан кейбір түсініксіз сөздерді тастап
кетіп, мәтінді түсінуге дағдыланады.
Жобалау әдісі арқылы ұсынылатын тапсырмаларды орындау барысында
оқушылар шығармашылықпен ойлауға, өз әрекетін өз бетінше жоспарлауға, жоба
бойынша алдына қойған міндеттерді шешуге алдын ала болжам жасай білуге,
басқаша айтқанда, жұмыс істеу мәдениетіне үйренеді.
Жобалау әдісіне тән жетістіктерге мыналарды жатқызуға болады:
– жобалау әдісі оқушыларды оқыту үрдісіне және тілдік қатынасқа белсенді
жұмылдыра алуымен ерекшеленеді;
– балаларды білім алуда, өз ісін ұйымдастыруда жауапкершілікке үйретеді;
– жобамен жұмыс істеу барысында оқушылардың тілдік дайындығы
қалыптасады;
– жобалау әдісі оқушылардың белсенді түрде өз бетінше ойлауына, жұмыс
істеуіне және алған білімін есте сақтауы, тиісті жағдайда қолдана алуына
көмектеседі. Сонымен бірге оларды жеке тұлға ретінде қалыптастырады;
– жобаны қорғау кезінде оқушылар өз әрекетін ұйымдастырып бағалай алатын
жеке тұлға ретінде ғана емес, тілді меңгеруге байланысты өз бойындағы
кемшіліктерді жеңуге де үйренеді.
Сонымен, қорыта келгенде, мектепте жобамен жұмыс технологиясын қолдану
жеке тұлғаны дамыту бағытында оқушылардың өз бетімен хабарды жинауға, сараптау, тиімді де тиісті қорытынды жасауға, өз ойын дәлелдеуге, сөздік қорын
толтыруға, сөйлеу тілінің мәдениетін тиімді үйренуге, эстетикалық талғамын
дамытуға үлкен үлес қосады. Оқушылар жобалау әдісімен жүргізілетін жұмыс барысында өздерінің оқытушыға беймәлім таланттарын көрсетуге мүмкіндік алады. Олар
ұйымдастырушылық қабілеттерін арттырады. Сондықтан, жобалау әдісі
студенттерді жан-жақты дамытуда ең озық әдіс деуге негіз бар.
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
А.А. Зилькенова
Көктөбе жалпы орта білім беру мектеб,
Павлодар облысы, Май ауданы
Балалардың рухани өмірін, әсіресе, олардың
ойлауын зерттеу мұғалімнің аса маңызды
міндетінің бірі болып табылады.
В.А. Сухомлинский
Адамның қоғамдық ортада өмір сүруі мен еңбек етуіне қажетті жағдай жасау
әлеуметтік әділеттілікті және адамның жан-жақты дамуы мен рухани зияттық
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, сонымен қатар әр адамның кәсіби біліктілігі мен
білімділігін дамыту – зиялы қоғамға тән дәстүр. Қазақстан Республикасының
президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік
саясаттың басты мақсаты» атты Жолдауында: «Демократиялық дамудың жалпыға
бірдей танылған заңдылықтары мен біздің қоғамымыздың дәстүрлерін үйлестіре
отырып, біз одан әрі де саяси және мемлекеттік құрылыстың қазақстандық моделін
жетілдіру жолымен жүре беретін боламыз» деп атап өткен.
Дүниежүзілік өркениет деңгейінен көрініп, болашақты жасайтын-жас жеткіншектер ұрпақтың өресін жаһандану жағдайында биік деңгейге көтеру тамырының
тәрбиеге байланысты екені күн өткен сайын өз қажеттелігін дәлелдеп келеді. Өмір
ағымының қыры мен сыры өзгеріске түскен сайын өзгеріске түспейтін және
қажеттілігі ешуақытта төмендемейтін, тек ағымның ырғағына қарай алдыңғы,
орташаға немесе соңғы қатарға шығып отыратын қажеттілік – математика пәніне деген қажеттілік. Ал, қазіргі таңдағы ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың дамуына ілесуге ұмтылыс күн сайын үдеп отырған жағдайда, қалған пәнге
қажеттілік одан әрі еселене түсуде. Білім сапасын арттырудың түрліше жаңашыл
әдіс – тәсілдері алдымыздағы оқушылардың психо-физиологиялық ерекшеліктерін
есепке алып, олардың деңгей шамасын ескермейінше күткен нәтижені бере қоюы
екіталай. Сондықтан, оқытудың шығармашылық жүйесін қалыптастыру мақсатында
педагогикалық әдіснамалық негізін жасаған дұрыс. Оқытудың компьютерлік технологиясын қолданып оқушыларға танымдық қабілетін шыңдау үшін деңгейлік
жұмыстарға төмендегідей педагогикалық талаптар қойылған:
Бірінші деңгей – «үйренушілік». Оқушылардың жаңа тақырыптан алған
білімдерін бекіту, еске түсіріп, қайталау үшін алған білімдерін тәжірибеде қолдана
білуге жаттықтырады. Мұнда заңдылықтардан, ережелерден, анықтамалардан, формулалардан хабардар болуы керек. Берілген есептер мен тапсырмалар өмірмен,
қоршаған ортамен байланыстырылған болуы керек. Оқушының қызығушылығына,
наным бірлігіне назар аударылады.
Екінші деңгей – «алгоритмдік». Мұнда кері байланысқан функцияларды орындау үшін тексеру тапсырмалары, іріленген материалды жүйеге келтіруге, реттеуге
арналған мазмұны өзгертілген жағдайдағы тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар
ұлттық негізде құрылған, көбінесе танымдық және үйренушілік мәні бар тапсырмалар, мысалы: сөзтізбектер, ребустар, ойлауға арналған тапсырмалар беріледі.
Үшінші деңгей – «эвристикалық». Оқушыларға берілген тапсырмалар танымдық ізденіс түрінде, игерілген білімді тереңдету үшін әртүрлі логикалық операцияларды (талдауды, жинақтауды, салыстыруды) керек етеді. Өзекті жағдайларды шешуге өздігінен графиктерді, диаграммаларды құруға, формулаларды
қорытып шығаруға, физикалық құбылыстарды үлгілеуге тәрбиеленеді.
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Төртінші деңгей – «шығармашылық». Әрбір тапсырманы өз бетімен түсініп,
талдай отырып орындау, ғылыми шығармашылық тұрғыдан шағын зерттеу
жұмысын жүргізу, «кішкентай» жаңалық ашқанмен барабар. Есеп шығару барысында ой-өрісінің кеңи түсіп, негізгі физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуіне жол
ашады. Осындай талаптарға сәйкес құрылған өз бетімен деңгейлік тапсырмаларды
сатысы бойынша орындаған оқушының математика сабағында өзіндік
шығармашылық қабілеті дамиды.
Қазіргі кездің сабағы – ол қазіргі педагогиканың бір қиын түсінігінің бірі. Математика сабақтарын қазіргі кездің сабақтарына сай өткізу талабы нәтижесі мен сапасын жоғарылатады.
Бүгінгі таңда еліміздің қай деңгейінде болмасын оқушылар білімін тексерудің
негізгі түрлерінің бірі, оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете білуі.
Ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалану оқытудың тиімді
әдістерінің бірі деп ойлаймын.
Математикалық құбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту мен
жетілдірудің болашағы болып табылады, әсіресе оқушылардың шығармашылық
белсенділігін арттыруда, зерттеу жұмыстарын дамытудағы ролі ерекше.
Математикалық эксперименттерді модельдеу – оқытушыға сабақта математикалық
ұғымдардың мағынасын тереңірек ашуға, оқушыларды математиканың қазіргі
эксперименттік базасымен таныстыруға, математикалық құбылыстармен зерттеу
әдістерін толық түсіндіруге мүмкіндік береді.
Электрондық оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу құралы – бұл оқу
курсының ең маңызды бөлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жүргізу нұсқаулары,
практикумға, курстық және дипломдық жобаларға нұсқау және т.б. білім беруді
басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген түрдегі
баспаларды қамтитын электрондық оқу басылымы.
Оқытушы үшін электрондық оқулық – бұл күнбе – күн дамытылып отыратын
ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық
оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге және тест тапсырмаларын орындауға болады.
Қазіргі таңда мен өз тәжірибемде оқушыларға математика сабағында
электрондық оқулықты пайдаланып келемін. Онда әр тарауда тақырыптың мазмұны,
заңдары мен анықтамалары, түсініктеме сөздігі мен қазақша – орысша сөздік, кестелер, ғалымдардың өмірбаяндары, жаттығулар мен есептер, бақылау жұмыстары
қамтылған. Тараудағы оқу материалдары бойынша берілген анимациялық
тәжірибелер оқушыларға математикалық құбылыстарды көрсете отырып, түсіндіруге
ыңғайлы.
Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау үшін тест сұрақтары берілген. Бұл
тест сұрақтарының нәтижесі әр оқушыға жауап беру деңгейіне қарай пайыздық
көрсеткішпен бағаланып беріледі. Бұл әдіс оқушының білімін көтеруге, сабаққа ынтасын қалыптастыруға оң әсер ететіндігі сөзсіз.
Электрондық оқулықтар мен компьютерлік оқу-әдістемелік құралдарды өз
дәрежесінде қолдануды үйренген оқушылар зерттеуге құштар, өзі белсенді жеке
жұмыс істей алады. Оқытушының жұмысын жеңілдетіп, оқушыны жалқаулықтан
құтқарады.
Электрондық оқулықтың бағалық – нәтижелік бөлігі тесттер арқылы жүзеге
асады. Тест сұрақтарына жауап бергеннен кейін оқушы диаграмма түрінде өзінің
білім деңгейін көре алады. Оқытудың компьютерлік технологиясының оқу үрдісінде
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кеңінен енуі оқушылардың өзіндік және шығармашылық белсенділігін дамыта отырып, электрондық оқулық көмегімен олардың өзіндік жұмыс түрлерін орындауға
баулиды.
Оқушы тұлғасының дамуына ықпал жасайтын электрондық оқулықпен
сабақтар жүргізудің негізгі міндеттері оқушылардың базалық білім, ептілік,
дағдыларын игеру жүйесін жетілдіру, оқыту үрдісінде теориялық және өнімділік ой
құрастыру әрекеттері арқылы танымдық қабілеттерін белсендіру, танымдық
қызығулары арқылы оқуға деген мотивациясын дамыту, оқу материалын игеруде
және оқу іс-әрекеттерінде жете ұғынуға талпындыру, өзіндік жұмыстарының
ізденісті-зерттеу түрлерін ұйымдастыру, оқу үрдісінде компьютерлік технологияларды қолдану, әр түрлі шапшаңдықпен және әр түрлі көлемді оқу материалын
игерудің мүмкіншілігін ашу. Осы міндеттер негізінде дәстүрлі білім беру жүйесінде
де оқушы дамуына жәрдемдесетін оқу тобында оқытушылар мен оқушылардың күшжігерлерін біріктіретін оңтайлы жағдай тудыратын тілектестік жұмыс жағдайын
қалыптастыру, оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы әрекеттестік ұстанымы мен
жеке тұлғалық түсінісушілік негізінде іске асырылуы, шығармашылық
мүмкіншілігін тудырып, қабілеттерінің жан-жақты дамуына ынталандыруды
көздеген әр түрлі әдіс-тәсілдерінің кең қолданылуы (диалог-сабақтар, есеп талдау, әр
түрлі тәсілмен шығару, кері есеп құрастыру, есепті тексеру, пікірталас, іскерлік
ойын сабақтары, т.б), балалардың эмоционалды-сезімділік және абстрактілі,
қисынды ой құрастыруын дамытуға ықпал етілуі, танымдық қызығуын арттырып
және білім алу нәтижелерін жүйелі талдаудан өткізіп бағалау, өздерінің
жетістіктерін өздеріне талдатып, өзіндік бағалау әрекеттерінің ұйымдастырылуы
сияқты ерекшеліктері де бар.
Электрондық оқулық пән оқытушылары үшін бұл күнделікті дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны сабақта қолдану оқытушының
шығармашылықпен жұмыс жасауына, белсенділігін арттыруына мол мүмкіндік
береді.
Білім беру ұйымдарының даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп
отыратын ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде
жаңа оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман
талабына сай талап етілуде. Оқу процесінде оқытудың ақпараттық – коммуникациялық технологияларын тиімді пайдалану және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе
беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге деген
қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің
мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы
жағдай туғызып отыр.
Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде
оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар
орындайды. Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау
бойынша тест жұмыстарын орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен
жұмыс жасауға дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине, мұғалімнің
тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын
сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген
баланың құштарлығы оянады деп есептеймін. Осылайша оқыту құралдарының бірі –
электрондық оқулық. Ол оқушыларды даралай оқытуда жаңа ақпараттарды
жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тестік бақылауға арналған
бағдарламалық құрал.
Білім – болашақ бағдары, кез келген маман даярлайтын оқу орынның басты
міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзырет – оқушының жеке
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және қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті
білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының әрекет
тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік –
бұл жеке тұлғаның әр түрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру
жәнеақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты
қолдану қабілеті. Оқушылардың түпкілікті құзыреттіліктері – білім берудің жаңа
нәтижелер. Құзыреттілікті оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы
деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім,
білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа.
Ақпараттық құзыреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларды
ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың
компьютерлік технологияны өз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу
қабілеттерін қалыптастыру.
Пән оқытушылары білім беру жүйесін ақпараттандыруды дамыту бағытында
кәсіптік лицейдің оқу – тәрбие үрдісін ақпараттандыру мен барлық пәндерге
ақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану және өз
пәнін оқытудың сапасын арттыру жағдайында олардың ақпараттық құзырлылығы
қалыптасқан тұлға болуы қажет.
Басқаша айтқанда, бұл кеңістікке ең алғаш еніп, оны жүйелі және кәсіби
бағытта енуін қамтамасыз ететін мұғалім. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп.
Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде
жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған,
интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау
әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс.
Сөзімді қорытындылай келе төмендегідей ұсыныстарға тоқталамын:
– кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық
құрал – жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз
ету;
– кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру;
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға сай
ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс
жүзінде қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын
жеке тұлға қалыптастыру.
«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы
атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу
үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру мен ақпараттық – коммуникациялық технологияны оқу – тәрбие үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына
қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын
шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті
мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.
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М. ЖҰМАБАЕВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТІЛ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қ.Ш. Идирисова
№5 жалпы орта білім беру мектебі,
Павлодар қаласы
Мағжан тіл жайындағы: «Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір
ұлттық тілінде сол ұлттың жыры, тарихы, тұрмысы, мінезі, айнадай ашық көрініп
тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сыры сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық,
біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы айнадай ашық
көрініп тұрады» [1].
М. Жұмабаев тіл дамыту жұмыстарын алдыңғы орынға қояды. Автордың
ойынша, тілдің көмегімен адам жүрегінің құпиясын білдіріп, жанын түсінуге болады.
Білімнің бастау қайнар тіл дамыту жұмыстарында. Бала ой-өрісінің, санасезімінің, білімге деген құштарлығының дамуы бала бақшадан басталады. Баланың
қабілеттерін, дүниетанымын арттыруда мұғалімнің білімі мен біліктілік ізденісін талап етеді.
Бүгінгі заман талабы іскер, белсенді, қандай жағдайда болсын, өздігіне жол
таба білуге бейім адам тәрбиелеуді қажет етіп отыр. Бүгінгі ұрпақтың санасын
қалыптастыру мен ұштау өзінің өскен ортасының, елінің тарихын, сол тарих
қойнауындағы әрбір құбылыстың, өзгерістердің қыры мен сырын терең білу
міндетін жүктейді.
Жас ұрпақтың халқымыздың ұлттық ерекшеліктерінен тәлім-тәрбие алуына ана
тілі негіз болады. Өйткені әрбір оқушы өз ана тілін терең біліп, осы ана тілінің
мәртебесін арттыруға үлес қосқан ұлы тұлғалардың, туындыларын оқып білу басты
міндет. Тіл дамыту жұмыстары жас ұрпақтың оқуға деген ынтасымен қоса, рухани
дүниесі арта түседі.
Тіл дамыту жұмысы-ойлаудың, ойлатудың пәні. Оқу материалдарының
мазмұнына сәйкес әр сабақтың өзіндік мақсатын, құрылымын, түрін, оқу әдістерін,
тірек ұғымдарын, көрнекті құралдарын алдын-ала жоспарлап, ойластыру сабақ
берудегі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осы орайда оқыту үрдісін ұйымдастыру
дәстүрлі, дәстүрлі емес түрлерін қолдану, сыныптан тыс жұмыстардың әсерлігін
арттыру, пәнаралық байланыстылық мәселесін шешуге жол ашу, жыр шашу, сырласу оқушы дүниетанымын қалыптастырудағы дарынын, қабілетін анықтауға
негізделген маңызды әрекеттер екені сөзсіз .
Балаларды ұлттық салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты қастерлеп, құрметтеуге
үйреткен, тәрбиелеген абзал. Өз жұртының мол мұрасын, әдебиеті мен тілін, ұлттық
ерекшеліктерін білудің, бағалаудың азамат болып қалыптасуында берер пайдасы аса
зор.
Тіл дамыту жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру – оқушылардың ойлау қабілеті
мен сауаттылығын арттырудың негізгі жолы.
М. Жұмабаев: «Өз еңбегінде тіл дамыту мәселесі жайында мынандай пікір айтады: «Әр сабақта көрсету, оқу, мазмұнын айту жұмыстарын ұйымдастыру қажет.
Тіл дамыту материалдарын сұрыптауда, баланың білімін қабілеттілігін ескеру қажет.
Классиктердің шығармаларын жиі пайдаланып, әр сабақта өлеңдер оқу пайдалы», –
деген.
Классиктер шығармаларынан үзінді алып, оқыту арқылы бір жағынан тіл дамыту жұмысын орындасақ, екінші жағынан қазақ тілінің бай, құдіретті де көркем тіл
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екенін ұқтырамыз. Сонымен қатар, халқымыздың ұлы тұлғаларын, ана тілінің
сарқылмас рухани байлығын үйретеміз.
Тіл дамыту сабағында оқушылар тек білім нәрімен ғана сусындамай, сонымен
қатар оларға тәрбиелік тұрғыдан да сабақ беріліп, болашаққа бағыт-бағдар сілтенеді.
Әр сабақты түсіне білген адамның жан-дүниесі танысып отырған кейіпкермен
бірге әрекеттер жасап, олармен бірге толғаныс-тебіреніс үстінде болады.
Мазмұндаушы әр тыңдаушының жүрегіне, сезіміне әсер етуі керек. Шағын
мәтіндердің ерекшелігі де осында.
Мұғалім, білім беруде оқу үрдісінің әртүрлі әдіс-тәсілдерін тиімді қолданып,
жан-жақты білім беруге, өз ойын жеткізуге толық жағдай туғыза білсе, көздегеніне
жетері анық. Мұндай жағдай, әсіресе, шағын шығарманы оқытуда өте пайдалы.
Тіл дамыту жұмысы – ақиқат өмірдің көрінісі. Онда нақтылы өмір шындығы
барынша көрсетіліп, суреттеледі. Мұнда қайталанбас бейнесімен сомдалған
кейіпкерлер әрекет етеді. Тіл дамыту жұмысының негізі.
Оқу-тәрбиенің дұрыс іске асырылып жатқандығының басты шарттары – баламен мен мұғалімнің ашық әңгіме жүргізуі, еш нәрсені жасырмауы, оларға қарай
үнемі ұмтылысы, жақын болуы.
Қазіргі кезде уақыттың талабына сәйкес оқу мен тәрбиенің тиімділігіне
қойылатын міндеттер мен талаптар өзгеруде. Бұрынғы кездері үлкендер тәрбие
жұмысының негізін білім, іскерлік, дағды және құндылықтарды балалардың бойына
жинақтау деп түсінді.
Соның негізінде балалар, олардың ата-анасы өмір сүрген ортаның
қағидаларына сүйенеді. Қазіргі кездегі әлеуметтік өзгерістер ғылыми-техникалық,
мәдени, тұрмыстық жағдайлардың күрт өзгеруіне байланысты болғандықтан, балаларды осы ыңғайға дайындауымыз қажет сияқты. Сондықтан тәрбиенің жетістіктері
оларға өздерінің іскерліктері мен дағдыларын беру ғана емес, оларды жеке әрекет
жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға үйрене алуына мүмкіндік туғызу.
Жеке адамның дамуы өз халқының мәдениетін меңгерудегі күрделі де ұзақ
үрдіс, ал халықтар мәдениетінің бір бөлігі байланыс құралы тіл болғандықтан тілдің
дамуы мен тілдік мәдениет жеке адамның қалыптасуының ең негізгі қажеттілігінің
бірі.
Тілдік қарым қатынас негізінде баланың қоршаған әлем туралы түсінігі
айқындалып, толықтырыла түседі.
Сонымен қатар, тілдік және оның мағыналық бөлігі сөздің негізінде танымдық
үрдістер де дамиды.
Ана тілі балаға өмірді сол өз күйінде өмірдегі заттар мен құбылыстардың байланыс пен қарым-қатынасын сезінуге көмектеседі.
Ана тілін үйренудің заңдылығы танымдық қабілеттердің даму үрдісінде ішкі
сезім арқылы жүзеге асырылады. Әрбір сөйлеу дағдысы белгілі бір танымдық
қасиеттерді (сезіну, есте сақтау, қиялдау) қалыптастырады.
Тіл үйрену үрдісі – үйренушінің жеке басының күш-жігерінсіз және әлдекімнің
үйретуінсіз тіл үйрену мүмкін емес. Үйретушінің оқыту іс-әрекеті үйренуші баланың
сөйлеу қимылын жандандыруға, оны өзін-өзі үйретуге мәжбүр етуге, яғни күш салып және интеллектауалды жұмыс істеуге бағытталады.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Ж.К. Исаева
ТарГПИ, г. Тараз
Характерной чертой новой системы образования, вырисовывающейся в результате преобразований, является множественность путей и средств решения проблем
обучения и социокультурного развития людей разных возрастов. Образовательные
учреждения отказываются от единого социального заказа и все более начинают учитывать дифференцированные запросы различных категорий обучающихся, какими
бы причинами эти разные запросы ни определялись (социальной характеристикой,
материальными возможностями, возрастом, уровнем подготовленности и т.п.). Возможность выбора для субъектов обучения признается ведущей теоретической идеей
и реально существующим явлением.
В новой эпохе, в которую перешло человечество, в новых условиях жизни Казахстана, направленной на построение гуманистического демократического общества с рыночной экономикой, народное образование должно быть иным, адекватным
этому новому обществу.
Идеи гуманизации, демократизации, трехъязычия и непрерывного образования
являются основополагающими для современного казахстанского образования.
Прежняя формула «образование на всю жизнь» заменяется новой – «образование через всю жизнь».
В настоящее время между программами, методами и формами обучения в системе «лицей – колледж – вуз – послевузовское образование» существует разрыв.
Анализ социальных и педагогических предпосылок, обуславливающих необходимость совершенствования системы непрерывного образования, показывает важность
и обязательность преемственности, обеспечивающей взаимосвязь между различными ступенями системы непрерывного образования. Она имеет не только собственно
педагогическое, но и большое социальное значение. От ее адекватного решения в
немалой степени зависит судьба значительной части молодежи. Особую значимость
идея непрерывного образования имеет на первой ступени профессионального образования, так как система «лицей – колледж» способствует предметной, гуманитарной и профессиональной социализации молодых людей. Профильное обучение в лицее позволяет получать ряд профессий, доступных учащимся, а колледж в этом случае предоставляет возможность получения среднего профессионального образования
базового или повышенного уровня.
Профессиональная подготовка в рамках непрерывного образования – процесс
многоуровневый, в нем каждая ступень имеет относительную завершенность, дающую реальную возможность получения более высокого профессионального уровня в
соответствии с внутренними образовательными потребностями обучаемого.
Новые времена потребовали переосмыслить и по-новому оценить идею непрерывного образования, рассмотреть подготовку специалистов на основе интеграции
образовательных систем, обеспечивающих уровни образования.
Уровни и принципы непрерывного образования:
1) Дошкольное воспитание и обучение – детский сад.
2) Среднее общее образование – школа-лицей.
3) Среднее профессиональное образование – колледж.
4) Высшее образование – бакалавриат.
5) Послевузовское образование – магистратура, докторантура.
6) Дополнительное образование – курсы повышения квалификации, переподготовка и другое.
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Принципы:
– преемственность уровней образования через координацию и взаимную адаптацию учебных планов и программ;
– завершенность образования на каждой ступени и юридическое право на выдачу документов об образовании, что позволяет удовлетворить образовательные запросы обучающихся в зависимости от способностей, желаний и возможностей;
– комплексность работы по профориентации и профессиональной подготовке,
изучение спроса рынка труда;
– обучение на основе разноуровневых программ для лицея и колледжа, где
преподавание ведется на базовом, углубленном или продвинутом уровне, что позволяет максимально выявлять и развивать способности и склонности обучающихся.
Главная задача системы образования – создание необходимых условий для
формирования, развития и профессионального становления личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей; реализация прав ребенка на воспитание, образование и всестороннее развитие, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций, на информированность, укрепление здоровья.
Идея непрерывного образования возникла как ответ на динамичные изменения
в науке и производстве. В большинстве стран ее связывали прежде всего с обучением, однако уже первые обобщения и концептуальное осмысление данной идеи выдвинули как равноправную мысль о необходимости развития личности в процессе
непрерывного образования. По мере утверждения субъектности человека в его социализации и профессионализации, по мере возрастания индивидуальности в выборе
средств самореализации усиливалась и целеопределяющая роль личности в построении жизненной образовательной стратегии.
На основе анализа социальной роли непрерывного образования в жизни человека отечественные исследователи определяют образование как фактор социального
развития, как условие производственной деятельности, условие обогащения духовной жизни человека, развития самосознания и умственного развития, а также как
фактор, способствующий общению через развитие речи, расширение круга общения.
Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений
инновационной образовательной деятельности, предполагающее непрерывность
процессов в системах общего среднего, начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Эффективность и возможность образовательной деятельности определяются прямыми и обратными системными связями между различными стадиями инновационного цикла, производителями и потребителями услуг; фирмами, рынком, государством и другими социальными партнерами, включая зарубежных. Непрерывное образование может рассматриваться как формальная часть структуры так называемого «обучения в течение всей
жизни» и является одним из важных условий инновационной образовательной деятельности.
Развитие системы непрерывного образования направлено на поддержку компетентностного развития личности, на реализацию концепции развивающего обучения.
Концепция непрерывного образования основана на принципах непрерывности, гибкости, быстрой динамике, связанной со сменой потребностей на рынке труда, на
реализации концепта образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться:
искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы,
использовать разнообразные источники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.
Непрерывное образование предполагает многоуровневость образовательных
программ, которая позволяет учесть в построении образовательной траектории такие
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существенные характеристики, как встроенность, замещение, дополнение, адаптировать программу к начальному уровню обучающихся.
Инновационность программ непрерывного образования проявляется в опережающем характере обучения, в адекватности потребностям рынка, широком использовании дистанционных образовательных технологий. Содержание и технологии непрерывного образования направлены на подготовку инновационно-ориентированной
личности.
В основе программ непрерывного образования должны лежать такие принципы, как:
– системность,
– модульная структура программ,
– компетентностный подход,
– оптимизация аудиторных занятий,
– применение современных образовательных и информационных технологий,
– накопительная система обучения.
В условиях динамичных изменений современной жизни и стремительного обновления знаний создание гибкой и динамичной системы всеобщего непрерывного
образования – императив роста человеческого капитала, инновационного развития и
конкурентоспособности любой страны.
Такая система должна обеспечивать три главных условия:
– преемственность образовательных стандартов и программ различных уровней общего и профессионального образования;
– возможность временного прекращения и возобновления обучения, изменения
его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории, повышения квалификации, переподготовки и т.д. с целью поддержания как высокого уровня общего
образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда;
– отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных заведений, направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить как общее, так
и профессиональное обучение.
Эта система должна иметь государственно-общественный характер, включать в
себя аккредитование учреждений и организаций всех форм собственности (государственных, корпоративных, негосударственных), которые занимаются образованием в
разных его видах и формах, обеспечивая должный уровень его качества, эффективности и конкурентоспособности.
Создание системы всеобщего непрерывного образования, соответствующего
потребностям страны и тенденциям мирового рынка труда, рассматривается сегодня
как одна из основных стратегических задач казахстанской системы образования. В
условиях формирования информационного общества, динамичного наращивания потребностей в период глубочайших социально-экономических сдвигов и вхождения в
постиндустриальную эпоху, только непрерывное образование способно решить проблему отставания профессионального образования от запросов общества.
Среди задач, решение которых необходимо для развития системы непрерывного образования, следует выделить следующие:
– переход к модульному принципу построения образовательных программ, что
позволит обеспечить гибкость и вариативность образования, его личностную направленность, большее соответствие запросам рынка;
– широкое использование новых образовательных технологий, в том числе технологий «открытого образования», интерактивных форм обучения, проектных и других методов, стимулирующих активность обучающихся, формирующих навыки ана-
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лиза информации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы учащихся;
– стимулирование с учетом мирового опыта соучредительства и многоканального финансирования учреждений профессионального образования, развитие механизмов привлечения в профессиональное образование внебюджетных средств, создание условий для инвестиционной привлекательности системы профессионального
образования;
– обновление материально-технической базы и инфраструктуры образования,
более интенсивная его информатизация;
– разработка и апробация различных моделей регионального управления профессиональным образованием в связи с возрастанием роли регионов в его развитии;
– нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития региональных систем образования;
– обеспечение инновационного характера профессионального образования за
счет интеграции сферы образования, науки и производства; разработки проектов,
связанных с развитием различных отраслей экономики, фундаментальной и прикладной науки, с обновлением содержания образования и технологий обучения; создания учебно-научно-производственных комплексов, объединений, инновационных
парков, бизнес-инкубаторов при каждом успешном вузе с их государственной поддержкой;
– создание современной, мобильной и гибкой системы непрерывного профессионального образования как составной части общей системы непрерывного образования, включающей все уровни профессионального образования – от начального до
послевузовского.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Г.Е. Исамадиева
АО «НЦПК «Өрлеу», г. Алматы
В современных условиях всеобщей глобализации, интеграции Казахстана в
мировое образовательное пространство, а также активного становления новой системы образования особо актуализируется роль системы повышения квалификации
педагогов.
В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы,
«Стратегией развития Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» на
2012–2020 годы» с учетом современных тенденций в образовании в настоящее время
проводится широкомасштабная модернизация системы повышения квалификации
педагогов.

76
В целях формирования новой системы повышения квалификации поставлены
задачи:
– совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность системы повышения квалификации работников образования;
– модернизация содержания повышения квалификации в условиях интеграции
в мировое образовательное пространство;
– обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов от дошкольного до вузовского уровней и в течение всей жизни;
– а также повышение престижа профессии педагога.
Основной целью новой системы повышения квалификации является развитие
профессиональных компетенций педагога, способного не только применять новые
педагогические знания и технологии, но и разрабатывать их, вносить рефлексивные
изменения в собственную профессиональную деятельность в контексте проводимых
реформ и современных тенденций.
Научно-исследовательская деятельность является важным фактором в создании условий для интеграции научного и образовательного потенциала институтов
повышения квалификации и организаций образования регионов, благодаря сотрудничеству ИПК с педагогическими коллективами образовательных учреждений, вовлечению их в совместную работу.
Основной целью научно-исследовательской деятельности АО «НЦПК «Өрлеу»
является научное обеспечение образовательного процесса в системе повышения квалификации педагогических работников, а также поддержка инновационных процессов в образовательных учреждениях, укрепление связи педагогической науки и
практики.
Основными видами научно-исследовательской работы являются:
– участие в научных конкурсах на получение грантов и проведение прикладных исследований по приоритетным направлениям системы повышения квалификации педагогических работников РК;
– изучение и обобщение передового педагогического опыта системы образования РК (проведение опытно-экспериментальной работы в организациях образования);
– подготовка и публикация монографий, научных статей, в том числе научных
статей с ненулевым импакт-фактором, учебных и методических пособий, сборников;
– рецензирование и подготовка отзывов на монографии, тематические сборники, учебные пособия, диссертации, авторефераты и статьи;
– научное редактирование и экспертиза материалов, допущенных к публикации;
– отражение результатов научных исследований в средствах массовой информации;
– научно-техническая экспертиза фундаментальных и прикладных научных исследований.
Планирование научно-исследовательской работы осуществляется в соответствии с основными стратегическими направлениями деятельности АО «НЦПК
«Өрлеу». Каждый филиал АО «НЦПК «Өрлеу» выбрал определенное направление
научно-методических исследований по проблемам, актуальным в контексте реализации ГПРО на 2011–2020 гг. Среди них такие, как:
– формирование полиязычной и поликультурной личности в условиях Республики Казахстан;
– критериальная система оценивания педагогической деятельности в условиях
новой модели повышения квалификации;
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– педагогические и технологические основы повышения квалификации педагогических работников в условиях внедрения процесса SMART Education;
– научно-методические основы непрерывного профессионального развития педагога малокомплектной школы;
– изучение эффективности деятельности педагогов в послекурсовой период по
формированию функциональной грамотности учащихся;
– социологическое обеспечение совершенствования курсов повышения квалификации преподавателей вузов;
– теоретические основы и методические аспекты обеспечения повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования
по проблемам развития профессиональной компетентности педагога.
Результатом научно-исследовательской и научно-методической работы являются изданные учебные и учебно-методические пособия, монографии, научные публикации и статьи, а также организация и участие в различных научно-практических
конференциях и семинарах.
Наблюдается стабильный значительный рост количества публикаций ППС, в
том числе публикаций в зарубежных рейтинговых журналах. Так, за 2013 год было
опубликовано около 1500 научных и научно-методических работ, а за 2014 год –
около 2000.
В целях проведения совместной научно-исследовательской и учебно-методической деятельности АО «НЦПК «Өрлеу» интенсивно развивает сотрудничество с
вузами, творческими коллективами и инновационными школами ближнего и дальнего зарубежья.
За 2013 год профессорско-преподавательский состав институтов повышения
квалификации педагогических работников принял участие в работе 145 международных конференций, семинаров и тренингов, а в 2014 году – в 176.
Впервые в истории существования ИПК преподавательский состав имеет возможность доступа к международным информационным ресурсам ScienceDirect и
Scopus, а также возможность участия в грантовом финансировании КН МОН РК научных проектов. Итогом большой работы в данном направлении является подача 31
заявки по актуальным направлениям исследований в области повышения квалификации педагогических работников системы образования РК.
Следует отметить, что участие в конкурсах на грантовое финансирование научных проектов – абсолютно новая грань деятельности системы повышения квалификации педагогических кадров.
Централизованный подход к организации научно-исследовательской деятельности, выработка единого Положения о научно-исследовательской деятельности АО
«НЦПК «Өрлеу», постоянный обмен информацией о результатах научной деятельности во время проведения конференций, семинаров создали условия для взаимообогащения филиалов АО «НЦПК «Өрлеу» новейшими достижениями педагогической науки и практики, совершенствования образовательного процесса в системе
повышения квалификации педагогов.
Таким образом, научно-исследовательская деятельность постепенно становится
равноправной с учебно-педагогической и служит фактором повышения профессиональной компетентности и квалификации педагогов ИПК, а также влияния на региональное образовательное пространство.
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РЕШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Г.М. Искакова
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, г. Кокшетау
По определению автора широко известных сборников задач по физике
М.Е. Тульчинского, качественными называются те задачи, в которых для разрешения ставится проблема, связанная с качественной стороной физического явления.
Для разрешения этой проблемы применяются, прежде всего, логические умозаключения, основанные на законах физики, и почти не применяются математические действия.
Эти особенности качественных задач привели к тому, что они появились в
практике преподавания гораздо раньше вычислительных задач. Многие методисты
отмечают несомненную пользу, которую приносит применение этого вида задач в
обучении физике (углубляют и закрепляют знания и навыки учащихся), и важную
роль, которую они играют в развитии мыслительных способностей студентов (логическое мышление, смекалка, творческая фантазия, кругозор).
В современных условиях при сокращении времени на преподавание физики
как в школах, так и в вузах, при дифференциации учебных программ на основе профессионального самоопределения, при целевой установке образования на достижение студентами уровня методологической компетентности именно качественные задачи должны будут выступить на первый план.
Несмотря на это, до сих пор в учебном процессе качественные задачи выполняют по большей части вспомогательную функцию, их используют прежде всего для
постановки учебных проблем и проверки знаний студентов. Это связано с тем, что
их решение, требующее анализа физической сущности явления и свидетельствующее о понимании изученного, затрудняет студентов.
И преподаватели, и студенты отмечают, что проанализировать качественную
задачу порой ничуть не проще, чем решить вычислительную. Это можно объяснить
тем, что в этом случае применяется исключительно эвристический способ рассуждения, который гораздо труднее и для освоения, и для обучения.
Приведу некоторые правила применения качественных задач на практических
занятиях:
1. Желательно их использовать до вычислительных, так как они помогают уяснить физическую суть явлений.
2. Последовательность их решения должна соответствовать последовательности формирования логических операций.
3. Псиологами доказано, что речевая форма выполнения задания – один из
важнейших этапов формирования умственных действий, поэтому необходимо организовать обязательное подробное проговаривание вслух всей логической цепочки
рассуждений.
4. Необходимо обязательно применять задания, требующие письменных ответов на качественные задания, так как порой преподаватели склонны переоценивать
знания своих студентов, домысливая за них неполные устные ответы. Психологически это обосновывается тем, что следующий этап формирования умственных действий заключается в выполнении его во внутренней речи. Размышляя про себя, студент выполняет умственные действия быстрее, чем в свернутой форме. Письменные
задания требуют развернутого рассуждения, а, следовательно, приучают студента
обосновывать свои интуитивные догадки, опираясь на физические законы.
5. Для проверки можно шире применять взаимопроверку студентов. Некоторые
задачи допускают проведение дискуссий.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЛЛ. Қайыржанова
«Әльтер-Еркін» даму мектебі,
Қарағанды қаласы
Қазақстан Республикасының Президенті Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында: «Төртінші басымдық білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге
нақтылы қабілеттілігін қамтамассыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды
құралдардың бірі», – деп атап көрсетілген. Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына
қосылуда жастарға білім берудің маңызы ерекше.
Осыған орай оқушылардың білім жетістігін өркениетті елдің білім деңгейіне
көтерілу, нәтижеге бағыттап оқыту, ұлттық құндылықты оқушылар бойында
қалыптастыру, білім беруді ізгілендіру, оқушылардың жас ерекшелігін ескеру,
фундаментальді білім беру, қазіргі оқыту технологиясын жетілдіру басшылыққа
алудың қажеттілігі туындап отыр.
Қоғамның білім беру жүйесінің алдына қойған талабы: оқыту барысында
баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу,
шығармашылық тұлға қалыптастыру міндетін шешу.
Педагогикалық технологияның кеңінен қолдануына және ғылымның рөліне
мән беруде оқыту технологиясын жетілдірудің психологиялық-педагогикалық
бағыттағы негізгі ой-тұжырымдары былайша сипатталады:
– есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, іскерлік, дағдысын қалыптастырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға
көшу;
– білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ойы әрекетінің динамикалық
құрылым жүйесіне көшу;
– оқушыларға беретін білім бағдарламадан жекелеп, модульдік технология
бағдарламасына өту.
Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқаудағы мазмұны, құрлымы ғылымға
және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар.
Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, атап айтқанда, жаңа модульдік
технологияларды оқу мазмұны мен оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай таңдап,
тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор.
Жалпы, жаңа технологияларын қолдана отырып сабақтың тиімділігін арттыру.
Сонымен қатар оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету,
шығармашылық қабілетін дамыту. Тақырып бойынша деңгейлік тапсырма жүйесі
дамыта оқыту жүйесін іске асырады. Өйткені ол оқушының ойлауын, елестету мен
есте сақтауын белсенділігін, дағдысын, білім саласының дамуын қамтамасыз етеді.
Сабақтың ерекшелігі және оның тиімділігін арттырудың негізгі бөлігінің бірі –
әр мұғалім сабақ жоспарын құрастырған кезде нақты мақсаттар қойып, соған жету
жолдарын ізденушілік, жауапкершілік көз қараспен қарауы.
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Жан-жақты дайындалуы, өз білімін өзі шыңдау, шығармашыл қабілеттерін
үнемі арттырып отыру қажет.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды, кәсіптік адамгершілік, рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына
әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына
көмектеседі.
Жас жеткіншектерге бүгінгі күн талабына сай білім мен тәрбие беру ісі педагог-мамандарға үлкен жүк артады.
Ы. Алтынсариннің: «Тәлім-тәрбие мен оқыту ісінің нәтижесі іс-әрекеттерден
гөрі мұғалімдерге көбірек тәуелді», – деген пікірі қазіргі уақытта да маңызды болып
отырғаны да осының айғағы [1].
Білім беру жүйесінде болып жатқан түбегейлі өзгерістер оқыту үрдісін озық
технологиялармен қамтып жетілдіруді талап етеді. Осы тұрғыда оқытудың жаңа
технологияларын жете меңгеріп, оның оқушлардың психологиялық жас ерешелігіне
орай орынды қолданудың маңызы ерекше.
Жаңа технологияны жетік меңгеру сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами
қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тизізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Білім берудің бағыты мен технологияларын қамтитын қөптеген педагогиалық
технологияларын қамтитын қөптеген педагогикалық технология қолданып жүргені
мәлім. Мысалы, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтардың «Дамыта оқыту», Ж. Қаратаевтың «Деңгейлік саралау», М.М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту» технологиясы,
«Сын тұрғыдан ойлауды, оқу және жазу арқылы дамыту» технологиясы,
«Ынтымақтастыққа оқыту» технологиясы т.б. [4].
Қазіргі ғаламдану заманында елімізде әлеуметтік-экономикалық дамуы,
индустрияның қарыштап өсуі, әлемдік деңгейге қөтерілуге бет бұруы кезеңіндегі
ұлттық мәдени-тарихи, рухани құндылығымызды бойына сіңірген азаматтарға
қоғамның сұранысының өсуі мектептерде жас ұрпақ бойына сіңіре отырып, білім
жетістіктерін өркениетті елдердің білім деңгейіне көтеру қажеттілігін алға тартады.
Қазіргі өркениетті елдерде білім берудің аяқталған сипатынан үздіксіз білім
беруге қөшу қалыптасуда, қоғамның дамуына сәйкес мектептің бастауыш сатысында
тұлғаны дамыту, оның жеке мүмкіндіктерін толық пайдалану қажеттлігі туындауда.
Мұғалім сабақта шығарманың, ой-толғаудың бағытын ғана анықтап береді,
одан әрі оқушылар өз ойларын жеткізу түрлерінде өткізеді. Пікір талас нәтижесі алдын-ала жобаланбайды, оқушылар өздері бірлесіп айқындап, әр оқушы өзінше
орындап, өз пікірлерінде қалады. Сұрақтар тасқыны, жан-жақты, ойлау қабілетін дамытады.
Ғылыми жобалау бағыты құралған: балалар қандай эксперименттер көмегімен
өздерін қызықтыратын сұрақтарға жауап ала алатынын өз бетінше ойлап табады,
берілгендерді сараптайды, қорытындылар жасайды, келесі мәселені айқындайды. Ал
үлкендер жолын айтады, кеңес береді,
Өркениетті елдердің мектептің бастауыш сатысында пәндерді оқыту технологиясы жетілдіруге тенденциялары айқындалды. Атап айтқанда;
– ойын арқылы оқытуға басымдылық беру;
– оқушының өз ойын, өз пікірін ескере отырып оқыту;
– зерттеу тәсілдеріне үйрететін инновациялық оқыту;
– оқытуға ақпараттық және коммуникативтік технологияларды кеңінен пайдалану.
Қазіргі педагогтарға қойылатын талап, ол оқушыға сапалы білім, жүйелі тәрбие
және де саналы ойлау мен қабілет, түйсігін дамыту.
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Қорыта айтқанда, оқушыны рухани дамытуда айналамен таныстыру, яғни жаңа
педагогикалық технологияны жақсы жағын тиімді пайдаланып, күрделі, қыр сыры
көп әлеуметтік ортаға оқушыны бейімдеп тәрбиелеу педагог қауымының еншісінде
екенін назарда ұстауымыз керек. Оқушы ақпараттың жақсы жетістіктерін бойына
сіңіріп, рухани бай тұлға ретінде әлеуметтенуі заман талабы.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
В.И. Матис
АлтГПА, г. Барнаул, Россия
Г.Б. Таженова
ПГПИ, г. Павлодар
Образовательные учреждения в Республике Казахстан переживают процесс
трансформации из унитарных по содержанию образования в двуязычные и поликультурные, с широкими возможностями для формирования этнического самосознания. Однако в системе образования далеко не все учреждения образования являются
национальными. Задача же формирования поколения, осознающего принадлежность
к своему народу, понимающего культуру народов, населяющих нашу страну, и мировую культуру в целом, а также способного ориентироваться в современном информационном поликультурном обществе, то есть человека со сформированным национальным самосознанием, распространяется на всю систему образования. Этническая направленность воспитания детей в образовательном учреждении, в частности в
общеобразовательной школе, становится фактором, способствующим решению данной глобальной задачи. Этническую направленность воспитания детей нельзя понимать упрощенно, как возврат к образованию на родном языке или к использованию
национальных обычаев в учебных заведениях; оно не может ограничиваться только
изучением родного языка или нескольких этнически ориентированных предметов.
Необходимо развивать ребенка как национальную личность, восходящую от родной
культуры к мировой через казахстанскую.
Мысль о том, что человек сочетает в себе родовые черты, национальные и индивидуальные качества, сегодня не является открытием. Однако реализация идеи
гармоничного сочетания этих качеств является целью педагогических исследований.
Национальные особенности и индивидуальные характеристики представляют сложную многомерную систему взаимосвязи общего, особенного и единичного. Для эмоционального комфорта, психологического здоровья человека актуальна гармонизация его составляющих, которые оказывают влияние на формирование личности, живущей в многонациональной стране. Еще со времен введения в научный оборот термина «этнопедагогика» ведутся поиски эффективных путей введения в содержание
образования ценностей народной культуры, использования опыта народного воспитания в этнокультурном образовании, поликультурном воспитании, что особенно
актуально в глобализирующемся мире.
Новое поликультурное сознание воспитывается благодаря усилиям системы
образования. Отсюда социальный заказ на педагога нового типа, для которого харак-
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терно уважительное отношение ко всем народам Казахстана, гордость за то, что его
страна имеет такое уникальное разнообразие этносов, интерес к культуре народа,
готовность и желание изучать ее, стремление сохранить ее богатство, доброжелательное отношение к народам, живущим на территории страны, открытость к мировой культуре, умение принимать ее, не теряя ценности своей.
Как заметила философ Л.П. Буева, понятие «образованный человек», ставшее
синонимом «информированного человека», развивалось в контексте понятия «культурный человек» [1]. Отсюда возникает необходимость организации глубокого всестороннего взаимодействия между культурой и образованием. В.М. Межуев, рассматривая три основных пласта культуры (этнический, национальный и массовый),
делает вывод о необходимости взаимоотношения культуры и образования [2]. В отличие от этнической (народной) культуры, передаваемой от поколения к поколению
на уровне естественных способностей человека (памяти, живой речи, природного
слуха, органической пластики), национальная культура усваивается каждой личностью посредством специальной подготовки, называемой образованием. Таким образом, образование сближается с культурой в том ее качестве, в каком она предстает
как национальная культура.
Выделение этнопедагогической культуры как особого феномена обусловлено
спецификой педагогической деятельности и требованиями, предъявляемыми к учителю в современных условиях. Понятие «этнопедагогическая культура» мы связываем с такими составляющими, как «педагогическая культура» и «этническая культура
учителя». Согласно мнению ряда исследователей, педагогическая культура представляет собой часть общечеловеческой культуры, имеющей своим содержанием
мировой педагогический опыт, смену культурных эпох и соответствующих им педагогических цивилизаций, историю педагогической науки и образования, смену образовательных программ.
Этнопедагогическая культура учителя понимается как сложное личностное образование, которое включает в себя нравственно-этническую направленность сознания, способность к культурной идентификации и самооценке собственного уровня
этнопедагогической деятельности; профессиональную образованность и владение
этнопедагогическими технологиями; морально-психологическую воспитанность; наличие гуманистической педагогической доминанты по отношению к учащимся.
Структура этнопедагогической культуры учителя представлена четырьмя компонентами: когнитивный (система знаний этнического характера; образованность в
сфере преподаваемого предмета, профессионально-деловая подготовленность); эмоционально-ценностный (нравственно-этническая направленность сознания (потребность и интерес к этнопедагогической деятельности, интериоризация этнических
ценностей, культурная идентификация); деятельностный (система этнокультурных и
этнопедагогических умений и навыков; стремление к этнопедагогическому самообразованию и саморазвитию; опыт этнопедагогической деятельности); профессионально-личностный (этнические качества, морально-психологическая воспитанность, нравственно-волевые качества).
Представители современной педагогической науки (Г.Н. Волков, К.Ж. Кожахметова, Л.В. Кузнецова, А.Б. Панькин и др.) в числе приоритетных подходов функционирования системы национального воспитания называют принцип от «близкого
к далекому», что предполагает целесообразное ознакомление подрастающего поколения с собственной историей, искусством, традициями, в контексте культурного
развития своей страны и мира в целом. Это позволит не допустить самоизоляции этноса, обеспечит единое культурное и образовательное пространство, будет способствовать расширению социальной мобильности личности. В связи с этим одной из
стратегических задач современной системы образования является интеграция тради-
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ционных (народных, национальных, этнических) культур с современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду,
т.е. этнопедагогическое пространство.
Одна из задач системы управления школой – направлять педагога на изучение,
анализ среды учреждения, с целью определения готовности к решению задач этнокультурного образования – способствовать развитию этнопедагогической культуры
учителя.
Воззрение на развитие и формирование человеческой личности как производное от управленческих действий субъектов образовательного процесса становится
содержанием современной парадигмы управленческой деятельности, базирующейся
на понимании педагогики как отрасли социального управления. В рамках этого направления в современной педагогике существует множество подходов к формированию и развитию человеческой личности, в той или иной мере учитывающих влияние
среды.
Выявлению места среды в управленческой тематике современной педагогики
помогают результаты исследований ученых-педагогов: Ю.С. Мануйлова, Г.Г. Шека,
В.А. Ясвина, Н.В. Барышевой, А.В. Ахаева и других. Принципиально важным является определение среды в значении управленческого средства в концепции средового подхода, которая в воспитании рассматривается как основа технологии опосредованного управления формированием и развитием личности через среду. Под средовым подходом в педагогике понимается традиция освоения среды, использования ее
возможностей, метод воспитания, считает доктор педагогических наук Ю.С. Мануйлов [3]. До настоящего времени этот подход широко не используется в управленческой практике.
В.А. Ясвин образовательную среду (или среду образования) определяет как
«систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении» [5].
Управленческие воздействия в сфере этнокультурного образования должны
быть выстроены в соответствии с нормами, традициями, принятыми и установленными в конкретной среде. Образовательное учреждение является частью среды, что
предполагает целенаправленную деятельность по установлению взаимодействия педагогического коллектива с объектами и субъектами среды. Сохранение образовательным учреждением относительной автономии, специфики достигается посредствам его превращения в образовательно-воспитательные центры, где актуализируются те или иные направления воспитания и образования личности с учетом профиля,
возможностей конкретного образовательного учреждения, особенностей окружающей среды. Проектирование, организация воспитывающей среды осуществляется на
основе разработки модели личности выпускника школы, проектированием его жизненной судьбы, что делает возможным использование технологии «проектного воспитания» (объектами проектирования являются профессиональные интересы, мотивы, направленность, компетентность, комплекс профессионально важных и социально значимых качеств). Основой для реализации этой работы должна быть сформированная этнопедагогическая культура учителя. Управление развитием этнопедагогической культуры учителя возможно только в адаптивной форме, т.е. управление через создание условий для оптимального развития той или иной тенденции.
Школа является первой организованно-действующей средой, длительное время
влияющей на ребёнка в период, когда он проходит три важнейших этапа развития:
детство, отрочество, юность. Задачи учителя состоят в том, чтобы обеспечивать приобщение подрастающих поколений к ценностям, созданным цивилизацией, и вооружать их способами освоения и приумножения её богатств. Источник социальной ак-
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тивности, формирующей потребности, находится в общественно-экономической,
политической и культурной среде жизни, которая воздействует на школу. Социальная позиция включает в себя систему отношений, целей и ценностей, установок и
мотивов, формирование социально-активной позиции молодого человека в социуме,
предваряет отношение к действительности молодых людей в период их обучения в
школе.
Критерием эффективности этнокультурного образования и воспитания является степень соответствия результатов потребностям и запросам природы и общества,
уровню готовности индивида, т.е. соответствия его поведения требованиям моральных норм той среды, в которой субъект воспитания существует. Внутренняя цель
педагогической деятельности в том, чтобы постепенно превратить эту среду в силу,
способную дать импульс к становлению и самосовершенствованию личности. Иными словами, объективный конечный продукт системы – личность, признающая ценности системы, не стремящаяся к разрушению ее сущностных взаимосвязей, взаимоотношений.
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ
Н.К. Мунсызова
Көктөбе жалпы орта білім беретін мектеп,
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы
Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға
қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі – Жаңа
Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Білім берудің сапасын жаңарту
мен әлемдік білім стандартына сәйкес ұлттық білім беру жүйесін құру екендігі
қажет» – деп атап көрсетті. ХХІ ғасырда Қазақстанның білім беру жүйесіндегі
жалпы және орта 12 жылдық білім беру жүйесінің енгізілуі уақыт талабы болып
отыр. Бүгінгі таңда алдыңғы қатарлы елдердің барлығы жалпы білім берудегі жаңа
жүйені ұсына отырып, соның ішінде көпжылдық білім беру бүгінгі күннің айқын
талабы екені көрінуде. Демек, 12 жылдық жалпы білім беру жеке тұлғаны
қалыптастырудағы жаңа жүйесімен білім мен тәрбиенің ең тиімді мүмкіндіктерін,
жолдарын зерттеп, оны ұтымды түрде білім беруге енгізу көкейкесті мәселеге
айналып отыр. Бүгінгі білім жүйесінде Д. Дьюи атап өткендей, «Үлкен өзгерістер
басталуда. Ол маңызы жағынан, К. Коперниктің жаңалығына (Күн астрономиялық
орталық, басқа планеталар оның айналасында шоғырланады, оны айнала қозғалады)
тең болып отыр. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу-әлемдік білім кеңістігіне
еркін енуді көздейтін заман талабынан туындап отырған мәселе. Мектеп бітірушінің
әлеуметтік және қоғамдық өмірдегі өзгерістерге икемделе отырып, еркін енуіне
дайындығын тың мазмұнды жаңа мектеп қана қамтамасыз ететінін әлемдік тәжірибе
көрсетіп отыр. Мәселен, алдыңғы қатарлы дамыған елдердің Финляндия, Қытай,
АҚШ 12 жылдық білім беруге көшуіндегі нақты қадамдары еліміздің білім беру
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жүйесіне едәуір өзгеріс енгізу қажеттілігін дәйектейді. Біз бүгінгі күні осындай
әлемдік білім беру жүйесіне негізделген басым бағыттарды қарастырып отырмыз.
«Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған
еліміздің әрбір азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман
болатындай деңгейге көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елде әлемдік стандарттар
деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» – деген болатын
Елбасымыз өзінің Жолдауында. Қазақстан Республикасында 12 жылдық мектеп ашу
мынадай міндеттерді жүзеге асырғанда орындалады:
1. Жаңа құрылымның стандартын, тұжырымдамасын, бағдарламасын,
оқулықтары мен оқу-әдістемелік құралдарын даярлап алу;
2. Мектепке дейінгі мекемелерді, мектептік және мектептік емес мекемелерді
іске қосу арқылы материалдық базаны жақсартып 1-сыныпқа дейінгі балаларды
балабақшада тәрбиелеу арқылы ақыл-ойы дамыған, жан-жақты жетілген сәбилерді
тәрбиелеу;
3. Бастауыш мектептен бастап олардың жеке қабілеттерін зерделей отырып,
белгілі бір кәсіпке икемділігіне алдын ала зерттеу жүргізу, олардың жан-жақты
ойлау қабілеті мен дене тәрбиесін жақсарту, өз бетінше ойлауын жетілдіру, сөйлеу
мәдениетін қалыптастыру;
4. Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы және орта білім беру
тұжырымдамасына сәйкес 12 жылдық білім берудің басты мақсаты – өзінің және
қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада
өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, білімді тұлғаны
дамыту және қалыптастыру болып табылады.
Сондықтан жастарды білікті маман, озық ойлы азамат етіп қалыптастыру
12 жылдық білім беру негізінде жүзеге асыруға болады. Білім беру өзінің бағыттарына адам мен қоғамның өзекті мәселелерімен бірге ұзақ мерзімді қажеттіліктерге
қарай толықтырулар жасап отыр. Бұл Қазақстан Республикасындағы білім берудің
12 жылдық мектеп жүйесіне ауысуын жан-жақты қадағалап, олқылық жерлерін
толықтырып, қайта қарастыру мен тиімді жолдарын табуды негіздеп отыр, өйткені
жаңа үлгіге көшу бұл шешуші, әрі жауапты істің бірі болып табылады, оған
оқушының тағдыры тікелей байланысты. 12 жылдық білім берудің көздейтін
мақсаты – еліміздегі білім беруді халықаралық білім кеңістігіне енгізу, халықаралық
білім беру талабымен сәйкестікте болу, соның нәтижесінде еуропа елдері қабылдаған орта білім берудің халықаралық стандартына сәйкестендіру, білім сапасын
көтеру және жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау мен
қарым-қатынасты түбегейлі өзгертетін байланыс құралының қарқынды дамуы.
Сонымен қатар, білім беруді жаңарту үрдісі салт-дәстүрді, мәдени мұраны,
жалпыұлттық құндылықтарды көздің қарашығындай сақтауды талап ететін тұрақты
жүйелерден тұрады. 12 жылдық мектепке көшудің педагогикалық-психологиялық
негіздері Әлемдік білім кеңістігінің даму тарихы, оның әр кезеңіндегі айқындалған
тенденциялары әр халықтың гүлденіп өркендеуінің, қоғамдағы прогрессивтік
өзгерістердің білімге байланыстылығын, жалпы білім саласының маңыздылығын
дәлелдейді. Әрбір мемлекеттің интеллектуалдық, экономикалық, парасаттылық және
мәдени қарымы білім саласының күйіне және оның прогрессивтік даму
мүмкіндіктеріне тікелей байланысты екендігін педагогика ғылымы мен білімінің
даму тарихы айқындайды. Осы тұрғыдан алғанда егемен Қазақстанның ғылымы мен
білімінің стратегиясы білім беру жүйесінің ұлттық білім мен тәлім-тәрбие
идеяларын сақтай отырып, әлемдік білім кеңістігіне кірігумен анықталады. Үшінші
мыңжылдық жылнамасын ашып отырған бүгінгі Қазақстанның білім беру
саясатындағы өзекті ой – еліміздің экономикасы мен әлеуметтік саласының тұрақты
дамуының басты факторларының бірі – білім екендігінде. Осынау ақиқаттың
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дәлелі – Қазақстан Республикасы дамуының 2030 жылға дейін межелеген стратегиясында, оны жүзеге асыруға бағытталған кезең-кезеңмен дамуының стратегиялық
жоспарларында білім саласына айрықша басымдылықпен мән берілгендігінде.
Қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси қатынастар білім
беру ісін түбегейлі өзгертіп, оның тарихи тамырын қайта қарап жаңғыртуды талап
етеді. Өткеніміз бен болашағымыздың өркендеуіне жол ашады. Өйткені ұлт
тағдыры, халқымыздың әл-ауқатының жақсаруы жас ұрпақтың білім деңгейіне,
мәдениетіне, өмірде өз таңдауларын дұрыс жасауға, қоғамдық қатынастарға, оны
дұрыс ұйымдастыру қабілетіне тікелей байланысты. ХХІ ғасырдағы білім берудің
әлеуметтік ролі болашақ қоғамның жаңа парадигмасының анықталуымен тығыз
байланысты. Бүгінгі әлемдегі елдер мен халықтарының өзара тарихи байланысының
дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымдардың әлемдік деңгейге бет бұруы, ұлттық
деңгейде қалуды көтермелеуі, ғылыми-білімнің түрлі салаларында әлемдік
тәжірибені оқып үйренудің қажетті шарты екенін дәлелдеуде. Сондықтан да ел
экономикасы жақсарып, алға қойған мақсаттарымыз айқындалған тұста білім беру
жүйесінде өзгерістер мен қайта жаңартулар орын алуда. Қазақстан Республикасындағы білім беруді жаңарту бір-бірімен тығыз байланысты, әрі өзара шарттас екі
қағидамен сипатталады:
12 жылдық білім беруге көшу барысында мұғалімнің дайындығына да баса
назар аударылады, әрі оның келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады:
– мұғалімнің 12 жылдық білім беруге көшудегі даярлығын қалыптастыру;
– мұғалімнің жоғары біліктілігі, әрі кәсіби құзыреттілігі (арнайы, бейіндік,
интеллектуалдық, коммуникативтік, әлеуметтік, жағдайлық, ақпараттық, технологиялық, жалпы мәдени);
– қазіргі қоғам талабына сай білім беру мен тәрбиенің жаңа әдіс-тәсілдерін
қолданудағы жан-жақтылығы;
– мұғалімнің 12 жылдық білім берудің ерекшеліктері мен артықшылықтарын
жете білуі. 12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімнің инновациялық даярлығын
қалыптастыру қажет, оған келесідей принциптерді жатқызуға болады:
1. Жекелеу мен саралау принципі:
– мұғалім тұлғасының жеке дара ерекшеліктері, құндылық бағдары;
– мұғалімнің интеллектуалды кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктері (кәсіби
педагогикалық білім деңгейі, ойлау деңгейі);
– оқытудың мотивациялық ерекшеліктері;
– педагогикалық рефлексия (мұғалімнің өз іс-әрекетін талдауы, өзіне оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдердің берген бағасымен санасуы, өзін-өзі
бағалауы).
2. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми тұжырымдылық –
негіздемелік принципі:
– мұғалімнің инновациялық іс-әрекеттің тұжырымдылық негіздемесін білу;
– мұғалімнің инновациялық іс-әрекетті ғылыми тұрғыда негіздей алуы.
3. Жүйелілік, тұлға іс-әрекеттілік, тұлға-бағыттылықтар бірлігінің принципі:
– оқушыға тұлға ретінде қарау;
– педагогикалық үрдісті жүйелі түрде құрастыру;
– педагогикалық үрдістің әрбір бөлігіне сәйкес келетін оқушының ісәрекеттерін анықтай алу;
– мұғалім тұлғасының инновациялық бағыттылығы.
4. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетке қатысу принципі:
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологиялар бойынша білімі;
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны меңгеруі;
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны пайдалануы;

87
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны өз іс-тәжірибесіне
ендіруі.
5. Ізденістік, шығармашылық, педагогикалық технологияны пайдалауы:
– мұғалімнің өз пәні, философия, психология, педагогика саласындағы ғылыми
ізденістері (ғылыми, әдістемелік әдебиеттерді іздестіру, Интернетке шығу, Вебсайттарды қарау және т.б.);
– мұғалімнің озат педагогикалық іс-тәжірибе мен инновациялық педагогикалық
технологияны меңгеруі, оны тәжірибесінде түрлендіру, өзгертулер енгізу, оқу-тәрбие
үрдерісін шығармашылықпен құрастыра алуы;
– мұғалімнің оқушылардың білім, білік, дағдыларды меңгеруіне мониторинг
сараптама жүргізуі, өз тәжірибесінің кемшіл тұстары мен жетістіктерін анықтауы,
шағын эксперименттік тәжірибелер мен ғылыми-зерттеулер жүргізе алуы;
– мұғалімнің өз тәжірибесін өзі зерттеп, жинақтап, көпшілік талқысына
ұсынуы;
– мұғалімнің өз тәжірибесін педагогикалық технология дәрежесіне дейін
көтеруі;
– мұғалімнің өзінің авторлық инновациялық технологиясын құра білуі және
қорғай алуы.
6. Даму мен өзін-өзі дамыту принципі:
– мұғалімінің өз іс-әрекетіндегі алға ұмтылу бағыттылығы;
– мұғалімнің инновациялық іс-әрекеттерге деген оң көзқарасы, оны үйренуге,
меңгеруге, пайдалануға деген құлшынысы;
– мұғалімнің өз іс-әрекетіне обьективті қарауы мен өзі бағалауы;
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны ендірудегі кедергілерді жеңе алуы;
– мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны жетілдіру бағытындағы өз білімін өзі жетілдіру жұмыстары сияқты принциптер қарастырылды. Демек,
12 жылдық мектептің ұстазы өскелең заман талабына сәйкес шығармашылыққа
бейім, зерттеу жұмысы тәсілдерін қолдана алатын маман болуы тиіс. 12 жылдық
білім беру жүйесіне көшу тұрғысында мұғалімнің кәсіптік жетілуі мен дамуы туралы
көп мәселелер қарастырылуы-қалыпты жағдай. Өйткені Ы. Алтынсариннің
«Мұғалім – мектептің жүрегі» деп айтқанындай, барлық күш мұғалімге түспек.
12 жылдық оқытуды Қазақстанда енгізу педагог кадрларды қайта даярлау негізінде
ғана мүмкін болады. 12 жылдық білім жүйесіне көшуде мектеп алдында негізгі үш
бағытты басшылыққа алады:
1-бағыт: оқушының жеке қабілеттерін есепке ала отырып жеке даралық
бағытта оқыту.
2-бағыт: оқушының потенциялдық мүмкіндіктерін есепке ала отырып жеке
даралық бағытта оқыту.
3-бағыт: ішкі қажеттіліктерді есепке ала отырып жеке даралық бағытта оқыту.
12 жылдық орта мектеп оқушысы нарықтық қатынастар мен ақпараттық
қоғамның өзгермелі жағдайларына анағұрлым дұрыс бейімделген, жүйелі білім
негіздерін тәжірибелік іс-әрекеттерге ұштастыра білетін, функционалды сауатты,
өмірлік қажетті дағдылары мен кең спектрлі компетенциялары қалыптасқан, өзін-өзі
дамытуға, өз бетінше табысты өмір сүруге, өзіне және қоғамға пайдалы қызмет
атқаруға лайықты тұлға болуы тиіс.
Сондықтан 12 жылдық орта мектеп жүйесіне көшу кезеңінде осы елдердің сан
қырлы тәжірибесін зерделеп, өз білім жүйемізде ұтымды пайдалануымыз қажет.
12 жылдық мектептегі бейіндік оқыту бәсекеге қабілетті жастарды мынадай
мақсаттарды шешуге көздейді:
1. Оқушыларға бейіндік оқытудың бір бағыты бойынша білім меңгерту;
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2. Өзгермелі қоршаған ортаға бейімделуге ықпал ететін әлеуметтік, кәсіптік
өзін-өзі анықтау, білімін жетілдіруге арналған құзыреттерін қалыптастыру;
3. Мамандықты саналы таңдауға жағдай тудыру;
4. Оқушылардың қызығушылығы мен мүмкіндіктеріне сәйкес білім мазмұнын
саралау, жеке оқу бағдарламаларын құру т.с.с.
Бейіндік оқыту негіздері жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, дарынды балаларға арналған, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектептерде жүзеге асырылады.
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ
ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
А.Қ. Мурзагулова, Б.Н. Куватова
М. Қабылбеков атындағы орта мектебі
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Алғабас ауылы
Менің оқушыларым жаңашылдықты менен
білмейді, олар өздері осы жаңашылдықты ашады. Менің басты міндетім – олардың ашылуына
көмектесіп, өзіндік ойларын дамыту.
И.Г. Песталоцци
Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Мектеп жұмысының
негізгі мақсаты – педагогикалық ұжым мүшелерін әдістемелік тұрғыда өсуіне ықпал
жасау мен кәсіптік шеберлікке баулу, оқу мен оқытудың сапасын арттыру және жеке
тұлғаны жан-жақты дамыту болып табылады. Жетістікке жеткізетін бірден-бір жол
ізденіс, талапты еңбек екендігін уақыт дәлелдеп отыр.
Стронгтің айтуынша, мектептің басты тұлғасы мұғалім болса, оларды өзгеріс
енгізуге дайын болуға бағыттау жұмысы алға шығады. Кембридж Бағдарламасы
бойынша, ҚР мектептерінің алдында тұрған міндеттер мен мақсаттар бір: ол
7 модульдi ықпалдастыру арқылы сабақ сапасын көтеру. І деңгей бағдардамасын
тәмамдағаннан кейін, алдымызға қойылған мақсатты жүзеге асыру барысында
мектептің даму жоспарындағы басымдылықты негізге ала отыра коучинг сессиялары
мен тәлімгерлік жұмыстарымыз және 7 модульдi ықпалдастыру арқылы сабақ
жүргізіліп жатыр.
Вольф пен Александер еңбектерінде сыни ойлауға берілетін тапсырмаларды
қолдануда кітап арқылы оқыту сияқты дәстүрлі тәсілдерге наразылық білдіріліп,
мұғалімдер білім мен зерттеу үдерістерін басқармай, бағыттап отыру үшін өздерінің
рөлдерін қайта қарастырады делінген [1]. Шын мәнінде осы тәсілдерді пайдалануды
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қолға алғанда, кітаптағы дайын материалға сүйенгеннен гөрі, қосымша көздерден
ізденіп, оқушыларды зияткерлік қызметке тартатын тапсырмаларды құрастыруға бой
бұра бастадық.
Вольф және Александр тағы бір пікірінде оқушылар өздерінің құрдастарымен
немесе сарапшылармен әңгімелесе отырып, ой-әрекетінің жоғары деңгейіне
көтерілетінін, олар баламалы мүмкіндіктер туралы сыни тұрғыдан ойлап, зерттеу
жүргізуге қабілетті болатынын айтқан [1]. Өз тәжірибемізде осы авторлардың
ұсынған тұжырымдарын негізге ала отыра, сегізінші сыныпта өткізілген сабақтарды
қорыта келе оқушылардың алған білімдерін синтездеуге және оған сын көзбен
қарауға, ойын түйіндеуге үйрететін әдісті кез келген сабақта қолдануға болатынына
көзіміз жетті. Күнделікті оқыту барысында оқушының толғанысын ұйымдастыру
негізінде, оқушы өзіне басқа сын көзбен қарап, баға беруге үйренеді. Оқушылар өз
ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен бір-бірімен әсерлі түрде ой
бөлісе алады. Сыни тұрғыдан ойлауға қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой
толғаныс жатады. Енді осы кезеңдердің мақсат, міндеттеріне толығырақ тоқталып
өтсек: қызығушылықты ояту. Үйрену барысында бұрынғы білетін және жаңа білімді
ұштастырудан тұрады. Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы
білімін жаңа ақпаратпен толықтырады және кеңейте түседі. Сондықтан да сабақ
қарастырылған тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын
анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату, ояту, миға шабуыл жасау арқылы
жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін «Топтастыру», «Түртіп алу», «Ойлану»,
«Жұпта талқылау», «Болжау», «Әлемді шарлау» т.б. деген аттары бар әдістерді
қолданып жүрміз. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты – үйренушінің
белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен
бөліседі, тобында талқылайды. Ойын айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы
ашылады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастайды. Оқушы
бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап оны байырғы біліммен ұштастырады.
Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл мағынаны тану (түсіне білу). Бұл кезеңде
оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар
орындайды. Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек деп
есептеймін. Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты
ыңғайына қарай түрлендіре түссе әр сабақта жеті модульді ықпалдастырып өткізілсе,
сабақтың мазмұны ашылады. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп
есептейміз. Әр мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Біз де өзімнің істәжірбиемізде сабақтарыма жаңа әдіс-тәсілдерді көп қолданамын деп ойлаймыз.
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. Осы уақытқа дейін бес балдық
жүйемен оқушыларды бағалап келсек, енді жаңа әдіс бойынша формативтік және
жиынтық бағалауға көшеміз. Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес.
Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою жолымен бағалайды. Олар
қолданатын кез келген нысанның артында 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 жатады. Формативтік және
жиынтық мақсат арасындағы айырмашылық жіктеу және есеп беру үшін өткізілген
оқуды бағалау және нақты мақсатты оқушылардың оқуына ықпал етуге арналған
оқудың бөлігі ретінде бағалауды қолдану болып табылатын оқыту үшін бағалау
арасында жүргізіледі. Оқыту үшін бағалау – бұл білім алушылар өздерінің қандай
сатыда тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету
керек екендігін анықтау үшін оқушылар және олардың мұғалімдері қолданатын
мәліметтерді іздеу және түсіндіру. Берілген анықтаманың маңызды бөлігінің бірі
оқушылардың қажетті қолдануына баса назар аудару болып табылады. Бұл ретте
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мұғалімдер жалғыз бағалаушы емес сонымен қатар оқушылар өздерінің
сыныптастарын және өздерін бағалайды. Оқушылар өз білімін арттыру үшін
бағалауды үйрену қажет. Сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері
байланыс арқылы жүргізу қажет. Кері байланыстың сабақ соңында жүргізілуі сол
сабақты қаншалықты түсінгендігін, қызығушылығын қазіргі уақытта не оқып
білгенін жинақтау болып табылады. Негізінен тікелей келешек оқытуға үлес қосуға
бағытталған. Оқуды бағалау кезінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген
нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар қол жеткізген деңгейі мен ара
қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады. Сыни тұрғыдан ойлау әдісі
негізделген дәлелдер мен әдіс-тәсілдер балалардың сыни тұрғыдан ойлау
қабілеттерін дамытуға байланысты, атап айтқанда тыңдау мен зерттеу арқылы оқу
мән мәтінге көңіл бөліп, шешім қабылдау үшін тиісті өлшемдерді қолдана білу
дағдыларын игерту көзі болып табылады.
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында сапалы білім мен құзіреттілікке қол
жеткізуде мектеп пен әр сыныпта оқыту мен оқу үрдісіне деген көзқарас айқын
болуы шарт. Сыныпта бұрыннан қалыптасқан оқу мәдениеті бойынша оқыту – бұл
сөйлеу, оқу – бұл тыңдау, білім – бұл мұғалім оқытатын пән және кітаптарда бар
материал. Оқушы алған білімін өмірде қолдана алатындай етіп үйретуіміз керек.
Оқушы әрдайым алған білімдерін өмірде қолдана алғанда ғана өмірге бейім болады.
Осыны ескере отыра мұғалімдер өз сабақтарында жеті модульді ықпалдастырса
отырып, сабақ өткізсе тиімді болар еді.
Сондықтан, оқушының білім деңгейін дамытуға әлеуметтік қолдау көрсетуде
мұғалімнің рөлі ерекше. Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен, әрине, бұл
рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі
болған жағдайда, оқыту жеңіл болмақ (Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, 39-бет).
Білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін оқып – үйренудің оқушымен қарым-катынас
құруда тиімді жолы. Осы әдісттерді сабағымызда қолданып, дәстүрлі сабақта жақсы
оқитын оқушылар ғана сабаққа қатысса, жаңаша форматта оқытуда сыныптағы
барлық оқушы жұмылдырылып, механикалық түрде келісе салатын жауапқа топ
арасында пікірталас туындап, әркім өз ойын дәлелдеуге тырысады, идеяларымен
бөлісетін болды.
Қорыта келе, ең алдымен мұғалімнің өзіндік жаңалығы, өзіндік ойы болуы
қажет. Ғылым жаңалығын түрлендіре өз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі
жұмыс өзгелердің жұмыс тәжірбиесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік
іс-әрекет жиынақтау арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге болады. Оқыту
әдісіне жаңалық енгізу, оның нәтижелігі арқасында уақытты тиімді пайдаланып,
білім сапасын биікке көтеру. Мұғалім мен оқушы арасындағы жаңа, өзіндік педагогикалық ынтымақтастық жолдарын жалғастыру. Жас ұрпаққа білім беру жолында
жеті модульді ықпалдастыра отырып сабақ өткізу, оқу үрдісінде оңтайландыру мен
тиімділігін арттырудың маңызы зор. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақ
және оқушылар мектептен көбірек білім алып шықса екен деп ұмтылады. Сондықтан
ең алдымен мектепке керегі – білімді, жаңаша форматта білім беретін ұстаз қажет.
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Изучение зарубежной литературы представляет собой обширный материал для
духовного обогащения читателя, будь то ученик, студент или сложившийся зрелый
человек. Ее изучение способствует расширению и углублению гуманитарных знаний, открывая перспективы более ясного представления о мировом литературном
процессе и роли в нем отечественной литературы.
Абай Кунанбаев и Чокан Валиханов были первыми из тех, кто познакомил казахских читателей с зарубежной историей, культурой и литературой, способствовали
изданию произведений [10]. Казахский просветитель Ы. Алтынсарин [1], а вслед за
ним в начале ХХ века Ш. Кудайбердиев [8], Ш. Бокеев [2], Турагул Абайулы [10], в
советское время – М. Ауэзов [14], М. Макатаев [14], Х. Ергалиев [3] и другие активно пропагандировали яркие произведения мировой литературы на казахском языке,
много переводили.
Тем не менее актуальной оказывается проблема оторванности казахского читателя от общемирового литературного процесса, обусловленного малым количеством
переведенных на родной язык произведений зарубежной литературы, в первую очередь, западно-европейской. Несмотря на то, что в школах, колледжах и на вузовских
специальностях «Казахский язык и литература» изучаются основы «Истории зарубежной литературы», все же недостаточно, на наш взгляд, полно освещаются проблемы взаимосвязи отечественного и мирового литературного процесса.
В современном преподавании зарубежной литературы также существует немало трудностей: несовершенство программ, малое количество и невысокое качество
методической литературы и т.д., в связи с чем необходимо переосмысление подхода
к изучению зарубежной литературы в школе и вузе через анализ современного состояния переводоведения.
Важными оказывается выявление идейно-художественных и эстетических особенностей, внутренней эволюции и проблем преемственности в зарубежной литературе; осмысление путей развития зарубежной литературы через освоение таких понятий, как литературные направления, течения, генезис, эволюция, традиции и преемственность; освоение особенностей развития литературы античности, средних веков и Возрождения, Ренесанса, эстетических принципов сентиментализма, просветительского реализма; романтизма, декаданса и авангардизма, «нового реализма», модернизма, постмодернизма 20 в. через знакомство казахской аудитории с литературными сочинениями, вошедшими в золотой запас человечества; анализ современного
состояния переводов произведений мировой литературы на казахский язык и т.д.
Несмотря на то, что МОН РК ставит задачу широко внедрять в школьную и вузовскую программы произведения мировой классики, сегодня, в XXI столетии, мы
вынуждены говорить о том, что у современного учащегося школы и студента филологического факультета нет системного представления об основных этапах развития
зарубежной литературы, литературных направлениях и течениях; сочинения класси-
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ков мировой литературы в казахской аудитории подаются крайне скудно, а сфера
переводоведения, в свою очередь, требует особой систематизации и специальных
исследований.
Несмотря на то, что под патронажем Холдинг-центра «Тұран-Азия» в новой
редакции были представлены на казахском языке романы «Три мушкетера» и «Граф
Монте Кристо» Александра Дюма, «Смерть лорда Эджвера» Агаты Кристи» [4] и
другие произведения зарубежной классики, опрос студентов-филологов показывает,
что имеющееся количество переводов произведений мировой литературы не удовлетворяет читательского спроса.
Даже сегодня студенты высших учебных заведений специальностей «Филология», «Казахский язык и литература», «Журналистика» не полностью обеспечены
учебниками по «Истории зарубежной литературы» и вынуждены знакомиться с мировой литературой по учебникам, изданным на русском языке.
Нельзя не отметить при этом, что многие учебники, изданные в советское время, несут на себе печать идеологии того времени. Многие произведения Т. Драйзера,
Э. По, Э. Золя и других писателей даже не упоминаются в учебниках. Исследования
таких маститых ученых как М. Ауэзов, С. Муканов [14], Х. Суйншалиев, Ш. Сатбаева [12] также не лишены влияния требований советской эпохи.
Сегодня же студенты имеют представление о зарубежной литературе лишь по
работам профессора Т. Тебегенова [13], занимающегося проблемами обучения зарубежной литературы на казахском языке.
В последнее время литературоведение пополнилось работами казахских ученых Ш. Мухтаровой [11], Ж. Кобыланова [6], Ж. Кокбаса [7], в которых рассматриваются вопросы изучения и преподавания зарубежной литературы. Имеются также
изыскания в области взаимосвязей казахской и восточной литератур. Так, интерес
могут представить исследование О. Кумисбекова [9], «Абай и Восток», учебнометодические пособия У. Карибжановой и Т. Жумажановой [5].
Необходимо заметить, что проблемам изучения восточной и тюркской литературы в казахском литературоведении уделяется достаточно внимания, чего, к сожалению, нельзя сказать о западно-европейской литературе, серьезные исследования в
области которой еще ждут своих ученых.
Поэтому сегодня крайне необходимы серьезные исследования по истории зарубежной литературы на казахском языке, написанные с учетом изучения мирового
передового опыта, особенностей развития и становления литературного процесса
начиная с литературы античной эпохи Греции, Рима, средних веков, эпохи Возрождения, романтизма, реализма и т.д. Также требует неотлагательного внимания к себе
и восточная литература.
Мы убеждены, что обращение к произведениям зарубежных авторов параллельно с изучением отечественной литературы не умоляет достоинств последней, а
напротив, позволяет адекватно оценить нравственно-эстетическую уникальность казахской литературы в контексте литературы мировой и дает возможность установить
принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить общечеловеческие и национальные культурные ценности.
В ежегодных Посланиях Президента Н.А. Назарбаева народу РК подчеркивается необходимость постоянного внимания к мировой культуре, осуществлению различных, в том числе литературно-культурных, связей с передовыми странами.
Тем не менее, обучение на казахском языке литературы народов мира считается одной из насущных проблем сегодняшней филологической науки, Известно, что в
западных странах исследования античной литературы начались уже в средние века.
Формирование интереса к процессу развития литературы на Западе, как видим, сложилось относительно рано.
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В казахской литературе лишь в начале ХХ века стали появляться первые работы по истории, теории и критике литературы, первые рецензии и отзывы о произведениях зарубежных писателей.
Известно, что в течение многих лет интерес к мировой литературе был утрачен
и ученики получали искаженное, неполное представление о развитии национальных
литератур и их роли в мировом литературном процессе. В настоящее время общество переживает процесс пробуждения национального самосознания. Школа становится реальным средством культурного возрождения Казахстана и пересоздается как
школа диалога культур. При такой постановке вопроса особую значимость приобретает интерес к мировой литературе. Поэтому написание исследовательских работ,
составление словаря терминов, системное издание произведений классиков мировой
литературы, рассказов и повестей, сказок для детей, несомненно, будет обогащать
казахскую литературу.
На основе изученной литературоведческой, методической, психолого-педагогической литературы, в результате собственной педагогической работы в стенах
вуза и школы в г. Семей мы пришли к выводу, что повысить эффективность преподавания литературы, обострить интерес к творчеству изучаемых писателей, усилить
внимание к мировой художественной культуре возможно только при взаимосвязанном изучении казахской, русской и зарубежной литератур.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ
Ш.М. Мухтарова
КарГУ им. Е.А. Букетова, г. Караганда
Г.Е. Мыкышева
гимназия имени М. Горького, Карагандинская область, Шетский район
Современные политические, экономические и социально-культурные трансформации, происходящие в глобализационном мире, порождают размышления о будущем Казахстана, о воспитании ее будущего – детей и молодежи.
В одном из Посланий Президента страны народу Казахстана по стратегии развития страны сказано: «...мы хотим быть высокоморальным обществом» [1]. Учитель, занимаясь воспитанием будущего страны – детей и молодежи, должен прогнозировать их развитие и формирование, знать, какую личность следует воспитать для
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современного общества. Иными словами, учитель обязан иметь четкое представление о тех нравственных идеалах, которые характеризуют общество, поручившее ему
воспитание подрастающего поколения.
Во все века общество высоко ценила духовно-нравственную воспитанность. Об
этом свидетельствует бесценное педагогическое наследие мыслителей, просветителей, классиков педагогики. Потеря нравственных ориентиров подрастающим поколением всегда ведет к моральной трагедии общества: бездуховности, безверии, агрессивности. В поисках инновационных технологий в воспитании подрастающего
поколения казахстанское общество приобрело ценностный ориентир – идею внедрения урока «Самопознание» как программы нравственно-духовного образования.
Идея внедрения самопознания в качестве учебной дисциплины как путь к
нравственно-духовному образованию и воспитанию молодого поколения принадлежит Первой Леди Казахстана, Президенту фонда «Бобек» – Саре Алпысовне Назарбаевой. Она твердо убеждена, что «программа «Самопознание» помогает найти путь
к себе, раскрыть свои лучшие качества, свое высокое «Я» и всегда оставаться человеком». Сегодня эта программа получила путевку в жизнь и успешно осваивается
школьниками, студентами.
Цель предмета «Самопознание» – воспитать духовно-нравственную личность,
помочь школьнику не только обрести свое «Я», поверить в свои творческие возможности, но и понять окружающий его мир, ориентировать личность на гармоничный
синтез общечеловеческих, общенациональных, этнокультурных и личностных ценностей в социальном окружении, осознать свою роль и предназначение в жизни.
И только образование помогает человеку обречь истинные ценности жизни.
Во-первых, казахстанское общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности; во-вторых, в современном мире личность живет и развивается, окруженная множеством разнообразных источников сильного воздействия
на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности [2].
В связи с потребностями общества перед общеобразовательной школой стоит
задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Решающая роль нравственно-духовного воспитания в развитии и формировании личности определена в науке еще с древних времен.
Еще на заре цивилизации человек поднимал вопросы, связанные с его внутренним «Я». Известны изречения Сократа, Цицерона «Познай самого себя». Самопознание связано с такими понятиями как «самосознание», «самосовершенствование»
и «самоценность». Классик немецкой философии Гегель указывал на две разновидности самосознания: самосознание, которое выступает как познание самого себя, и
самопознание, выступающее как познание собственного отношения к миру действительности. Философ Востока аль Фараби в своих социально-этических трактатах отмечал, что формирование нрава человека происходит в общении с миром, окружающем его. Человеческое познание распространяется не только на отношение человека
с природой, но и на жизненные ситуации, познание самого себя: «постигая самого
себя, ...постигает и все существенные вещи...». Совершенство личности всегда ставилось превыше всех благ. Крылатым стало изречение философа Сенеки: «Научись
сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». Сказанному созвучны слова немецкого педагога Иоганна Герберта «Единую
задачу воспитания можно целиком выразить в одном слове: нравственность».
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Сегодня, когда важно дать не только хорошее образование школьнику, но и
воспитать достойного гражданина страны, как никогда актуален принцип великого
казахского просветителя Абая Кунанбаева «Адам бол!». Духовно-нравственная основа самопознания в поэтическом наследии Абая реализуется в понятиях добра,
справедливости, разума, трудолюбия и других положительных качествах личности.
Высказывание Абая «...сознание человека определяется его человечностью, умом и
интересом к науке» наводит на мысль, что он был твердо убежден в том, что образование и воспитание являются определяющими факторами в формировании сознания
и самопознания и именно они предопределяли их рост и развитие.
Возраст юности один из самых сложных и наиболее важных и ответственных
периодов в плане формирования личности. И основным новообразованием в этом
возрасте является личностное и профессиональное самоопределение. Понимание человеком своей собственной индивидуальности, своего характера, своих возможностей, достоинств и недостатков лежит в основе сознательного и целенаправленного
управления человеком своей собственной деятельности. Формирование личности не
возможно без становления его самосознания, вне процесса самопознания. Самопознание является не только внутрипсихическим, а межличностным процессом, что в
свою очередь требует знания человеком не только себя, своих возможностей, но и
знаний, умений анализировать достоинства и недостатки в деятельности других. Решением этой проблемы являетя внедрение предмета «Самопознание».
«Самопознание» – это уникальный предмет, обладающий бесценными духовными сокровищами, приобщение к которым делают каждого человека духовным и
нравственным, счастливым и радостным, добрым и мудрым. А самое главное развитию нравственных и духовных качеств детей с учетом их индивидуальных особенностей [3].
Предмет «Самопознание» является путеводителем на протяжении всего учебного процесса. Изветный российский психолог Л.И. Божович отмечает, что «в процессе самопознания человек начинает воспринимать и переживать самого себя как
единое целое, отличное от других людей и выражающееся в понятии «я». Такой уровень психического развития характеризуется также наличием у человека собственных взглядов и отношений, собственных моральных требований и оценок, делающих его относительно устойчивым и независимым от чуждых его собственным убеждениям воздействий среды. Необходимой характеристикой личности является ее
активность» [4].
На уроках самопознания учащиеся учатся понимать сущность своего «Я», раскрывая свои способности, своё истинное предназначение, приобретают новые знания
о связи человека с природой, развивают в себе такие качества как доброта, отзывчивость, бережное отношение к окружающему миру, стремление помочь ближнему,
отвественность перед собой и другими людьми. Познавая своего «Я» откроют для
себя новые грани таких ценностей, как любовь, истина, благородство, честь, красота
и т.д., что поможет полностью осознать внутренний мир, совершенствовать себя как
личность, осмыслить и понять духовно-нравственные качества, присущие только для
человека. В юношеском периоде жизни от человека требуется, прежде всего, самоопределение – выбор профессии и связанного с ним основного направления жизненного пути. Благодаря своим умениям определить тот или иной путь, зависит его будущее [5].
Таким образом, представление личности о самой себе есть основное понятие
предмета «Самопознание». Отношение личности к самой себе включает в себя три
взаимосвязанных компонента: познавательный – знание себя, представление о своих
качествах и свойствах; эмоциональный – самооценка этих качеств и связанные с ней
самоуважение, самолюбие и т.д.; поведенческий – т.е., практическое осознание себя
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через поведение. Без знаний об этом личность часто оказывается беспомощной перед лицом обстоятельств, ситуаций, требующих оценки своих возможностей, способностей, мобилизации внутренних резервов, умений преодолевать трудности, препятствия на пути к цели.
Каждый школьник должен не просто знать о наличии собственного «Я», чувствовать его, но и уметь его оценивать. В большинстве же случаев подростки не знают,
что они имеют возможность сами, по своей воле, изменить свое самочувствие, эмоции, поведение, мышление, формировать свою личность.
Одна из главных целей курса – формировать адекватное «Я» в области осознания, умений и способностей воспитывать, развивать, совершенствовать свою личность.
Привить и совершенствовать человеческие качества долг каждого педагога.
Как и какие методы, приемы использовать? Как их применить? Ответ на вопросы
кроются в профессиональной компетентности учителя. От организационно-педагогических условии процесса преподавания зависит уровень усвоенности материала.
Прежде необходимо создать атмосферу благоприятного общения «субъкт-субъектное отношение». При изучении новой темы предлагается детям прочитать текст
вслух, разделив его на определенные отрывки, а затем в группах обсудить его. Усвоенный материал учащиеся обсуждают, анализируют, а на листе бумаги с помощью
кластера, блок-схем, рисунка, в стихотворной форме излагают результат суждении.
Для индивидуальной работы предлагается работа по карточкам, мнение автора и
мнение ученика, письмо автору рассказа или автору ситуации. Все это способствует
формированию умений отличать известное от неизвестного, оценивать свои мысли и
действия, пропустив их через призму своего «Я», оценивать мысли и действия других людей. В общении с учащимися: сотрудничество, сопереживание, сотворчество,
решение проблемных ситуаций дает возможность детям открыть свой внутренний
мир, свободно высказать мнение по тому или иному мнению. С целью развития умений анализировать черты характера, формировать адекватную самооценку, вырабатывать потребности в самосовершенствовании и самовоспитании, предлагаются определенные рассказы, отрывки из романов, цитаты, слова назидания ученых, педагогов, писателей.
Таким образом, уроки самопознания дают возможность учителю использовать
интерактивные методы преподавания. Помогают учителю направить ученика на познание истин, вечных человеческих ценностей, что способствует развитию самосознания личности. То есть закладываются те ценности, которые движут человечеством
в достижении вершин общего благосостояния в стремительно развивающемся государстве, где высшей ценностью признается человек.
В процессе преподавания «Самопознания» огромную роль играет личность
учителя. Именно учитель должен найти потаенные струны души ребенка, которые
помогут ему раскрыться, подобно цветку, найти уверенность в себе, в своих творческих задатках и помочь школьнику воплотить его жизненные планы в реальность.
Выполнить эту задачу поможет профессиональное мастерство учителя, его любовь к
детям, к профессии, кропотливый каждодневный труд, творческая инициатива.
При этом, на наш взгляд, необходимо выявление и разработка организационнопедагогических условий преподавания предмета «Самопознание» в общеобразовательной школе. На примере гимназии имени М. Горького нами предложены следующие организационно-педагогические условия:
– институциональное взаимодействие организационных структур школы, деятельность которых направлена на организацию учебного процесса по преподаванию
«Самопознания»;
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– иерархия взаимоотношений субъектов образовательного процесса (ученик –
учитель – руководители всех звеньев школы).
Институциональное взаимодействие организационных структур школы, деятельность которых направлена на обеспечение качественной организации учебного
процесса по предмету «Самопознание», предполагает, в первую очередь, создание
Специализированного методического объединения (СМО) учителей в школе. Основной целью деятельности Специализированного методического объединения учителей является создание условий для качественного преподавания предмета «Самопознание» в школе. Его задачами являются:
1) регламентация деятельности субъектов образовательного процесса в школе;
2) регулирование процесса обучения предмету «Самопознание»;
3) разработка учебно-методического обеспечения предмета «Самопознание» в
школе;
4) проведение педагогического мониторинга преподавания предмета «Самопознание» в школе;
5) обобщение педагогического опыта преподавания предмета «Самопознание»
в школе;
6) содействие формированию образовательной среды.
Направления деятельности данного структурного подразделения школы определяются в соответствии с поставленными задачами.
В состав Специализированного методического объединения должны войти не
только учителя, которые ведут учебный предмет «Самопознание», но и учителя
смежных дисциплин, а также классные руководители.
Второй блок организационно-педагогических условий предполагает разработку
иерархии взаимоотношений субъектов образовательного процесса (ученик – учитель – руководители всех звеньев школы). В силу многообразия и специфики школ
данная иерархия должна разрабатываться в соответствии с концепцией деятельности
каждой организации образования.
Предложенные нами организационно-педагогические условия являются, на
наш взгляд, необходимым компонентом процесса преподавания «Самопознания» в
школе, так как без методического обеспечения и гармонии в отношениях учителя и
ученика невозможно успешное осуществление самопознания и самореализации личности школьника.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕК
А.В. Никифорова
Носовичская средняя школа, Республика Беларусь,
Гомельская область, Добрушский район, агр. Носовичи
Д.П. Мучкин
ПГПИ, Республика Казахстан, г. Павлодар
Преобразования в современном обществе, новые стратегические ориентиры в
развитии экономики, открытость общества, его быстрая информатизация и динамичность кардинально изменили требования к образованию. Системы образования
большинства ведущих стран мира отреагировали на эти вызовы тем, что стали основывать цели, содержание и технологии образования на ожидаемых от него результатах. Основной целью образования становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в быстро
изменяющемся мире. Очевидно, что достижение поставленной цели неразрывно связано с чтением и работой с письменными текстами.
Как известно, в приобщении членов общества к письменной культуре, к чтению особое место занимают образовательные учреждения и библиотеки. Исходя из
того, что среднее образование является обязательным для освоения уровнем в системе образования как в Республике Беларусь, так и в Республике Казахстан, справедливо предположить, что именно на этом уровне образования выше обозначенная
нами цель должна достигаться обязательно.
В связи с этим давайте рассмотрим, какими возможностями располагают общеобразовательные школы в интересующем нас аспекте.
В общеобразовательных учебных заведениях, при непосредственном участии
библиотек, учащиеся приобретают базовые навыки чтения, владения родным языком
(курсы языка и литературы), специализированными кодами письменной культуры
(курсы, относящиеся к специальным предметным областям, предусмотренным образовательными стандартами), овладевают умением работать с письменными текстами, необходимым для различного рода учебной деятельности, а также для самообразования [1, с. 5].
Типичными формами работы школьных библиотек, как правило, могут стать:
– индивидуальные консультации по библиографическому поиску литературы;
– групповые консультации, беседы, лекции о правилах работы с имеющимися
информационными сетями;
– экскурсии по библиотекам;
– практические занятия по использованию информационных ресурсов, включая
электронные.
Работники школьных библиотек могут знакомить учащихся с материалами, которые издаются в помощь освоению библиотечно-библиографических знаний:
– рекомендательными указателями литературы, планами чтения, памятками,
путеводителями по библиотеке и библиотечно-информационным службам, инструкциями, методическими рекомендациями и тому подобное [1, с. 40].
И здесь, как нам кажется, важно отметить, что одним из факторов и одновременно последствий глобализации является свободное движение информации, интеллектуальной продукции и идей. С учётом данного фактора становится актуальным
то, что государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать
ребенка от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды
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и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Таким образом, работники библиотек должны, учитывая зачастую неконтролируемое свободное движение информации, защищать ребенка от её возможного отрицательного воздействия. Исходя из того, что перечисленные выше типичные формы
работы школьных библиотек не предусматривают того, чтобы их работники защищали ребенка от возможного отрицательного воздействия информации, становится
закономерным вопрос о том, как именно можно это реализовать на практике.
Попытаемся ответить. Мы считаем, что любая информация, прежде чем «превратиться» в личное знание, должна пройти этап её интерпретации субъектом, а для
этого «нужны научно обоснованные методы исследования. Последние обнаруживают свою зависимость от совокупности теоретических принципов, получивших в
науковедении название методологических» [2, с. 35]. Между тем методология – это
«система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности» [3]. Методология делает акцент на методах и путях достижения истинного и практически эффективного знания, ищет способы развития этого
знания. В своей работе «Системный подход и принцип деятельности» Э.Г. Юдин
отмечает, что всякая методология выполняет регулятивные и нормативные функции.
В этом состоит её назначение. Методологическое знание может выступать либо в
дескриптивной (описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме. Дескриптивная форма имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществлённых
процессов научного познания, а прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. Также Э.Г. Юдин, рассматривая структуру методологического знания, выделяет четыре уровня:
1) высший, философский уровень – его составляют общие принципы познания
и категориальный строй науки в целом. Методологические функции выполняет вся
система философского знания;
2) общенаучный – представляет собой теоретические концепции, применяемые
ко всем или к большинству научных дисциплин. На данный момент приоритетное
значение в общенаучной методологии отдаётся системному подходу;
3) конкретно-научный – совокупность методов, принципов исследования и
процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Конкретно-научная методология каждой науки и обслуживаемой ею практики раскрывается
через специфические, относительно самостоятельные подходы или принципы;
4) технологический – его составляют методика и техника исследования, то есть
набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного знания [2, с. 37].
Таким образом, знание и умение применять методы достижения истинного и
практически эффективного знания, служат целям ориентации современного человека
в окружающей социальной и природной реальности, а также рационализации его отношений к действительности, избавляет от предрассудков и заблуждений, позволяет
адекватно интерпретировать имеющуюся информацию. И это крайне важно, так как:
«в условиях нарастающих темпов умножения информации и представления её через
посредников резко ослабляется контакт с подлинной реальностью, ибо утрачиваются
критерии различия реального от нереального, ценности от её суррогата, правды от
обмана» [4].
Учёт вышесказанного позволяет считать справедливым мнение К.А. Нефёдовой, которая подчёркивает, что «усвоение знаний из возрастающего потока информации выдвигает на первый план методологическую подготовку» [5].
В связи с этим, как мы считаем, важно отметить возникновение необходимости
разработки мероприятий по диагностике методологической подготовленности ра-
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ботников библиотек, для выявления у них уровня её сформированности, так как от
этого может зависеть эффективность защиты ими ребенка от возможного отрицательного воздействия информации.
И это важно, так как именно работники библиотек играют существенную роль
в приобщении членов общества к письменной культуре и чтению. Соответственно,
становится насущной необходимость разработки адекватных методов диагностики
уровня методологической подготовленности работников библиотек, а также поиска
предложений (при необходимости) по её оптимизации (например – ИПК).
В заключение, хотелось бы привести следующую цитату, которая, как мы считаем, способствует актуализации темы нашего теоретического исследования: «Грамотность, общекультурная и читательская компетентность, умение работать с текстами разных типов, решать интеллектуальные задачи и проблемы – все это необходимо современным людям в их частной жизни, в общественной и профессиональной
деятельности. В сегодняшних сложных и динамичных социокультурных условиях
малообразованные, не умеющие читать серьезную литературу члены общества составляют группу социального и культурного риска. Их некомпетентность может
приводить и уже приводит к негативным последствиям из-за непродуманных социально значимых решений, неумения грамотно выразить мысль, непонимания значения слов родного языка и смысла идей, сконцентрированных в письменных источниках» [1, с. 4].
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ
А.К. Нургалиева, А.К. Нургалиева
ПГПИ, г. Павлодар
В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям конкуренции становится важнейшим фактором устойчивого
развития. Конкурентные возможности любой развитой страны связаны с развитием
ее социального капитала, которое во многом определяется состоянием системы образования.
Динамично развивающемуся обществу требуются специалисты нового типа,
готовые успешно работать в различных сферах. В современных условиях требования
к специалистам формирует рынок труда. Особую ценность приобретают умения самостоятельно решать проблемы и совместно действовать в команде, способность
правильно ставить цели и эффективно их достигать, идти на риск, инициативность,
стремление к повышению уровня образования и др. Наряду с этим от человека требуются такие качества, как личная ответственность, обязательность, коммуникабельность.
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Государственная программа развития образования Республики Казахстан на
2011–2020 годы целью среднего образования определяет формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина
Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования,
обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире, развитие конкурентоспособного человеческого капитала для экономического благополучия страны [1, с. 32].
Реальным выходом из сложившегося положения является внесение серьезных
изменений в работу школ по ориентированию старшеклассников в направлениях будущей профессиональной деятельности. Старшая ступень общеобразовательной
средней школы, занимая ключевое место в современном образовании, во многом определяет возможности систем профессионального образования и качество профессиональной деятельности молодых людей. Старшая ступень представляет собой
особое образовательное пространство, в рамках которого происходит социальное,
профессиональное и гражданское самоопределение личности. От того, с каких гражданских и нравственных позиций молодой человек совершает свой образовательный
и профессиональный выбор, зависит получение обществом квалифицированного
специалиста-профессионала.
Современная образовательная практика трактует профильное образование как
систему специализированной подготовки учащихся по направлениям и профилям на
старшей ступени общеобразовательной школы. Как целостная система профильное
образование обеспечивает преемственность в содержании предпрофильной и профильной подготовки учащихся, с профессиональным образованием; фундаментальность подготовки по профильным предметам; проведение мониторинга качества образования на основе комплекса критериев, с учетом государственных образовательных стандартов, а также уровня развития социального и профессионального самоопределения личности.
Необходимость перехода старшей степени школы на профильное обучение определена Концепцией развития образования РК. Создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на социализацию личности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка
труда является основной целью внедрения профильного обучения.
Систему профильного образования можно рассматривать как наиболее эффективную форму организации процесса обучения старшеклассников, соответствующую государственным и общественным интересам и интересам. личности, адекватную особенностям юношеского возраста и мировым тенденциям в сфере образования.
Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Основной задачей профильного обучения является отработка гибкой системы
профилей и кооперация старшей ступени учреждениями начального среднего и высшего профессионального образования. В отличие от традиционного обучения профильное позволит ученикам выбрать конкретную приоритетную область для более
глубокого изучения. Переход к профильности – это расширение свободы, вариативности школьного образования [2, c. 12]. В отличие от углубленного изучения отдельных предметов профильное обучение позволяет школьникам изучать не один, а
группу предметов друг друга поддерживающих, взаимодополняющих.
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В отличие от углубленного профильное обучение организуется для всех учащихся и выбирается в зависимости от их интересов. Профильный принцип построения содержания образования направлен на создание более широкого образовательного пространства, чем это принято в школах с углубленным изучением отдельных
предметов.
Организация профильного обучения предусматривает наличие двух составляющих процесса профилизации: профильное направление и собственно профиль.
В общеобразовательной школе Республики Казахстан выделяются общественногуманитарное и естественно-математическое направления. Выбор одного или обоих
направлений осуществляется школой с учетом потребностей учащихся и запросов
родителей. Внутри направления формируются профили (к примеру, физикотехнический, экономико-математический, химико-биологический, географо-экологический, художественный, лингвистический, историко-правоведческий и т.д.).
Личностная составляющая в структуре цели профильного образования призвана обеспечить самореализацию, самоутверждение, самоосуществление и самовоспитание. Социально-общественная составляющая цели профильного образования
призвана реализовать процесс адаптации, социализации личности, её формирования
и воспитания. Главным содержанием социально-общественной функции должна
быть социально-психологическая адаптация, направленная на гармоничное взаимодействие личности обучающегося с социальной средой, с меняющимися условиями
развития, на осознание и проявление личностной стратегии поведения обучающегося. В этом случае адаптация должна иметь личностно-ориентированный характер.
Важнейшим структурным компонентом социально-психологической адаптации личности обучающегося должен быть социально-профессиональный компонент.
Чтобы поддерживать в детях желание самосовершенствоваться, педагог всегда
должен помнить о методе личной перспективы, создающей у ребенка веру в свои
возможности [3, c. 54]. Решающая роль принадлежит методу ожидания завтрашней
радости, к которому прибегают многие опытные педагоги. Поэтому, участвуя в конкурсах, соревнованиях, выставках, дети готовятся с предвкушением счастья победы.
Но, несомненно, победа приходит не ко всем ожидающим ее. И тем лучше, так, как
есть возможность не впасть в эйфорию от бесконечных наград, а ощутить себя частью большого коллектива с равными возможностями для всех, а, значит, продолжить совершенствоваться.
Известно, что адаптивные процессы могут иметь характер соперничества и сотрудничества. И соперничество, и сотрудничество, прежде всего, характеризуются
познавательными процессами – личность воспринимает и так или иначе интерпретирует для себя ситуацию, запоминает новые правила поведения. Все это свидетельствует в пользу того, что адаптацию личности можно рассматривать как форму ее социализации. Только научиться понимать свои ощущения и отношение к ситуации
победы – поражения чаще всего ребенок может с подачи взрослого [4, c. 81]. Адаптированность личности в социуме можно рассматривать как такое ее состояние, которое позволяет ей проявлять свои возможности, убедиться в собственной значимости, достигать поставленных целей, поддерживать других в трудный момент.
Социализация – это сложный, многогранный процесс включения человека в социальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения общественного
опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения определённой
роли в практической деятельности. Социальная активность – главное качество социализации. Содержанием социализации является выработка соответствующих социальных позиций личности обучающегося. Она является как главным компонентом
в структуре целей воспитания, так и главным результатом функционирования учебно-воспитательной системы. Способность восприятия всех социальных и психоло-
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гических процессов, посредством которых личность учащихся усваивает систему
знаний, норм и ценностей, позволяет ей функционировать в качестве полноценного
члена общества [5, c. 64]. Вместе с тем, это и процесс формирования умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям.
Среди основных принципов формирования социально адаптированной, нравственной личности учащихся необходимо выделить и реализовать на практике следующие:
– демократизм, означающий не только воспитание и обучение будущего гражданина, но и демократизацию самой системы воспитания, переход к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя, мастера
производственного обучения и обучающегося;
– гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее отношение к личности учащегося как к самоценности, и гуманистическую систему
воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию;
– духовность, проявляющуюся в формировании у учащихся духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и менталитета казахстанского гражданина;
– патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у учащихся как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и
обеспечивающей связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие учебного заведения, своей семьи, страны и сохранение цивилизации;
– конкурентоспособность, выступающую специфической особенностью демократического общества, предполагающую формирование соответствующего типа
личности, способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и
профессиональной мобильности;
– толерантность, являющуюся одним из важных факторов воспитания учащихся в условиях развивающейся демократии и предполагающую наличие плюрализма
мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов;
– вариативность, включающую различные варианты технологии и содержания
воспитания, нацеленности системы воспитания не на воспроизводство личностью
образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, а
на формирование вариативного способа мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуации
неопределенности.
Основными направлениями социализации и развития личности в условиях
профильного образования являются:
– использование возможностей образовательного процесса, главным компонентом которого является изучение выбранной образовательной программы и дисциплин;
– развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание у учащихся стремления к труду, как одной из основных базовых ценностей, формированию здорового образа жизни как в физическом, так и в нравственном отношении;
– формирование у учащихся трудолюбия, потребности в личностном становлении, в сотрудничестве, чувстве справедливости, любви к Отечеству.
Таким образом, профильное образование, как органическая часть образовательной системы, создаёт условия для развития личности, её жизненного становле-
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ния и самоутверждения. Такая трактовка позволяет рассматривать профильное образование как процесс управления развитием личности через создание благоприятной
среды, её наполнение разнообразными формами и методами, позволяющими максимально реализовать способности и дарования каждого.
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БЕЙІНДІК ОҚЫТУДА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ
ПАРАДИГМАЛАРЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
А.Қ. Нұрғалиева, А.Қ. Нұрғалиева
ПМПИ, Павлодар қ.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытуға арналған Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес орта
білім беру деңгейінің жоғарғы сынып оқушыларына бейіндік оқытуды енгізу
қарастырылуда. Бейіндік оқыту, білім беру сапасын көтерудің, мемлекеттің және
қоғамның, тұлғаның өзекті және келешектегі қажеттіліктерін жүзеге асырудың
бірден бір құралы ретінде қарастырылады [1, 3 б.].
Стратегиялық тұрғыдан анықталғандай, жалпы орта білім беру бағдарламалары
«білім беру мазмұнын кәсібилендіру және кіріктіру, саралану негізінде әзірленетін
болады». Оқушыларға «шығармашылық қызметіне және жеке қабілетінің дамуына
ерекше орын берілетін, дараланған білім беру бағдарламаларын таңдауға мүмкіндік
беріледі. Жинақталған білім алуға, өздігінен және шығармашылықпен қолдана
білуге ұмтылу, әлем, қоғам және адам туралы жүйеленген түсініктерді кеңейтіп,
тереңдетіп игеруге көшу қамтамасыз етіледі» [2, 3 б.].
Бейіндік оқыту іске аырылуы ізгілендіру идеяларға негізделеді. Білім беруді
ізгілендіру қазіргі қоғамның көпқырлы процесінде маңызды орын алады. Бейіндік
оқытудын ізгілендіру идеялары келесі теорияларда анықталадыы: дамыта оқыту
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков); тәрбиелік оқыту (З.И. Васильева,
К.И. Дулов және т.б.); оқу-тәрбие процесінің тұтастығы (В.И. Ильин); оқу ісәрекетін даралау мен саралау (А.А. Бударный, В.В. Иванов, О.Н. Иващенко,
Л.М. Захарова, А.А. Кирсанова, Е.С. Рабунский, Р.С. Семенова, И.Э. Унт); оқушыларды өздігінен білімін жетілдіруге және өзін-өзі тәрбиелеуге тарту (Б.Ф. Райский,
Л.К. Рувинский, В.Н. Котляр); оқытудың мотивациясын қалыптастыру (Ю.Д. Алферов, В.С. Ильин, Ю.В. Шаров, Г.И. Щукина); мұғалімнің өзін-өзі дамытуы және
жеке басының даралығы (Е.П. Белозерцев, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина,
В.А. Кан-Калик, Л.Ф. Спирин); оқытудың диалогтандырылуы (Ю.В. Сенько,
С.Ю. Курганов). Білім беруді ізгілендірудің тұтас теориясын құрастырушылары:
М.Н. Берулавы, Г.Б. Корнетов, Н.И. Осухова, В.П. Лежникова, Е.Н. Шиянова, т.б.
[3, 24 б.].
Педагогикалық үдерістің мәні оқушыны дамыту, оның ішкі дүниесіне,
даралығына бет бұру болады. Ізгілендіру тұрғысына бағытталған дидактикалық
жүйеге кіреді:
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– жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесін меңгеру арқылы оқушы мен
мұғалімнің өзінділігін іске асыруға бағытталған білім берудің жаңа мақсаттары;
– оқу процесі субъектілерінің жеке қажеттіліктеріне сай білім берудің жаңа
мазмұны;
– оқытудың тұлғаға бағытталған әдіс пен формалар жүйесін, оларды оқушылар
мен мұғалімдердің таңдауы;
– педагогикалық және кәсіби қарым-қатынастың демократиялық стилі;
– оқушы тұлғасының өзін-өзі дамыту және өмірде өзін-өзі белгілеу
процестеріне оқу іс-әрекетін енгізу;
– оқушылардың жеке басы.
Оқыту үдерісін ізгілендіру принциптеріне жатады:
– педагогикалық процесте оқытудың жеке басқа бағытталған әдістері мен
формаларын шынайы адамшылықты оқушылар мен мұғалімдердің таңдауы және
оларды танып меңгеруі;
– оқушылардың өзін адам ретінде танып білуі;
– оқушылар мүдделерінің жалпы адамзаттық мүдделермен сәйкес болуы;
– оқушыларға өз жекелігін өте жақсы көрсету үшін педагогикалық процесте
қажетті қоғамдық еркіндік беру;
– педагогикалық процестегі ситуацияларды адамдандыру;
– оқушы тұлғасының қалыптасып келе жатқан қасиеттерін, оның білімділігін
және дамуын педагогикалық процестің сапасына байланысты анықтау.
Ізгілендіру бағыты әмбебап педагогикалық технологияларды жоққа шығару
емес, қайта баланың жеке ерекшеліктеріне байланысты олардың түрлілігі. Оқутәрбие үдерісін ізгілендіру тұтас кешенді талаптарды іс-жүзіне асырылуымен мүмкін
болады. Бұған жатқызуға болады: баланы сөзсіз қабылдау, оған тұрақты жағымды
көңіл бөлу; тұлғаға құрмет көрсету және әр біреуендегі жеке басының намыс сезімін
қолдау; тұлғаның басқаларға ұқсас болмау құқығын ұғыну; таңдау еркіндігі құқығын
беру; бала тұлғасын бағалау емес, оның іс-әрекетін, қылықтарын бағалау; әрбір
баланы өзіңдей сезіну қабілеттілігі, мәселеге баланың көзімен, оның ұстанымымен
қарау; баланың жеке-психологиялық және тұлғалық ерекшеліктерін есепке алу.
Білім беруді ізгілендіруді зерттеудің перспективасы: білім беруді ізгілендіруді
зерттеудің тұжырымдамалық негіздерін, теориясын, әдіснамасын, технологияларын
жете зерттеп жасау (оқу бағдарламаларын, жоспарын, оқулықтарды жасау) мәселені
жете зерттеуге қажет бар тұрғыларды жүйелеу.
Тұлғаға бағытталған білім беру – оқушының тұлғалық қызметтерін көрсету
үшін жағдай жасайтын педагогикалық процесс: мотивациясын, таңдауын,
шығармашылықтың мағынасын, өз-өзін іске асыруын, рефлексиясын және т.б.
Тұлғалық тұрғының негізгі қызметтері: қорғау (адамның өмірін, денсаулығын, құқық
бостандығын); қолдау (өзін-өзі айқындап бекітуге көмек беру); жағымды «Мен –
тұжырымдамасын» қалыптастыруға көмек беру.
Тұлғалық тұрғы идеясын келесі ғалымдар негіздеген: Б.Г. Ананьев, Б.Г. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Бодалев, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, Л.В. Занков,
В.П. Зинченко және т.б. Тұлғалық тұрғының түрлері: адамгершілік-тұлғалық,
тұлғалық-іс-әрекетті, тұлғалық-дамытушы. Тұлғаға бағытталған білім беру – бұл
оқуды, оқытуды, дамытуды, оқушылардың дамуын қамтамасыз етудің жүйелі
құрылымы. Тұлғаға бағытталған білім берудің технологиясын құрастыратындар:
білім жүйесі; тұлғаға бағытталған сабақты өткізу әдістемесі; оқушыны білім меңгеру
процесінде бағалау. Тұлғаға бағытталған білім берудің тұжырымдамалары.
Тұлғаға бағытталған білім берудің моделін белгілі америкалық психотерапевт
К. Рождерс негіздеген. Дамуының және өзіндік жетілуін бастаулары мен қозғалыс
күштері адамның өзінде орнығады. Оқытудың басты міндеті: тұлғаның өз-өзін
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түсінуге, өз мәселелерін реттеуге және оларды шешу мен өзіндік дамуы үшін өзінің
ішкі күштерін және мүмкіндіктерін мобилизациялауға көмектесу. Тұлғаға
бағытталған (мағыналы) оқытудың шарттары (К. Роджерс):
– оқытудың мазмұны оқушылардың өмірлік мәселелерімен толықтыру,
оқушылар белгілі дәрежеде олар үшін маңызды жеке мәселелер мен сұрақтардың
шешімдерін анықтай алатындай жағдайлар туғызу;
– оқушы – өмір субъектісі;
– «мұғалім тұлғасының айқындығы», яғни өзін күйзелісті сезім мен
жағдайларға барабар ұстау, оқушылармен өзара іс-әрекетінде өзінің адамгершілік
қасиеттерін көрсету;
– мұғалімнің оқушыны тұрған қалпында қабылдауы;
– білім алу көздеріне және тәсілдеріне мұғалімнің директивті емес, диалогті
ұстанымы;
– оқушы тұлғасын өзін-өзі жігерлендіруіне сүйену.
И.С. Якиманскаяның психологиялық-дидактикалық тұжырымдамасы субъектілік принципіне негізделген. Оқушы – танымдық және пәндік іс-әрекетінің субъектісі,
ол оқыту субъектісі болып қалыптаспайды, ол басынан субъектілік тәжірибені
жақтаушысы болып табылады. Оқытуда тапсырған тәжірибенің қалыптасқан
субъектілік тәжірибесімен «кездесуі», «мәдениеттенуі» орын алады, оның тууы емес.
Ал оқытудың рөлі субъектілік тәжірибенің ерекшеліктерін анықтауда, оның жеке
танымдық мүмкіндіктерін ашу үшін, оларды дамыту үшін жағдай жасауда
анықталады.
В.В. Сериковтың ұстанымдылық-дидактикалық тұжырымдамасы және тұлғаға
бағытталған білім беру моделінде С.В. Рубенштейннің идеясы негізге алынған.
Оның идеясы бойынша, тұлғаның маңыздылығы оның белгілі ұстанымға ие болу
қабілеттілігінде көрінеді. Зерттеушінің ойынша, білім беру процесінде тұлғалық
қабілеттерін көрсетудің негізгі шарты – тұлғаға бағытталған ситуациялар деп
есептейді. Ол ситуациялар құрастыру технологиясы олардың үш негізгі
сипаттамаларын іске асыру идеясына негізделеді: өмірлік тұрақтылығында,
диалогтілігінде және қатысушылардың ойын (рөлдік) әрекеттестігінде.
Тұлғаға бағытталған оқытудың жобалық моделі (Н.И. Алексеев). Тұлғаға
бағытталған оқытудың маңызы оқушылардың бірегейлігі мен ерекшелігімен ғана
байланысты емес, сол сияқты бір жағынан ұстаз тұлғасының ерекшелігімен, ал
екінші жағынан – «мәдени акті» түсінігімен де байланысты. Бұл мәдени актінің
мағынасы оқушылардың өзін, өз тұлғасын мәдениетте өз-өзін таныту арқылы
қалыптастыруда анықталады. Бұл педагогикалық технология қарастырылады:
авторлық технология ретінде, яғни оқушылар ерекшеліктерін, оқу материалының
мазмұнын, оқыту ситуацияларының, ұстаздың өзіндік мүмкіншілігінің есебімен
құрастырылған; инвариантты емес, өйткені оқытудың нақты жағдайларында өзіндік
«қосымша анықтауға» орын қалдырады.
Ізгілік идеялар тұлғаға бағытталған білім берудің мәдениеттану тұжырымдамасында (Бондаревская Е.В.) да көрініс алады. Білім беру – бұл мәдениеттің бір
бөлігі, сонымен қоректенетін және адам арқылы оның сақталуына және дамуына
ықпал етеді [4, 41 б.]. Адамның жалпыадамзаттық құндылықтарға және мәдениет
идеалдарының ұшар басына шығуын қамтамасыз ету үшін, білім беру мәдени сәйкес
болуы керек.
Жобалау және дамытудың негізгі әдісі мәдениеттанушылық тұрғысы болу
керек. Бұл тұрғы білім берудің барлық компоненттері мәдениетке және адамға, оның
жасаушысы мен субъектісі ретінде, айналым жасауға негізделеді. Білім берудің
мақсаты – адамда адамгершілікті табу, қолдау, дамыту; өзіндік тұлғалық бейнесін
және өмірге лайықты адамды дамыту үшін, адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен,
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өркениетпен диалогтік өзара әрекеттестігіне тұрарлық адамды дамыту үшін жағдай
жасау.
Тұлғаға бағытталған білім берудегі мәдениеттанушылық тұрғының
компоненттеріне жатады: балаға өзін-өзі мәдени дамытуға және өзін-өзі өзгертуге
қабілетті өмірдің субъектісі ретінде қарау; ұстазға бала мен мәдениет арасындағы
қосушы ретінде қарау; білім беруге қозғалыс күштері тұлғалық мағыналардың
ізденісі болып табылатын мәдени процесс ретінде қарау; мәдени өзін-өзі дамыту
мақсаттарына жету барысында диалог және ынтымақтастық; мектепті тұтас мәденибілім берушілік кеңістік ретінде қарастыру.
Оқу және тіршілік әрекет ортасын ұйымдастыру принциптері: табиғи
сәйкестік; мәдени сәйкестік; жеке шығармашылық тұрғы; өмірлік шығармашылық;
ынтымақтастық. Тұлғаға бағытталған білім берудің технологиялары: мағына іздеу,
тұлғалық-дамыту, педагогикалық қолдау технологиялары.
Ізгілік педагогикалық мәдениеттің құндылықтары: білім емес, баланың оқудың
тұлғалық мағыналары; жеке (пәндік) білім мен дағдылары емес, тұлғаның жеке
ерекшелігі, өзіндік іс-әрекеті және жеке өмір тәжірибесі; педагогикалық талаптар
емес, педагогикалық қолдау мен қамқорлық, оқушы мен мұғалімнің диалогі мен
ынтымақтастығы; білім көлемі емес, меңгерілген ақпараттық мөлшері емес,
оқушының тұтас дамуы, өзін-өзі дамытуы, тұлғалық жетілуі.
Тұлғаға бағытталған білім берудің мазмұны өзіне міндетті түрде келесі
компоненттерді
енгізу
керек:
аксиологиялық,
когнитивтік,
іс-әрекеттішығармашылық, тұлғалық. Аксиологиялық компоненттің мақсаты – оқушыларды
құндылық әлеміне енгізу және құндылық бағдардың, тұлғалық мағыналардың
тұлғалық маңызды жүйесін таңдауда көмек көрсету. Білім беру мазмұнының
когнитивтік компоненті адам, мәдениет, тарих, табиғат, ноосфера туралы ғылыми
біліммен рухани даму негізі ретінде қамтамасыз етеді. Іс-әрекеттік-шығармашылық
компоненті оқушыларда түрлі іс-әркеттерде өз-өзін іске асыруға қажетті
шығармашылық кабілеттерді қалыптастыруды және дамытуды қамтамасыз етеді.
Тұлғаға бағытталған білім беру – бұл мынадай білім беру: адамның барлық
объективті шындықпен байланысын анықтайтын; оқушының тұлғалық қызметтерін
іске асыру үшін жағдайлар туғызатын: мотивациясын, таңдауын, шығармашылықтың мағынасын, өз-өзін іске асыруын, рефлексиясын және т.б.
Тұлғаға бағытталған білім берудің заңдылықтары: білім беруді жобалағанда
«тұлға өмірдегі оқиғасы» есепке алынады; оқытуды жобалау – мұғаліммен
оқушының өзара іс-әрекеті; білім беру процесі тұлғалық тәжірибенің бастауы болып
табылады; оқыту адамның табиғи тіршілік әрекетіне жақындайды; ұстаздың ішкі
тұлғалық дүниесі білім берудің мазмұнды бөлігі болып табылады; мәтін мәдениеттің
үзіндісі ретінде контекст арқылы нығайтыла түседі.
Сонымен, бейіндік оқыту ең алдымен білім алушылардың мүдделерін,
бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі,
білім беру процесін ұйымдастыру. Ал бейіндік мектеп өз базасында бейіндік
оқытуды жүзеге асыратын мектеп деп саналады.
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ТІЛ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
М. Оспанова
№20 сәбилер бала-бақшасы
Павлодар қаласы, Кенжекөл ауылы
Қазіргі кезде мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі білім беруді қайта
қарау, негізінде балалардың ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытудың,
қазіргі білім беру жүйесіне сәйкес оқыту үрдісін талап етуде.
Мұндай талап еліміздің әлемдегі дамыған елдер қатарына қосылу саясатынан
және ел экономикасының, білімі мен ғылымының қарқынды да орнықты даму саясатынан туындап отырғаны белгілі.
Бүгінгі күнде әртүрлі ғылымдардың өзара тоғысуы, бір-бірімен ықпалдасуы оң
нәтиже беруде. Сауат ашуға үйретуде мәтіндерге жаңа әдістер арқылы қазақ
дыбыстарының тілімізде қолданылу жиілігін, оның сандық және сапалық
ерекшеліктерін, тілдік заңдылықтарын айқындау, анықтау, осы арқылы сауат
ашудың әліппе кезеңін оқытуда жаңа жүйе жасау қажеттігі туындады.
Даярлық топтың оқу-тәрбие үрдісіндегі сауат ашу кезінде жүргізілетін тіл дамыту балаларды біліммен үйретудің әрі оларды дүние танымын қалыптастырып
өмірге бейімдейді. Осы мақсаттарды жүзеге асыруға арналған тіл дамыту
жұмыстары 3 бөлімнен құралады.
1. Сауат ашу және тіл дамыту.
2. Оқу мен тіл дамыту.
3. Грамматика, емле және тіл дамыту.
Сауат ашу бағдарламасы бойынша балалар дыбыс пен әріпті таниды, әріптің
бір бірімен тіркеу тәсілдерін түсінеді. Оқу мен тіл дамыту процесінде балалар оқу
дағдысына және мәтінмен жұмыс істеуге машықтанады. Ал грамматика, емле және
тіл дамыту бағдарламасы бастапқы мағұлмат беріп, практикалық дағдысын
қалыптастырады қамтиды.
Солай болғанымен, қазақ тілінің сөз байлығын меңгерту ісінде тілдің сөздік
құрамын танытумен қатар лексиканы үйретуге де мән беріледі.
Даярлық топтың оқу-тәрбие үрдісінде сауат ашу кездерінде жүргізілетін тіл
дамыту жұмыстарының мазмұны мен түрлері төмендегідей:
– Балалардың ауызша және жазбаша тілін дамыту. Бұл міндет баларды оқуға,
жазуға үйрету, грамматикалық материалды оқып үйрену, түрлі бақылау және
қоғамдық қызметттерді атқару арқылы жүзеге асырылады;
– Даярлық топ балаларын жазуға үйрету. Ол балаларға оқу мен жазудың
қарапайым машығын беруден басталады да, ол бірте бірте дамытылып, дағдылы іске
айналады.
– Тілдің әдеби нормаларына жатықтыру, демек балаларға орфографиялық,
пунктуациялық тұрғыдан дұрыс жазу, орфоэпиялық нормада сөйлеу дағдылары
меңгертіледі.
Балаларды тіл дамыту сабақтарында мәтінмен таныстыру, ауыз әдебиеті
үлгілерімен таныстыру.
Аталған міндеттер тіл дамыту сабақтары үстінде жүйелі түрде, бір бірімен
сабақтастырыла, байланстыра отырып жүзеге асырылады. Тәрбиешілер ескертетін
әдіс балалардың білім дағдыларды қалыптастыру.
Даярлық топтың жұмыс тәжірбиесінде оқуға және жазуға үйрету әдістің үш
түрі бар деп есептеледі. Олар синтетикалық, аналитикалық және аналитикасинтетикалық деп аталады. Бұларды жинақтау, талдау әдістері деп те атаймыз.
Синтетикалық әдіс. Бұл әдіс бойынша оқытқанда, балаларға әуелі әріп
көрсетіледі, әріптің дыбыстық мәні үйретіледі, әріптерден буын, буындардан сөз
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құрастырылады. Оқыту процесі, осылайша, қосу тәртібімен жүреді де, құрастырған
буын да, сөз де қайтадан ажыратылмайды, яғни талдау жасалмайды. Егер әріптерден
буын құрастыру жұмысы ғана жүргізілсе, әріптік жинақтау әдісі, ал, оқушыларға
бірден буындар көрсетіліп, қосып оқытылатын болса, ол буындық жинақтау әдісі
деп аталады.
Аналитикалық әдіс. Бұл әдіспен оқытқанда, балаларға әуелі тұтас тақтада
жазылған сөз көрсетіледі, ол буындарға бөлінеді. Сөзді буындарға ажыратып, буындарды дыбыстарын зер салмастан жаттатып үйрететін әдісті буындық талдау әдісі
деп атайды. Мұнда да буындар қайтадан жинақталмайды. Буындар жатталады.
Аналитика-синтетикалық әдіс сөзді оның құрамды элементтеріне ажыратып,
одан кейін сол сөз бөлшектерін қайтадан құрастырып, тиісті сөзді бастапқы қалпына
келтіру түрінде жүргізіледі.
Сауат ашу әдістері тарихында қолданылған жоғары үш түрлі әдістің ішінде ең
көп қолданылатыны. Ал, синтетика және аналитикалық әдістер жеке -дара түрінде
қолданылмайды.
Ежелден бері қарай қолданылып келген оқуға және жазуға үйрету әдістерінің
төрт түрі бар. Олар әріп қосу әдісі, буын әдісі, дыбыс әдісі және тұтас сөз әдісі.
Дыбыстық жинақтау әдісі. Бұл әдіс оқу обьектісі етіп дыбысты алады. Дыбыс
жинақтау әдісімен оқытқанда, сабақ төмендегідей төрт кезенде ұйымдастырылады.
А. Байтұрсынов өзінің сауат ашуға үйрету әдісінің негізгі белгілері ретінде
төмендегілерді атаған:
1. Балаларды әріп элементтерін жазуға дағдыландыру;
2. Балаларды сөз ішіндегі жеке дыбыстарды іздеп табуға үйрету;
3. Балаларды дыбысты анық айтуға жаттықтыру;
4. Балалардың назарын сөзге және оны құрайтын дыбыстарға аудару;
5. Балаларды айтылған, жазылған не баспаша терілген сөздерді ажыратуға я
қайтадан құрай білуге үйрету.
Жазу қызметін талдау жолына, жазылғанды оқу процесінде жинақтау тәсіліне
сүйенеді, осыдан келіп дыбыстық талдау жинақтау әдісі болады.
А. Байтұрсынов талдау және жинақтау процестерін жүргізу үшін төмендегідей
көптеген әдістемелік тәсілдер мен жаттығу түрлерін ұсынады.
1. Сөзден тапсырылған дыбысты табу.
2. Дыбыстардан сөз құрау.
3. Сөзді буынға, буынды дыбысқа ажырату.
4. Бір дыбысты басқа дыбыспен алмастыру, осылай істегенде сөз мағынасының
озгеретінін байқату.
Рөлдік ойындар арқылы сөздік қорын, тілін дамыту.
Балалардың әдеби сөйлеу дағдылары мен біліктерін қалыптастыруда және
меңгерген тілдік заңдылықтар мен ережелерді тәжірбиеде орынды қолдануына
арналған рөлдік ойындар балалардың сабаққа деген қызығушылығын туғызумен
қатар, олардың тілдік қатынасқа түсу белсенділігін арттырады.
Баланың тілін дамытуда, сөйлеу мәдениеті мен ой өрісін, дүние танымын
жетілдіруде рөлдік ойындар тиімді нәтиже береді. Сабақта баланың рөлдік ойындарды ойнау барысында іс әрекеті әлеуметтік сипат алады.
Рөлдік ойындар балалардың шығармашылық ойлауын қалыптастыратын, өз
пікірін екінші адамға толық жеткізуін жетілдіретін тиімді тәсілдердің бірі. Бұл тәсілі
арқылы балалардың әдеби сөйлеу дағдылары қалыптасып, оларды шығармашылыққа
баулиді.
Ауызша байланыстырып сөйлеуді дамыту. Сөйлеу үрдісіндегі күрделі
жағынын бірі байланыстырып сөйлеу. Ол бөлімдердің тілдік байланыс және
мазмұндық құрлымдармен сипатталады. Байланыстырып сөйлеу, бұл екі немесе одан
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да көп сөйлемдердің бір тақырыпқа бағынып арнайы құралдар арқылы байланысқан
біртұтас ғылым. Сондай-ақ, байланыстырып сөйлеу бір деңгейдегі қарым-қатынас
болып қызмет етеді.
Тіл – сөздік белгілердің жүйесі. Ал белгі шындық пен болмысты білдіретін
бөлшек.
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ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ
А.Б. Рахимжанова
ПМПИ, Павлодар қ.
Қ.С. Табикенова
№1 мектеп, Ақсу қ.
Баланың денесі мен ақыл – ойы жағынан дамуының арасында белгілі бір
алшақтық орын алғаны байқалады. Бұл бaланың жасы өскенімен, оның әлеуметтік
ортаға бейімделуі кешеуілдеп, мінез-құлқындағы балалық белгілердің ұзақ мерзімге
созылатынынан көрінеді. Психика дамуындағы мұндaй ерекшеліктер жеткіншек
ұрпақтың бұдан елу жыл бұрынғы құрбыларымен салыстырғанда әлеуметтік
белсенділігінің қaлыптасуы әлде қайда ұзақ мерзімге созылып отырғандығын
дәлелдейді. Жалпы адам психикасындағы мұндай баяулық қоғамдық тәлім-тәрбие
істерін өрістетіп, жаңа адамды тәрбиелеп шығару істеріне айрықша назар аударуды
қажет етеді.
Мұғалім-баланың бойына адaмгершілік қасиеттерді егуші маман. Өйткені
мектеп қабырғасындағы балалардың мінез – құлқындағы игі қасиеттердің бәрі де
мұғалімнің тікелей ықпалына, оның жеке басының шәкірттерге берген үлгі–
өнегесіне бaйланысты. Мұғалім жеке басының өнегесі арқылы оқушыларға пайдалы
ықпал етеді. Басқаша айтқанда, ол – шәкірттеріне өз өнегесімен үнемі ықпал етіп
отыратың оған сенген өкіл.
Мектеп қабырғасындағы рухани тіршілік оқушылардан белгілі тәртіп
ережелерін сақтап, оларды ұдайы орындауды талап етеді. Мектеп ережесінің
талаптары дәйектілік пен жүзеге aсыра отырып, мұғалім –балалар тиісті тәртіп
қағидаларынан ауытқып, тәртіпсіздік жасайтын болса, онда сол орныққан тәртіп
бойынша жаза қолдануға тиісті. Мұндағы жазалау дегеніміз – қисық – қыңыр мінез
көрсетіп, тәртіп нормаларын бұзған оқушыларға тиісті шаралар қолдану. Бұл жерде,
әрине, жазалау жөнінде қате түсінік болмау керек. Жaзалау дегеніміз «бас жарып,
көз шығару» емес, оқушының арын оятатың, намысын жанитын әдіс қолдану деген
мағынада екенің ұққанымыз жөн. Осы мәселеге орай Канадалық ғалым Раймонд
Пери педагогикалық психология саласындағы зерттеулерінің нәтижесіне сүйеніп,
мадақтау мен жазалау арасында айқын шек болмаcа, олардың әсері мардымсыз
болатының айтады. Бұл мұғалім не тәрбиешінің талап қоюы мен оны іске
асыруындағы кереғарлықтан туады.
Бала психикасының дамуындағы мұндай заңдылық енді тәрбиешілердің
алдына жаңа міндет қояды. Болaшақ азаматты өзіне бағынышты етіп өсіру, күштеу
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арқылы айтқанды орындатып отыруға баулу тиімді ме, әлде өзaра сыйластық пен
құрметке дағдыландыра отырып, тәрбие ісінде өзара ұғысуға ынтымақтастыққа
негізделу керек пе? деген мәселені мәнің ашып алу керек.
Ол үшін бала тәрбиесімен шұғылданатың адамдар мынадай екі түрлі бағыттың
бірін ұстауға мәжбүр болады. Оның бірі – мұғалім, ата-ана баланы өз ықпалдарына
көндіріп, оған айтқандарын істетіп отырулары керек немесе олар талап–тілектерін
жеткіншектердің өздері шешулеріне ерік беріп, ақылдаса, бірлесе отырып орындaту
керек.
Беделге негізделіп тәрбие жүйесінде мұғалім ақыл–кеңес белгі (сигнал) беруші
қызметін, ал шәкірт қабылдағыш аспап қызметін орындайды. Сөйтіп, тәрбиенің бұл
жүйесі ұстаз бен шәкірт арасындағы қарым-қатынастың бір жақтылық сипатын
көрсетеді. Ал демократиялық принципке негізделіп жүргізілетін тәрбие жұмысындағы хабарлағыш–қабылдағыш жүйе екі жаққа бірдей қарым–қатынасты қамтамасыз
ететін болады дейтін қағида басшылыққа алынады. Осы жүйе бойынша ұстаз бен
шәкірт арасындағы қарым–қатынас нығайтып, тиісті мәселеге екі жақ бірдей
түсініктік танытады деген тұжырым жасайды. ХХ ғасырдың 60 жылдaрынан бастап
әлемді суретке салу үдерісі семиотикa шегінде қарастырылады. Бұл алдыңғы үлгінің
тілін зерттеуге және екінші үлгіні бағамдауға бағыттайды. Бірінші үлгі – тіл, екінші
үлгі – миф, дін, фольклор, поэзия, проза, кино, живопись, архитектура және т.б. [4].
Антропология тұжырымдaмасында aдами мәнділік әртүрлі қарамақайшылықтағы өмірсүрушілермен анықталады (жасанды интеллект, әл-Фарабише
жүре келе дарыған интеллект). Әлемді суретке салу іс-әрекетінде оқушы жағдайын
ескерсек, «семиотика» грек тілінде «белгі», «көрсеткіш» дегенді білдіреді. Олай
болса, біздер жоғарыда талданған В.И. Постовалованың еңбегіндегі «семиотика»
ұғымы үлкендерге қатысты зерделенсе, біздер оны оқушылардың мұғаліммен
қарым-қатынасқа түсуіндегі әлемді суретке түсіру қабылетінің өркендеуіне
байланысты деген тұжырыммен ой түйеміз. Бұл жағдайда, оқушының ақпарaттарды
келесіге жеткізу үдерісінде зерделеу тәсілдері, белгі, көрсеткіштердің қасиеті бірбірімен қарым-қатынасқа түсу барысында танылады. Сондықтан басымдық мәнде
жаратылыс және жасанды тілдер болып, екіге жіктеліп, мәдени құбылыстардың
кейбір тұстары, мифтік жүйе, дәстүрлер қоғамдық сипатқа ие болaды. Табиғаттағы
аңдар мен хайуанаттардың бір-бірімен қарым-қатынасын, немесе оқушының көру,
есту қабылдау түйсігін анықтайды.
Көбінесе семиотика ұғымын мәтінге қатысты және оны іс-әрекетте
қолданамыз.
Семиотика ұғымын алғаш рет ХІХ ғасырда американдық философ Чарльз
Сандерс Пирс анықтаған. Ал ХХ ғасырда семиотика лингвистикалық ұғымғa бейімделіп кетеді. Лингвистикалық құрылым идеясының негізін қалаған – Ф. де Соссюр.
«Семиотика» ұғымы Ч. Морристің [5] танымында зерттеу үшін белгілерден
түсінетін тіл жасау, ол ғылыми зерттеуде, өнер мен техникаға қатысты
қолданылатынын айқындаған.
Семиотиканы оқушылар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскенде үш түрлі мәнде
қолданады. 1) мазмұнды жеткізу функциясы; 2) тыңдаушы өзінің түсінгенін білдіру
функциясы; 3) сезімдік әсерді байқату функциясы. Осы аталған функциялар белгі
жүйесін ұйымдастыруды іштей анықтайды. Нәтижесінде, 1. семиотика: 1) Синтактика, белгі жүйесін іштей зерттеуді оның атқарар қызметіне қатысты емес тұрғыда
қарастырады; 2) Семантика, мәнділікті, маңыздылықты айқындау құралы ретіндегі
белгі жүйесін зерделеуші ретінде іске асырылады; 3) Прагматика, белгі жүйесін
тәжірибеде қолданады.
Көрсетілген семиотиканың 3 функциясы мұғалім мен оқушылардың
арасындағы жақсы қарым-қатынасты орнықтыруға айтарлықтай үлесі бар. Жақсы
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қарым-қатынас туғызудың бірден бір жолы – аталған семиотиканың 3 функциясын
іс-әрекетте, білім мазмұнынынан туындату мұғалімнің кәсіби шеберлігіне қатысты.
«Білім мазмұны» ұғымы бұл орайда әдебиет, тарих, қоғамдық пәндер мен
жаратылыстану және нақтылы айналымдағы мемлекеттік стандарт оқулықтар, оқу
құралдары, бағдарламалар. Міне, осы білім мазмұнынынан туындайтын адамгершілікке қатысты табиғатты, оқушының әлемді суретке ойша түсіру қабілетін білім
мазмұны арқылы алғашқы үлгілі және екінші нұсқасында семиотикалық жолмен іске
асыру көзделеді. Бұл оқушының білім мазмұнынынан алғашқы белгінің жүйесін
адами-адамгершілік мәнде табуы, оның маңыздылығын ашу, алған тағылымын ісәрекетте пайдалану.
В.Н. Топоров [6] әлем жайлы сурет түсіру туралы былай дейді: Әлемнің ішкі
дәстүрлерін жинақтап, оның жиынын сығылыстырып, қысқaртып жалпы әлемді
суретке түсіру үлгісі анықталады.
Әлем үлгісі эмпирикалық деңгейге қатысты емес.
Әлемнің жүйесі және іс-әрекеттік характерінің мүмкіндігі синхрондық
деңгейде нұсқалы және нұсқалы емес түрлері диaхрондық деңгейде жүйе
құрылымдарының бір-біріне тәуелділігі мен сабақтастығы ашылады және ол тарихи
әлеуеттің өркендеуін көрсетеді.
Бұл орайда, зерттеуші әлемді суретке түсіру үдерісінде жинақтау,
сығылыстыру, оның ауқымын қысқарту секілді жолдарды ғылыми тұрғыда
синхронды және диахронды деңгейде іске асырылатынына мән береді.
Біздің зерттеуімізге қатысты синхрон білім мазмұнынынан мұғалім мен
оқушылардың жағымды қарым-қатынасқа түсуіне бірден-бір ұтымды жол нұсқалы
және нұсқалы емес тұжырымдарды анықтауға қaтысты синхрон және диахрон екенін
ескереміз. 1) Бұл – қарым-қатынасты мұғалім мен оқушының жағымды бағдарда
құруына ең тиімді жол.
А.Я. Гуревич [7] әлем суретін «Координат торшасы» сапасында түсіндіреді,
адамдар оны өзінің іс-әрекетінде қабылдап, әлем жайлы образ құрып, оны өздерінің
түйсігінде сақтайды деген пікір айтады. Әмбебапты ұғымдар, қатегориялар деп мына
жіктемені ұсынады:
– уақыт, кеңістік, өзгеру, себеп-сaлдар, тағдыр, сан, сезім мөлшерінен тыс
құбылыстарға қатысы, бөлшек пен бүтінге қатысы және т.б.;
– сан категориясының барлық мәдени нысанға ортақ болып келуі, ол бірақ
ұлттық негізге құрылмауы, көзге елестетуі әр индивидтің жеке ақыл-ойына, тіліне
қатысты ұлттық тәсілде болуы.
Жоғарыдағы жіктемені А.Я. Гуревич белгілі бір әлеуметтік топтардың арнайы
белгі-нышандарына қатысты екендігі ескеріледі, – деген түйін жасайды.
Біздің еңбегімізге байланысты А.Я. Гуревичтің рухани құндылығы әр
оқушының жинаған біліми-тезаурустық бағдарындағы адамгершілік қасиеттерінің
маңыздылығын анықтайтын ақыл-ойы қаншалықты деңгейде болса, оның соншалықты дәрежеде көз алдына әлемді суретке салу тәсілі анықталады. Егер оқушы
бұндай жолдың бар екенін сабақтан-сабаққа ескеретін әрекеттестік оқу үдерісін
ырықтануы арқылы ұйымдастыра алса, оның әлемді суретке салу тәсілі күнненкүнге мәнді болмақ. Бұл жағдайда, мәнділік семиотиканың бір құрамы екендігін еске
сақтап, оның мазмұны – білім, ал білім құндылығы адамгершілік екеніне бағдар
жасау көзделеді. Біздер аталған педагогикалық негізден туындаған үдерісті мұғалім
мен оқушының жағымды қарым-қатынас жасауының тағы бір жолы деп есептейміз.
Әлем жайлы суреттің үлгісін құраушыларды зерттейтін ғалымдар оның адам
тәртібіне қатысты әсерін анықтап, өзара қарым-қатынас жасауға ықпалының бар
екенін ашады. Ол әр тұлғаның тәртібіне қатысты бaғдарлама сапасында іске
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асырылып, іс-әрекеттік жиынын анықтап, әлемге деген қатысын орнықтырып, оны
тәжірибеде қолданудың және қажетіне жаратудың ережесін келтіреді.
Ғалымдар әлем жайлы суретті әртүрлі жіктеме тұрғысында қарастырады.
Қанша байқаушы болса, сонша әлеммен қатысы бар адамның ойша суреті
жаднамасында тұрақталып қалған. «Әлем» ұғымына синоним шынайы ақиқатты
тұрмыста қолдану, табиғат және адам арасындағы қарым-қатынас деп түсіндіреді.
Әлемнің жеке ғылыми суреті жинақтық мәнде келіп, адамның рухани белсенді
іс-әрекетінің нәтижесі ретінде көрінеді деген ой aйтылады. Сол себепті ол ешбір
адамның сезіміне, психикалық жайын, қабылдау әдістерін анықтайтын нысан
еместігіне көңіл бөлінген.
Нақтылап айтсақ, В.С. Степин [8]. Іргелі ғалымдардың ұғымдары мен
қағидаларының көмегімен адамда әлем жайлы жалпы жүйе ғылыми негізде
қабылданады деген тұжырым жасайды.
Жоғарыдағы тұжырымнан біздер мұғaлім мен оқушының жағымды қарымқатынас жасау жолы іргелі ғылым негізіндегі (математика, әдебиет, физика,
жаратылыстану және т.б.) ұғымдар мен қағидаларға сүйенуі қарастырылады.
Жағымды мінез тудыруға іргелі ғылым, білім мазмұнынан оқушының
тезаурустық бағдар жасап, пән ішіндегі ұғымдарды есіне сақтауға және оның
қағидаларын игеруге нұсқау жасайтын мұғалім екеніне ерекше маңыз береміз.
Бұндай жұмысты жүргізуге В.С. Степиннің aталған тұжырымы негіз болады.
Әлемнің суретін ғылыми негізде құруғa ақиқатты айқындап, оны үлгілей білу
тәсілдері әсер етпек. Жеке ғылыми-біліми пәндерден басқа әмбебапты, жаһандықты
қамтитын әлем жайлы біліктілік аймағы бар. Мәселенің түйінін О.А. Корнилов [9]
былай түзеді: «Әлем жайлы ғылыми білім жеке ғылымдардың жиыны ретінде келіп,
ол қоғамның адами тұрғыда өркендеуінің тірегі» – дейді.
Біздің зерттеуімізде, мұғалім оқушының әлем жайлы сурет салуының тұтқасы
ретінде білім мазмұнынан жағымды қылық туғызар сапaларды, ізгілікті ұстанымға
бағдар берер қасиеттерді жинауға, оны іс-әрекетте қолдaнуға бейімдеу көзделеді.
Заманауи қоғам талабына сай елімізде туындап жатқан әлеуметтікэкономикалық саяси-мәдени өзгерістер білімнен тәрбие туындату мәселесіне жаңа
көзқарас, парадигманы түсінуге бетбұрыс жасап отыр. «Қазақстан» ұлттық
энциклопедиясында: «Адамгершілік» – адам бойындағы гуманистік құндылық, әдеп
ұғымы. «Кісілік», «ізгілік», «имандылық» тәрізді ұғымдармен мәндес. Халықтың
дүниетанымында мінез-құлықтың әртүрлі жағымды жақтары осы ұғымнан таралады.
Мінез-құлық пен іс-әрекеттерде көзге түсетін төмендегідей адамгершілік белгілерін
атауға болaды: адамды қастерлеу, сыйлау, сену, ар-ұятты сақтау, имандылық пен
рахымдылық, ізеттілік пен кішіпейілділік, әділдік, қанағатшылдық» – деген
анықтама берілген [10].
Жағымды мінез дарытудың қағидасы әлеуметтік-мәдени өркендеудің жемісі.
Адам тумысында жақсылыққа да, жамандыққа да үйір емес. Адамгершілік
белгілерінің қалыптасуына ерекше әсер ететін факторлар бар.
Оқушының тәрбиелілігі барлық жағдайда адамның өмір шындығына қарымқатынасынан байқалады. Оқушы бойында кездесетін сыйластық, әдептілік, әділдік,
шыншылдық, жауапкершілік, түсіністік, тіл табысу, келісім, кешірімділік,
кішіпейілділік, татулық сияқты қасиеттер қарым-қатынас жасаудың негізі болып
табылады. Оқушы шынайы махаббатпен туған елін, өскен жерін, отбасын, Отанын
сүйеді, аялап, құрметтейді, оның жақсаруына, көркейіп-гүлденуіне тікелей әрекет
жасауға бейімделуі білім арқылы қол жеткізеді.
Оқушыға қатысты өмірлік қандай да бір мәселені алсақ та қарым-қатынас
ұғымы бар. Адамгершілік тұрғыдан тәрбиелілік жақсы, жағымды қарым-қатынаспен,
ал адамгершілкке жат қылық, тәрбиесіздікпен, яғни жағымсыз қарым-қатынаспен
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астасатыны белгілі. Сондықтан да оқушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасау
кезінде адамдық қасиеттерді құрметтеуі, қарым-қатынастың адамгершілік
нормаларын сақтауы және оны қалтқысыз орындауы, ешуақытта ренжітпеуі,
дөрекілік көрсетпеуі, ыңғайсыз жағдайға қалдырмауы, жылатпауы адамгершілік
белгісін танытады.
Білімнен туындаған жағымды мінездің мәнін түсіну – қарым-қатынасты
ажырата білуге байланысты. Оқушыны үйлесімді жеке тұлға ретінде
қалыптастыруды мақсат ету – қарым-қатынасты шындық, мейірім, сұлулық
тұрғысынан бағалау білуде. Мұның өзі бір-бірімен өзара байланысты, жеке тұлға,
әрекет, қарым-қатынас сияқты тәрбиенің бөлінбес үш тірегін теңдей ұстау керектігін
көрсетеді. Балалар әрекеттерін бaйыту қарым-қатынасты байытуға әкеледі. 2) Ал бұл
өз кезегінде тұлғаның ілгерішіл өрлеуіне жол ашады. Жағымсыз әрекеттер
адамгершілікке жат нірсеге үйрететіні белгілі. Сондықтан да балаларды жағымды
қарым-қатынасқа бағыттап, бағдарлау жөн болады.
Қазіргі мектептегі тәрбие мазмұны біріншіден, адамгершілік, экономикалық,
азаматтық, эстетикалық, экологиялық, жыныстық, дене, еңбек және т.б. сипатта
болса; екіншіден, шындық, мейірімділік, сұлулыққа қатысты жағымды көңіл-күйді
сезінуге және өтірік, зұлымдық, ұсқынсыздыққа қатысты жағымсыз көңіл-күйді
сезінуге баулу. Бір сөзбен айтқанда, бірыңғай жағымды, бірыңғай жағымсыз мінез
болмайды, олардың шегарасын ажыратар сараптаманың жағымды қарым-қатынасын
құрудың үшінші жолы.
Мұндағы мақсат – оқушының эмоционалдық-еріктілік бағдарын өркендету
және ілгерілету. Үшіншісі қарым-қатынаста көрініс табатын мінез-құлықтық –
әрекеттік форманы құру болып табылады. Мұның логикасы мынада: әлем, дүние
туралы білім, эмоционалдық бағалау оларды саналы түрде түсініп, әрекеттер жасауға
әкеледі. Дұрыс, жақсы қарым-қатынас жасау ережесінің нәзік жақтарын білетін, оны
эмоционалды қабылдай алатын оқушы, әруақытта мәдениетті және әдепті.
Адами қарым-қатынасқа түсуде табиғат, мәдениет, іс, қоршаған адамдар, ең
жоғарғы құндылық ретіндегі адамның өзі тірек ретінде алынады. Мұндағы ескеретін
ереже: аталған тіректерді негізге ала отырып қарым-қатынaсқа түсу бір мезгілде,
бірыңғай мұғалімдер мен оқушылардың жарасымды одағымен ілгерілеуді көздейді.
Оқу-тәрбие жұмысындағы мұндай фактілер шәкірттердің мінез-құлқындағы
өзіндік ерекшеліктерін барынша ерікті түрде дамытып, ұстаз бен шәкірт арасындағы
қарым-қатынас демократиялық принципке құрылып, өзара сыйластық пен
ынтамақтастық арқылы нығайтып отырғанда, ондай іс-әрекеттердің жемісті
болатынын айқын көрсетеді. Алайда, оқу-тәрбие ісіндегі жоғарыда аталған екі түрлі
әдістің бірі тиімді, екіншісін зиянды деп санау бір жолата шешімін тауып,
анықталған мәселеге деуге болмайды. Өйткені ата-аналар мен мектептің балаларға
қоятын талаптары алуан түрлі. Соның салдарынан оқушыларға бірыңғай талап
қоюға әрқилы мән берілетінін ескерсек, ондай талап-тілектердің дәйекті және жүйелі
сипат алуына мүмкіндік бола бермейді. Мысалы, бірсыпыра мұғалімдердің іс
тәжірибесіне ымырашылдық пен келісімпаздық бағыты жиі кездессе, ал өзге бір
тәрбиешілер мен мұғалімдер оқушыларға өктемдік көрсетіп, ықпал етуді қолданады.
Мұндай ала-құлалық шәкірттердің бойында жағымсыз қылықтардың белең алуына
жол беруі мүмкін.
Ұстаз – тәжірибелі жетекші, аға кеңесші, ал шәкірт – білім, тағлым тәрбие
алушы жасы кіші серік деп саналатын жағдайда ғана ұстаз бен шәкірт арасындағы
қарым-қатынас нығая түсіп, оқу-тәрбие жұмыстары діттеген мақсатқа жете алмақ.
Шәкірт пен ұстаздың арасындағы кикілжің, жанжалды қарым-қатынастың пайда
болуы, сөз жоқ, тәрбие әдіс-тәсілдеріндегі кемшіліктен туады. Мұндай кемшіліктерді жою ұстаздардың мамандық білімі мен оқыту әдісін уақыт талабына орай
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барынша жаңартып, жетілдіруге байланысты деп қараған жөн. Мектеп реформасында мұғалімнің қоғам сенген өкілі ретінде атқаруға тиісті басты міндеті
жеткіншектерді ғылым негіздерімен қаруландырып, оқу-тәрбие істерінің ұғымды
әдістерін творчестволықпен дамыту деп тұжырымдалған. Бұл мәселелер психология
ғылымы мен оқыту методикасын өмір талабына сәйкес тың ізденістерге меңзейді.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА САМОПОЗНАНИЯ
А.Н. Сбитнева
СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск
Социально-экономические преобразования, происходящие вокруг, заставляют
нас размышлять о будущем Казахстана, о его молодежи. Общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только
знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Социальный заказ образованию современного казахстанского общества определили программные установки Президента РК Н.А. Назарбаева, заложившие образ
будущего страны как «общества максимальных возможностей, где уважается личность и свобода человека», «ценятся честь, достоинство и репутация каждого, где
присутствуют высокая мораль, этические стандарты и духовные ценности» [1].
Именно поэтому одним из важнейших направлений жизни казахстанского общества
является нравственно-духовное образование и воспитание подрастающего поколения, ориентированное на гармоничный синтез общечеловеческих, общенациональных, этнокультурных и личностных ценностей, позволяющих человеку в полной мере реализовать себя в служении обществу, осознать свою роль и предназначение в
жизни.
Философская дисциплина, исследующая категорию «ценность», называется аксиология (от греч. «ценность» и «учение»). Аксиология изучает вопросы, связанные
с природой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то
есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.
Ценность определяется как социально одобряемые и общественно значимые
для личности, социальной общности, общества в целом материальные, социальные
объекты, духовная деятельность человека и ее результаты [2].
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Ценностями принято называть предметы, явления, свойства, состояния, имеющие положительную значимость для личности. Все ценности личности определенным образом иерархизированы: одни имеют большую значимость для личности,
другие – меньшую. На вершине иерархии может находиться одна или несколько основных, жизнеопределяющих базовых ценностей. В сознании личности иерархия
ценностей не является раз и навсегда заданной, на протяжении всей жизни человека
одни ценности выступают на первый план, другие отходят на второй, происходит
ротация ценностей.
Основанием для пересмотра систем личностных ценностей и норм поведения
могут явиться жизненные факторы, например, тяжелая, неизлечимая болезнь, потеря
близкого человека, утрата имущества и жилища и т.п. На жизненные ориентации
личности существенное влияние оказывает и система существующих общественных
ценностей, заставляя даже зрелых людей пересматривать свое жизненное кредо.
Большое влияние на личность оказывает другая авторитетная личность с его ценностными установками. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном,
идеалом для всех людей, на их формирование направлен педагогический процесс.
Поэтому закономерно возникает вопрос, какие же именно ценности нужны
подрастающей личности.
По мнению Власовой Т.И., Толстовой О.С., для человека имеют значения базовые (глобальные) ценности, имеющие высокую степень обобщенности (Истина,
Добро, Красота), и так называемые оперативные (ситуативные) ценности (например,
интересная статья, фильм, спектакль, первые слова ребенка), которые имеют, как
правило, более низкую степень обобщенности.
Классификация системы ценностей, предложенная Т.П. Петраковой, предполагает деление ценностей на три вида: природные, приобретенные и абсолютные.
Природные ценности – это ценности естественных сил и способностей души,
то есть ума, чувства, воли. Природными ценностями являются ясность ума, быстрота
мысли, надежность памяти, искренность чувства, стойкость воли.
Приобретенные ценности это ценности, усвоенные человеком в процессе интеллектуального и нравственного развития, такие как корректность, вежливость,
уважение, симпатия к человеку, отзывчивость, благодарность, великодушие, терпение, и другие, которые изменяются в течение жизни, от личности к личности.
Абсолютные общечеловеческие ценности – ценности, не изменяющиеся во
времени и значимые не для какого-то ограниченного круга людей (социальной группы, класса, партии, государства или коалиции государств), а нечто имеющее значение для всего человечества.
Абсолютные, или по-другому их называют вечные, общечеловеческие ценности и представляют интерес для духовно-нравственного воспитания личности. Эти
ценности включают в себя и природные и приобретенные ценности, которые при
рассмотрении через призму общечеловеческих ценностей становятся качествами человека.
Абсолютные общечеловеческие ценности не зависят ни от расы, ни от среды
обитания, ни от национальности, ни от конфессиональной принадлежности, они неизменны во времени.
Развитие в себе общечеловеческих ценностей – это само по себе образование.
Чтобы воспитать в человеке характер, необходимо научить его следовать в жизни
общечеловеческим ценностям, таким как истина, праведное поведение, внутренний
покой, любовь, и ненасилие.
Им соответствуют следующие аспекты человеческой личности:
– Праведное поведение – физический аспект;
– Внутренний покой – эмоциональный аспект;
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– Любовь – нравственный (ментальный) аспект;
– Истина – интеллектуальный аспект;
– Ненасилие – духовный аспект.
В основе праведного поведения лежит принцип непричинения вреда ни самому
себе, ни другим людям, ни природе. Для этого необходимо знать и уважать законы
природы, морали и государства; выполнять свой долг и обязанности по отношению
ко всем, кто тебя окружает; анализировать свои поступки и обращаться к голосу совести при их совершении.
Внутренний покой представляет собой гармонию, равновесие, дающие человеку душевный покой, умение творить мир вокруг себя. В этом состоянии человек испытывает счастье и радость, становится уверенным в себе и живет в мире со всем
миром.
Любовь рассматривается как энергия, которая преобразует духовное сердце человека. Когда сердце наполняется любовью, человек совершает бескорыстные поступки, проявляет щедрость души, всепрощение, сострадание, сопереживание, начинает видеть красоту, которая его окружает.
Поиск истины отражает стремление человека к знанию окружающего мира, к
познанию самого себя: «Кто я?», «Какова цель моей жизни?», «Как мне познать свое
внутреннее Я?». Поэтому необходимо развивать силу различения, силу интуиции,
научиться контролировать свои мысли, чтобы они не были затемнены злыми намерениями.
Ненасилие представляет собой не причинение вреда живым существам ни
мыслью, ни словом, ни действием. Именно ненасилие дает возможность человеку
испытать чувство благоговения перед чудом Вселенной, чувство всеобщего единства, чувство Любви.
Общечеловеческие ценности неразделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и,
проникая друг в друга, создают единую основу духовности человека.
На уроках самопознания общечеловеческие ценности усваиваются через доступное каждому возрасту мировосприятие. Познание себя, других людей, взаимоотношение с окружающим миром, постижение истины и любви как высшего смысла
человеческой жизни происходят в неформальной, доверительной обстановке, в которой каждый может свободно размышлять, высказать свое мнение, раскрыть свои
таланты и способности.
Курс «Самопознание», усиливая ценностный смысл образования, раскрывает и
развивает способности личности любить бескорыстно, верить в себя и в свои силы,
творить добро, больше познавать и само совершенствоваться, достигать гармонии в
физическом, психическом, духовном, социальном и творческом развитии.
Поэтому сегодня концепция реализации ценностей образования является основополагающей в воссоздании мира на Земле, поднятия духовности, возрождения
нравственности. Истинное образование должно объединить ум, руки и сердце. То, о
чем думает голова, должно быть глубоко прочувствовано сердцем, а затем правильные решения должны быть выполнены руками. В этом и состоит основной конечный
результат образования [3].
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СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.Б. Самиева, А.Н. Сбитнева
СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск
В современном мире востребовано образование, обеспечивающее подготовку
конкурентоспособного специалиста, поэтому процесс образования должен быть направлен на приобретение компетентностей, чтобы научить выпускников высших
учебных заведений интегрировать знания, применять их для получения новой информации и объяснения явлений, происходящих в окружающем мире. Высшая школа Казахстана придерживается принципа, где обучение осуществляется не только
ради получения знаний, но и для подготовки к конкретному делу.
От современного студента требуется умение управлять своей образовательной
деятельностью на рефлексивной основе, для этого необходимо овладеть диагностическими навыками самоконтроля и самооценки. Компетентность студента дополняется знаниями методологического характера и навыками организационной, конструктивной, коммуникативной деятельности. Новое качество обучения требует наполнения деятельности педагога новым содержанием, где методологической основой выступает компетентностный подход.
Под компетентностью понимается совокупность знаний, умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности
на уровне функциональной грамотности [1].
Формирование компетентности в образовательном процессе выдвигает на первое место не информированность обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных сферах. Особенность компетентностного обучения состоит в том, что студент сам формулирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность, приобретая исследовательский и практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения.
В толковом словаре русского языка «компетенция» определена как круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом,
а компетентность как глубокое доскональное знание существа выполняемой работы,
способов и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответствующих умений и навыков [2].
Профессиональные компетенции – это способность к готовности целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и
самостоятельно решать задачи и проблемы, самооценивать результаты своей деятельности [3].
Большинство определений компетенций основываются на чем-то общем, а
именно:
– единство теоретического знания и практической деятельности на рынках
труда;
– общий язык для описания результатов образования.
В этом смысле компетенции содействуют разработке учебных программ; используются для внутренней и внешней оценки качества высшего образования посредством идентификации ключевых компетенций.
В научно-методической литературе представлено достаточно много интерпретаций термина «компетентность»:
– характеризуется возможностью переноса способности в условия, отличные от
тех, в которых эта компетентность изначально возникла;
– определяется как «готовность специалиста включиться в определенную деятельность»;
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– как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности [4].
Компетентность определяется как актуальное, формируемое личностное качество, основывающееся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная
социально-профессиональная характеристика человека [5]. И.А. Зимняя выделяет
такие компоненты в структуре компетентности:
– готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект), где готовность рассматривается как мобилизация субъектных сил;
– владение знанием содержания компетентности (когнитивный аспект);
– опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект);
– отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.
Рассматривая различные видения сущности понятий «компетенция» и «компетентность», можно заключить, что компетентность – это субъектная характеристика
специалиста, отражающая качество его профессиональной деятельности. При этом в
процессе осуществления деятельности происходит реализация компетенций. Соответственно, уровень компетентности специалиста напрямую зависит от степени
сформированности у него определенных компетенций. С психолого-педагогической
точки зрения, компетентность – это уровень образованности специалиста, предполагающий определенную степень его способности и готовности эффективно и мобильно решать проблемы в любых условиях профессиональной событийности.
Выделяют следующие сущностные признаки компетентности:
– постоянная изменчивость (изменение мира, изменение требований к носителю компетентности);
– ориентированность на будущее (проявляется в возможностях организовать
свое образование, опираясь на собственные способности, с учетом требований будущего);
– деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с предметными
умениями и знаниями в конкретных областях (ситуациях);
– умение осуществлять выбор, исходя из знания Себя в конкретной ситуации;
– мотивация на непрерывную самообразовательную деятельность [1].
В профессиональной компетентности выделяют ключевые, базовые и специальные компетентности.
– ключевые компетентности – компетентности необходимые для любой профессиональной деятельности, связаны с успехом личности в быстроменяющемся
мире; они проявляются в способности решать профессиональные задачи на основе
использования информации, коммуникации, социально-правовых основ функционирования личности в гражданском обществе;
– базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, инженерной и т.д.); они необходимы для «построения» профессиональной деятельности в контексте требований к системе образования на определенном этапе развития общества;
– специальные компетентности отражают специфику конкретной предметной
или надпредметной сферы профессиональной деятельности; они обеспечивают реализацию ключевых и базовых компетентностей в области учебного предмета, сферы
профессиональной деятельности.
Базовые и ключевые компетентности всегда проявляются в контексте предмета
или предметной области (специальной компетентности).
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Компетентность всегда проявляется в деятельности – предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной, ценностно-ориентационной. Ключевые
компетентности проявляются профессионалом при решении задач.
В свою очередь, выделяют три группы базовых компетентностей педагога:
– способности, определяющие профессиональную мобильность педагога;
– способности видеть студента в предмете, выстраивать его индивидуальный
образовательный маршрут;
– способности к созданию условий для достижения студентами цели образования – формирования у него ключевых компетентностей.
Компетентностный подход позволяет:
– перейти в профессиональном образовании от его ориентации на воспроизведение знания к применению и организации знания;
– «снять» диктат объекта (предмета) труда;
– положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу расширения
возможности трудоустройства и выполняемых задач;
– поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования к
результату образовательного процесса;
– увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используемости) в
мире труда;
– ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие
профессиональных и жизненных ситуаций [3].
Таким образом, в настоящее время отмечается тенденция введения компетентностного подхода в нормативную и практическую составляющую образования,
обосновывается и уточняется перечень компетенций, разрабатывается описание его
содержательных характеристик в системе образования.
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ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
А.Е. Сенкибаева
Достық орта мектебі
А.Е. Мандаева
ПМПИ, Павлодар қ.
Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр
боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне
көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру
мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық
оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық,
жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді.

121
Мектеп – еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі тармағы. Сондықтан мектебіміздің мақсаты: жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде
оқушыларды сараптап оқыту арқылы шығармашылық қабілетін дамыту [1, с. 38].
Мектептің алдына қойған мақсаттарын шешуге пән мұғалімдерінің сапалық
құрылымы мен әлеуметтік жағдайларын білу мен зерттеуді және қолдауды
алдымыздағы бірінші кезекті мәселе етіп қойдық.
Келешек елдің тұтқасын ұстайтын бүгінгі жас ұрпаққа білім мен тәлім тәрбие
беру ұстаз алдындағы ең ауыр міндеттің бірі. Бүгінгі жаңа ғасырдың жаңашыл
шәкірттерін тәрбиелеуде, мұғалім үздіксіз ізденіп, кез келген тосын сүраққа жауап
бере алатын, кез келген ситуациядан шыға алатын, білімдар болу қажет [3. с. 118].
«Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді
тоқтатысымен оның мұғалімділігі де жойылады» – деген қағидасын ұлы педагог
К.Д. Ушинский нақты айтқан болар. Мұғалімнің негізгі мақсаты – сабақ барысында
оқушыларға терең де, тиянақты теориялық және тәжірибелік білім беру.
Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және
шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек.
Оқушының үлгерімі, білім сапасының жоғары болуы, ең алдымен мұғалімнің
өз міндетіне, шеберлігіне байланысты. Бала мектепке оқып-үйренуге деген үлкен
ынтасымен, ықыласпен келеді. Оқушыны «қабілетті» және «қабілетсіз» деп бөле
қарауға болмайды. Себебі әр оқушының өзіндік көзқарасы әр түрлі [2].
Сабақ барысында оқушымен мұғалімнің арасындағы қарым-қатынас тығыз
байланыста болу қажет. Бұл оқушының қиялын, өзіндік көзқарасын еркін айтып,
ұстаз тарапынан нұсқау алуына мүмкіндік береді.
К.Д. Ушинский «...қызығушылық туғызбайтын оқу бірте-бірте оқушының
білімге деген құмарлығын жояды, ал тек қызығушылыққа негізделген оқу оқушының
еркін, күш-жігерін тәрбиелемесе мәнін жоғалтады» деген екен [6].
Осы қағидаға сүйене отырып, технология пәнін оқыту үрдісінде мына
бағыттарды ұстанамын:
1. Білім берудің балама жолдарын қалыптастыру.
2. Оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін қарастыра отырып, сабақ барысында
қызықты, тиянақты, нақты, білім беруде уақытты ұтымды пайдалану.
3. Оқулықтан тыс қосымша оқу материалдарын жүйелеп, оқу үрдісінде
қолдану.
4. Оқушылардың өз бетімен ізденуіне қалыптастыру.
Әрине, бұл талаптарды орындауда мұғалім ұдайы ізденісте болуы керек.
Бүгінгі таңда сабақ өткізудің түрлері көбеюде [5]. Технология сабағында
оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын, шығармашылыққа
баулитын сабақ түрлерін қолданып жүрмін. Мысалы, сайыс сабағы, кіріктірілген
сабақ, көрме сабақтары, өзгеше интерактивті тақтамен шығармашылық сабақтары,
т.б. өткізудемін.
Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы керек,
нәтижеге жетуге ұмтылу қажет [4].
Ел президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған Жолдауында
«Біздің болашақтағы жоғары технологиялық және ғылыми қарымды өндірістері үшін
кадрлар қорын жасақтауымыз қажет» деген сөздері бар. Демек, оқушылардың
ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, шығармашылық қабілетін
дамыту, қазіргі техниканы тиімді пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу – мектептің
басты бағыттарының бірі [1, с. 116]. Бұл салада атқарылатын жұмыстар жетерлік.
«Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең
бастысы жағдайлар жасау қажет».
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Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің
кәсіби біліктілігне, және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Ж.С. Сулейменова
Жаңа-ауыл жалпы орта білім беру мектебі,
Павлодар облысы, Шарбақты ауданы
Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осыған сәйкес
оқушыны шығармашылық бағытта жан – жақты дамыту – бүгінгі күннің талабы.
Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта
қарау қажет екендігін паш етті. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы
саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін де
ең басты, маңызды мәселе болып отырғаны: «XXІ ғасырға қалай дайындайды?»
Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
курстарының екінші деңгей бағдарламасының мазмұны мәселені шешуге
бағытталған. Білім беру саласында қол жеткізілген бітімнің мәні оқушылар үшін
білімнің де, дағдылардың да тең дәреже маңызды екендігіне саяды. Заманауи
тәсілдің ең негізгісі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп
қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады,
ал XXІ ғасырда талап етілетін дағдылардың мәні осында.
Осы Бағдарламадан күтілетін нәтижелер мұғалімдерді оқушыларға қалай оқу
керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды
жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір-көзқарасты жүйелі дамыған, сандық
технологияларда құзырлылық танытатын оқушы қалыптастыруға даярлау болып табылады. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға –
мұғалім. Кәсіби біліктілік пен білім жай қабылданбайды, мұғалімдер оны өз
қолымен жасайды. Адамгершілік мақсаттағы мұғалімдер өздерінің әріптестері мен
айналасындағыларға әсер ету үшін, көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Олардың
көңілінде үнемі талапқа сай оқыту тұрады. Әріптестеріне ықпал ету үшін, сондай-ақ,
оқудың дамуына қолдану көрсету үшін құзырлы мұғалімдер коучинг пен
тәлімгерлікке жүгініп, басқа мұғалімдердің идеяларын жүзеге асыруға қолдану
көрсетіп, өз тәжірибесін зерделеумен айналысады. Кез келген оқыту мөлшерде
адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, мұғалімнің
шеберлігі қандай жоғары болсын, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса,
берген білім күткен нәтиже бермейді. Жаңа технологияның басты мақсаттарының
бірі – баланың оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын
қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.
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«Білім берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялық негіздері» осы жоғарыда
айтылған ұстанымды ұстайды. Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уарт жай мұғалім
хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деген екен. Ал XXI ғ. нағыз ұстазы қандай болмақ, кәзіргі заманда
Егеменді еліміз тәуелсіз жеріміздің болашағы жас өсіп келе жатқан ұрпақ қолында.
Сол ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздар сан түрлі әдіс тәсілдер қолдануда. Кәзір таңда
мұғалімдер алдында білім жүйесін, заман талабына сай үйлестіре, жаңа үлгіде
жүргізу міндеті туындап білімге бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талаптар
қойылуда. Бұл дегеніміз мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын қарастыру деген
сөз. Мұғалаімнің білім беруі мен оқытудың кәзіргі замандағы әдістері негізгі жеті
модульге бөлінеді:
Бізге ұсынылып отырған осы курстың негізгі бағдарламасы – мұғалімнің білім
беруі мен оқытудағы әдістерін өзгертудегі жаңа бастама, яғни бұл бағдарламаның
басым бөлігі сындарлы оқыту теориясының негіздерін қамтыған. Бұл теория
оқушылардың ойлануын дамытуда олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан
алған білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға
негізделген. Мұғалімнің білім беруі мен оқытудың қазіргі замандағы әдістері негізгі
жеті модульге бөлінеді.
Яғни, мұндағы бала өзі ізденуші, бір – біріне үйретуші, ал мұғалім бағыт
беруші, нұсқаушы. Әр мұғалім өз сабағының көшбасшысы. Көшті дұрыс бағыттай
білу ол шеберлігіне байланысты. Осылайша, оқытудың жаңа мазмұнын жасауға
бетбұрысты әрбір мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім шәкіртке білім, білік,
дағды беріп қана қоймай, ақыл – ойы мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп, оқи алуға
үйрету керек.
1. Баланың бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның
үнемі алға жылжуға деген табиғи талап-тілектерін, сұраныс пен мұқтаждарын ескеру, шығармашылығын жетілдіру.
2. Білімді өз бетінше іздену арқылы алуға қолайлы жағдай жасау.
3. Өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыру.
Осы қағидаларды ұштастыратын болсақ қана оқушы өзінің дарынды екенін
сезінеді. Бойындағы «мені» оянады. Қазіргі заман жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет – деп
елбасымыз өз жолдауында айтып қана қоймай, әр мектепті түрлі ақпаратты технологиялармен қамтамасыз етуде. Яғни, ақпараттық технологиялардың білім беруде
маңызы зор. Өйткені ол оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңестігіне жол
көрсетеді. Бұл баланың ой-өрісін кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін көтеруге
үлкен үлес қосады. Бір сабақ үстінде бірнеше оқушыны бағалау мұғалім шеберлігіне
байланысты. Баға алуда оқушылар алға талаптанады, ізденеді. Кейбір оқушы білім
үшін емес, баға алу үшін оқиды. Сондықтан бағаны дұрыс қою және оның нақты болуын алға қою әр мұғалімнің есепке алар міндеті.
Сабақ үстінде бірнеше бағалау әдістерін қолдануға болады. Суммативті баға
мен формативті бағаны қою әрбір сабақтың негізгі сатысы болуы шарт. Екінші
деңгей бағдарламасының міндеттері жеті модуль мәнмәтінінде екінші деңгей
бағдарламасының теориялық негіздерінің тұжырымдамалық түсінігін қалыптастыру.
Қазіргі таңда сабақ жүйелері осы 7 модульді пайдаланып, сабақ барысы жүргізілуде.
Оқушылар өз ойларын ортаға салып, топпен, жұппен, ұжыммен жұмыс жасайды.
Бір-бірін тыңдайды, шығармашылық жұмыстар жасайды. Постерлер жасап,
жұмыстарын қорғайды. Топтың ішінде барлық бала сөйлейді, өз ойын ашық айтып
дәлелдейді. Осы талап тұрғысынан алғанда, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың
түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияны тиімді пайдаланудың маңызы
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ерекше. Мен өз сабағымда негігі қойған міндетім – оқушылардың шығармашылық
қабілетін дамыту. Әлеуметтік – сындарлылық түғыдан білім беруді игеру – дәл
қазіргі үйреніп, зерттеп, оқып отырған мәселем. Білім беру мен білім алудың жаңа
тәсілдері ретінде «Диалог арқылы оқыту» және «Қалай оқу керектігін үйретуді»
қарастыра отырып, диалог негізінде білім беруші мен білім алушының өзара
сұхбаттасуы, өзіндік ой-пікірінің жүйеленуі мен дамытуына көмектесетін ең тиімді
әдіс екенін атап айтқым келеді.
Оқыту процесін түрлендіру, жаңашылдыққа үндеу үрдісі оқытушылардың
қызығушылығын, шығармашылық ізденісін, сабақтың сапалы, жүйелі, жоспарлы болуына алып келеді. Сыни тұрғыдан ойлауды үйрену мен үшін өз білімім мен білім
алушыларыма білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты
педагогикалық модуль екенін мойындадым. Сыни тұрғыдан ойлау – өз тәжірибемде
бақылау мен талқылаудың нәтижесінде ұсынылған ақпаратты жылдам ойлауға
бағалауға, талдауға және синтездеуге үйрететін тиімділігімен ұнады.
Қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір
өзектісі – бүкіл білім жүйесін түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес
келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына және бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі әдістеме
жасау. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім емес, осы
білімді қызыға қабылдауға дайын оқушы болуы тиіс. Балалардың оқуға деген ынтасы күшейту керек. Өз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет. Осы қағидалар
негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы жүргізу – оқушының
өзін-өзі дамытуына, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан-жақты білім алуына
көмектеседі. Дарындылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түюге, өздігінен сапалы, дәлелді
шешімдер қабылдай білуге үйрену керек. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып,
олардың өшуіне жол бермеу, адамның рухани күштің нығайтып, өзін-өзі тануына
көмектеседі. Мұғалімдер балаларға білім беруде барынша жоғары жетістіктерге қол
жеткізуіне ыңғайлы орта жасайды. Шын мәнінде дарынды оқушыны анықтаған соң,
олармен жұмыс желісі күрделенуі тиіс деп ойлаймын. Бір нақты пән бойынша
айрықша дарындылық көрсеткен бала басқа пәндерден көзге түспеуі мүмкін. Дәл
осындай оқушыны бет алған бойынша шыңдар едім. Ондай оқушылардың есте
сақтау қабілеттері өте жоғары болады. Олар білім беру үдірісінің қалай жүретінін
басқалардан гөрі жақсы біледі, өздерінің оқуын реттей алады. Ойлау қабілетінің
жылдамдығы да оларда ерекше. Мұғалім ақпараттанушы емес, оқушының жеке
тұлғалық және интеллектуалды дамуын жобалаушы. Әлемдік деңгейге сай жаңарған
әдістемемен оқытуды меңгеру үшін мұғаліммен жоғары құзырлықты,
ұйымдастырушылықты, қабілетті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі
өзгерістеріне лайық бейімдеу, олардың зерттеушілік дағдыларын дамыту бағыты талап етіледі. Әр сабағымда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім және
оқытуға көп көңіл бөлемін.
Қазіргі кезеңде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып,
қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңестігіне енуге бағыт алуды.
Білім беру саласында оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын практикада
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Ал, жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани,
азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптасуына игі тиімді
ұйымдастыруына көмектеседі.
Мұғалімдердің кәсиби өсуіне, көшбасшылығын дамытуына әсер етуді ауқамы
жаңаруда. Ал өзімнің дамыту жұмыстарымды мектепте мұғалімдер арасында коучинг семинарлар өткіземін, тәлімгеріммен сабақ жоспарларын құруға көмек
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беремін, сабақтарына кіріп сабақ жүйелерін бақылап отырамын, кеңес беруді
біртіндеп қолданып, өзгерістер арқылы жаңашыл әдіс – тәсілдерді жүзеге асыру –
мұғалім көшбасшылығын айқындауға бірден бір бастамам деп білемін.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев қазіргі мұғалімнің қоғамдағы орнын бағалай отырып: «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды емес, жалпыазаматтық қадірқасиеттердің мән-маңызын түсінетін, жаны да, тәні де таза, білімді патриот азаматтар буынын тәрбиелеуге міндеттіміз» деген еді. Ұстаздық қызметті ерекше
ұлықтаған халқымыз өзінің ең қымбаттысын – балаларын оқытып, тәрбиелеуді
бізге – мұғалімдерге тапсырған. Сондықтан кездесетін қиындықтарға қарамастан,
білім беру аспасын арттыру, баланы жеке тұлға ретінде алып қарап тәрбиелеу –
мұғалімдер қауымының міндеті.
Сөз соңында айтарым қазіргі оқу үрдісінде әртүрлі әдіс-тәсілдер кеңінен
қолданып жүр. Сабақты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушыларымыздың
білімге, оқып – үйренуге құштарлығын арттыратыны анық. Ұстаз қандай әдіс-тәсіл
қолданса да, мақсаты біреу – ол оқушыларға тиянақты да сапалы білім беру».
Алдыңа ұлы мақсат қойсаң, ұлылыққа жетесің» деп данышпан ақындарымыз
айтпақшы, барлығымыз бірге күш жұмсап, ел ертеңіне сеніммен қарасақ қана алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан қиналмай өтеміз деген ойдамын. Әлемдік
білім беру кеңестігінің талаптарына сай болатын, ең алдымен ұлттық жаңа
әдістемелердің бүр жаруына, оның өркендеп, тереңге тамыр жайып жас өскіннің
алып бәйтеректей қатайып, нығайтуына нық сенемін. Сол үшін бар еңбегім мен
іскерлігімді аямай, бір тамшыдай болсын қосамын деген үлесім – өмірімнің мәнін
айналғанына қуанамын.
Қорыта айтатын болсақ. осы жоғарыдаа айтылғандардың негізінде сабақты
жаңа технология әдістерін қолдану арқылы жүргізу – оқушының өзін-өзі дамытуына,
өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан-жақты білім
алуына көмектеседі.
Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке
шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді төмен түсіретін де – білім.
Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде,
құрметті әріптестер!
Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр
құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін
ұстаз болайық.
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Принципы самоуправления, реализуемые в деятельности вуза, оказывают огромное нравственное влияние на развитие университетского сообщества в целом.
Поддержка молодежи на различных уровнях – это свидетельство заинтересованной позиции государства в решении молодежных проблем, в обозначении приоритета государственной молодежной политики.
Современные университетские уставы содержат достаточные основания для
развития как самоуправления научного сообщества, так и студенческого самоуправления, реализуется ряд государственных документов, направленных на развитие самодеятельности, раскрытие творческого, интеллектуального, исследовательского потенциала молодежи. Организуется разноплановый спектр воспитательных мероприятий, нацеленный на консолидацию молодежного движения в стране, на развитие студенческого самоуправления.
Студенчество во все времена являлось специфической стратой молодежи, ее
«самым организованным отрядом», поскольку «...обладает высоким уровнем профессиональной и личностной культуры, активным интересом к практическому участию в процессах общественных преобразований».
На современном этапе возрастает общественная активность студенческой молодежи. Игнорировать студенческие объединения сегодня невозможно, можно обозначить некоторые тенденции развития:
– студенческие объединения развиваются в большей степени как молодежные
общественные организации, так и самостоятельно, в своих организационных правовых формах;
– существует большое количество студенческих общественных объединений
при немногочисленной членской базе и чаще всего студенческое движение представлено, с одной стороны, общественным движением студентов, с другой стороны,
профсоюзным студенческим движением. Принципиальных различий в подходах к
деятельности профсоюзных и общественных организаций студентов нет, разница
лишь в том, что акценты в работе дел профсоюзами на решение социальных проблем
студентов. Студенческие объединения направляют свои усилия в русло поддержки
социально-значимых инициатив студенческой молодежи, создания условий для всесторонней самореализации студентов. Однако, несмотря на провозглашаемые
приоритеты и важность молодежной политики, нельзя не акцентировать внимание
на зачастую слабой реализации этого направления. Не всегда удается качественно и
всесторонне мобилизовать молодежную инициативу на общественных интересах.
Отсюда и слабая включенность молодежи в разрешение собственных проблем в силу
низкой социальной активности и слабого малочисленного участия в преодолении негативных тенденций в молодежной среде. Большая часть молодежи, реально осознавая важность собственной гражданской позиции и необходимость решения определенного спектра проблем, неактивно участвуют в органах студенческого самоуправления в вузах.
Однако, обладая потенциально огромными созидательными возможностями
для развертывания своей деятельностной траектории и участия в решении актуальных проблем студенческого сообщества, студенческое самоуправление ставит перед
собой задачи по привлечению активистов к участию в органы самоуправления, по
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повышению статуса, имиджа и общественной значимости вузовского студенческого
объединения.
В целом, студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная и под
свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга. Органы студенческого самоуправления
ставят перед собой и решают важную задачу усиления роли и авторитета студенческих общественных объединений с целью воспитания, содействия в организации
учебной, научной и внеучебной деятельности, активизации самостоятельности,
творческого потенциала и развития инициатив, формирования лидеров в студенческой среде, студенческих коллективов.
Для более эффективной работы студенческих объединений необходимо использовать следующие направления деятельности:
– поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов,
повышение заинтересованности студентов участвовать в деятельности студенческого объединения;
– постоянная координация деятельности, планирование с учетом мнения, возможностей и интересов студентов;
– взаимодействие с другими молодежными объединениями;
– обеспечение реальных механизмов участия в организации и управлении
учебно-воспитательным процессом в вузе;
– изучение потребностей студентов и представление интересов студентов на
всех уровнях;
– анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения;
– разработка и реализация собственных социально-значимых программ и поддержка студенческих инициатив;
– создание единого информационного пространства для студентов и администрации вуза;
– профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
– содействие в вопросах трудоустройства (решение проблемы вторичной занятости студентов и поиска работы для выпускников, формирование трудовых студенческих отрядов, консалтинговые услуги);
– участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в общежитиях;
– поддержка студенческих семей;
– поддержка малообеспеченных категорий студентов;
– организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;
– реализация в вузе основных направлений государственной молодежной политики, государственных программ развития средствами студенческого самоуправления.
Оценка эффективности студенческого самоуправления должна осуществляться
по конечным результатам учебно-воспитательной и социокультурной деятельности.
Одним из важных составляющих развития студенческого самоуправления является
выявление лидеров из студенческой среды, имеющих позитивный опыт общественной работы, формирование лидерских качеств у молодежи и вовлечение студентов в
деятельность студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление в современном вузе должно стать для каждого
участника условием реализации его творческой активности и самодеятельности в
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учебном образовательном, научно-исследовательском, профессиональном и культурном отношениях, стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью, стать средством социальноправовой защиты интересов студенчества.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА1
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В статье раскрываются возможности развития информационно-образовательной среды поликультурного региона, рассматривается ее влияние на осознание обучающимися общего и особенного в традициях, образе жизни, культурно-мировоззренческих ценностях народов, проживающих в региональном социуме. Исследование особенностей информационно-образовательной среды Республики Алтай способно предоставить обучающимся любой социальной и культурной принадлежности
равные образовательные возможности.
Республика Алтай, многонациональная по своей структуре, определяет развитие информационно-образовательной среды поликультурного социума и создает
специфические условия адаптации и социализации подрастающего поколения. Многонациональный состав населения Республики Алтай порождает многообразие национальных культур, в связи с чем, с особой важностью встает проблема удовлетворения культурно-образовательных запросов каждой национальности, проживающей
на территории республики. В настоящее время республика относится к числу тех регионов, в которых еще можно увидеть во всем многообразии традиционную культуру коренного народа – алтайцев, русского старожильческого старообрядческого населения и казахов. Взаимодействие образования и культуры обеспечивает воспроизводство, усвоение и передачу знаний и ценностей. В этом смысле информационнообразовательная среда поликультурного социума выступает как способ и форма человеческого бытия, которая может быть представлена как накопленный человеком
опыт деятельности, необходимый для воспроизводства этой деятельности путем образовательной деятельности человека.
Для современного этапа развития России идея формирования информационнообразовательной среды в каждом отдельном регионе является важной, так как она
связана с развитием культурной самостоятельности регионов, с формированием потребностей и способностей различных субъектов образования к сотрудничеству и
взаиморазвитию. В этом понимании создание среды установленного образца можно
1
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рассматривать как эффективную деятельность по переводу образования в область
приоритетных сфер развития общества.
В исследовании Т.А. Фральцовой отмечается, что благодаря региональной системе образования люди получают возможность беспрепятственно включаться в те
области человеческой практики и формы организации жизнедеятельности, которые
традиционно сложились в том или ином регионе, характеризующемся: исторически
сложившимся на данный момент времени общим для некоторой территории укладом
жизни (инфраструктурой, системой подготовки кадров и др.); наличием программы
развития этих исторически сложившихся форм организации жизнедеятельности;
общностью людей, проживающих на данной территории и являющихся носителями
и реализаторами данных программ развития и обладающих самосознанием субъекта
исторического действия и т.д. [3].
Близко к понятию «информационно-образовательная среда» понятие «регионализации», рассматриваемое в педагогической литературе как учет региональных
особенностей (социально-экономических, этнографических, историко-культурных и
т.д.) в содержании образовательных процессов; как процесс обеспечения полноты и
непрерывности процесса образования каждого, без исключения, ребенка, проживающего на данной территории; как способность региональной системы образования, являющейся составной частью единого федерального образовательного пространства, создать условия для удовлетворения образовательных интересов личности, этноса, общества и многонационального государства с учетом социальноэкономических, этнографических, этнокультурных, исторических и других особенностей регионов [2].
Через систему образования в регионе должно осуществляться, на наш взгляд,
качественное воспроизводство работников любой сферы, должны идти процессы социализации и формирования людей, отвечающих требованиям времени, способных
на качественном уровне развить все общественные сферы региона. Данный подход
представляется нам пропедевтическим для построения структурно-функциональной
модели информационно-образовательной среды в республике, суть которой заключается в целесообразности понимания под этим термином всей образовательной политики региона в ее комплексности и системности. Основными целями образовательной политики в этом контексте становится образование, а не обучение, то есть
формирование этнической личности, нравственное воспитание; формирование различных типов мышления и способов деятельности; подготовка специалиста в определенной области знаний; освоение конкретных знаний в конкретной области. Реализация этих целей должна осуществляться через проведение политики в сфере информатизации образования с опорой на гуманизацию всего образования в регионе.
В своей значимости и содержательном наполнении региональная информационно-образовательная среда детерминирована действием ряда фундаментальных
факторов интеграции глобального, национального и регионального развития, эпицентром которых выступают личность учащегося, человек, его поддержка и защита.
В качестве обоснования методологических основ нами избрано междисциплинарное направление, получившее название «синергетика» (проф. Г. Хакен). Предметом исследования синергетики являются законы самоорганизации и эволюции неравновесных открытых систем, пребывающих в состоянии неустойчивости и хаоса.
Для осмысления идеи социально-педагогического синергетизма использовались работы Р. Бенедикт, Е.Н. Князева, С.В. Кульневича, И.Р. Пригожина, С.Г. Хакена,
С.С. Шевелева и других ученых, в которых подчеркивается синергетическое обоснование способности личности к самоорганизации, самопреобразованию и саморазвитию.
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C позиций синергетики развитие личности учащегося рассматривалось во
взаимосвязи с системой внутренней самоорганизации, направленной на актуализацию собственных созидательных сил самого человека, противостоящих хаосу и
дестабилизации. Основные направления синергетики связаны с вероятностным прогнозированием веера возможностей, возникающего при кризисных состояниях и
разрушении старых структур, что обеспечивает переход системы в более высокое
качество.
Современный этап развития педагогической науки характеризуется апробацией
на практике разнообразных идей, гуманистических теорий личностно-ориентированного образования (Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, З.А. Малькова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), утверждающей методологию, теорию и практику, которые являются альтернативными по отношению к традиционному обучению. Такой подход предполагает, что личность учащегося есть высшая ценность в
образовании (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкий и др.). Актуальность исследований поликультурного образования в современных условиях информационно-коммуникативных технологий определяется
тем, что задача подготовки молодежи к жизни в многокультурном обществе названа
в числе приоритетных.
Следует отметить, что в условиях поликультурной образовательной среды человек оказывается на рубеже культур и перед ним возникают две важнейшие личностно значимые проблемы: сохранение своей культурной идентичности и адаптация в
поликультурной среде. Поликультурную образовательную среду мы определяем как
территориально обозначенное пространство со специфическими характеристиками
этнического многообразия. Оно служит универсальной образовательной средой социализации детей разных национальностей, включающей в себя как формальные
(детские сады, школы, училища, вузы), так и неформальные (семья, друзья, соседи,
общности и др.) структуры.
Новые информационные технологии в учебном процессе оказывают существенное влияние на формирование современной информационной картины мира, развитие общеучебных, общекультурных и профессиональных навыков работы с информацией. Педагогическими целями использования средств ИКТ являются: развитие личности обучающегося, его подготовка к жизни в условиях современного информационного общества массовой коммуникации и глобализации; реализация социального заказа в условиях современного общества: подготовка профессиональных
кадров и специалистов; интенсификация образовательного процесса во всех уровнях
системы непрерывного образования: повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет реализации возможностей ИКТ; активизация познавательной деятельности с использованием ИКТ; углубление межпредметных связей за
счет использования ИКТ; реализация идей открытого образования на основе использования ИКТ.
Следует отметить, что высшей ценностью информационно-образовательной
среды поликультурного социума является человек, личность учащегося, а главный
смысл и цель образования должны быть связаны с его развитием, социальнопедагогической поддержкой, защитой индивидуальности, ненасильственным культуросообразным воспитанием, созданием условий для творческой самореализации.
Структурно-функциональная модель информационно-образовательной среды
представлена двумя характеристиками:
– как система, раскрывающая объективные потребности общества в информационных технологиях поликультурного образования и отражающая его сущностную,
содержательную и методологическую характеристики;
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– как социум, в которой удовлетворяются потребности в образовании на основе
диалога, взаимообогащения и взаимодействия культур. Она отражает практическую
реализацию поликультурного образования путем введения в учебные планы материалов, связанных с этническими национальными особенностями школьника; обогащения базовых образовательных дисциплин национальной проблематикой; приоритета поликультурного образования как ценности.
В рамках последнего в Республике Алтай ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция, целью которой является формирование информационно-образовательной среды поликультурного региона: формирование единого информационного образовательного пространства; поиск решений по актуальным проблемам развития современной техники и технологий, социальных и гуманитарных исследований; установление международных контактов для реализации приоритетных задач развития научного знания и расширения академической мобильности учащейся молодежи и преподавательского корпуса, обмен научными результатами и исследовательским опытом [1].
Таким образом, региональная информационно-образовательная среда призвана
реализовать культурную идентификацию каждой личности; возвращение образования в контекст культуры и его регионализацию, приобщение ребенка к культуре посредством образования; интеркультурную коммуникацию. Интегративный подход
открывает перспективу использования общенаучных инновационных методов междисциплинарного исследования, приводит к заинтересованному, личностно-значимому и осмысленному восприятию материала, привлечению обучаемых к разнообразным видам общественно-полезной, творческой деятельности, помогает осуществлять системный образовательный процесс.
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ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ПІШІНДЕРІ МЕН
ФУНКЦИЯСЫ, ТЕЛЕОЧЕРК ЖАНРЫ
Г.М. Төлеген
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
Телеочерк кейде интервью арқылы жүргізіледі. Бұл жанр ерекшелігіне селкеу
түсірмейді. Телевизиялық корреспонденциядағы журналистің таланты маңызды
мәселені жұртқа жақсы жеткізе білуінен көрінеді. Корреспонденция телевизиялық коммерцияның табиғатына ұқсас болғандықтан мұндай бағдарламалардың
болашағы зор.
Репортаж ақпараттық телепублицистиканың өзегі болғаны сияқты, очерк –
көркем телепублицистиканың өзегі болып табылады. Репортаждық әдіс сияқты,
очерктік әдісте публицистикалық шығармашылықтың негізінің қатарына еніп басқа
жанрларға да таралады. Теледидардағы очерк публицистикалық жанрдың ең
күрделісі болып қала береді. Бұл деректі материалдар мен әңгіменің (нақты
шындықтың эстетикалық түсіндірілімі) зерттеудің шектеулі үйлесімі. Нақты дерекке
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негізделе отырып (деректер нақтылығы, шынайы кейіпкерлер, олардың қарымқатынастарының шын жағдайлары) очерк көркем әдеби жалпылаушы пішінге енеді.
Бұл жанрға кейіпкерлердің бейнелілігі, тұрпаттанудың жоғары деңгейі тән [1, б. 68].
Телепублицистиканың барлық жанрларының ішінен телеочерк ерекше композициялық құрылымымен, драмалық шығармалар композициясына жақындығымен
ерекшеленеді. Бұл түсінікте ол басқа теледидарлық публицистика жанрларына
қарағанда драмаға жақын. Егер де репортаждан айқын дерекке негізделгендік,
шолуында проблема, авторлық бағдарламада нақты тақырыпқа сараптау жасалса,
телеочеркте өмірде болған оқиға мен құбылысты басынан кешкен кейіркерлердің
шынайы бейнесі жасалып, нақты өмірде болған шындықтың эстетикалық түсірілімі
жасалады.
Жанр ретінде телеочеркте көркемдеуші құралдар кеңінен пайдаланылады,
тақырыптың ауқымдылығына байланысты автордың ойы мен материалды жеткізу
тәсілінде әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалануға болады. Телечерктің де басты
тақырыбы – адам болып қала береді. Егер ақпараттық жанрда бірінші орында ісәрекет тұрса, телеочеркте бірінші орынды адам алынады. Телеочерктің тақырыбы
адам әрекетінің нәтижесі емес, іс-әрекеттің үрдісі және әрекет субьектісі ретіндегі
адам болып табылады.
Телеочерктің негізінде қандай да бір жағдай, құбылыс алынған күнде де, автор
негізінде адам мінезін ашып көрсету арқылы оқиға мен құбылысты бейнелейді. Егер
репортаж жанрында болған жағдайдың тарихы баяндалса, телеочеркте кейіпкердің
өмір тарихы, ұстанымдары мен мінез-құлқы міндетті түрде суреттеледі.
Телеочерк жанрының ең көп тараған түрі – портреттік телеочерк. Онда автор өз
кейіпкерінің өмірін жан-жақты пайымдап, оның әрекеттерінің, жеке тұлғалық
қасиеттерін тереңінен ашуға тырысады және қаһарман әрекетінің әлеуметтік
мағынасын ашады. Бұл жерде әртүрлі әдістер мен тәсілдер пайдалануға болады. Ол
ұзақ бақылау, портреттік сұхбат, «жасырын камера», мұрағат кадрлары арқылы
жүзеге асуы да мүмкін. Тақырыптық және құрылымдық жағынан портреттік
телеочерк теледидардағы кең тараған жолсапар очерктерінен ерекшеленеді. Егер де
біріншісі мұқият және әртүрлі тұрғыдан жеке тұлғаны бақыласа, екіншісіне
нысанның ауыспалығы, әңгімелеудің қарқынды дамуы тән. Жолсапар телеочеркі
түсірілімінің репортаждық әдісін пайдаланады, алайда, оның көмегімен репортаждан
өзгеше мәселелер көтеріледі. Мұнда деректер мен болған оқиғаларға жай ғана назар
аударылмайды, авторлық көзқарас тұрғысынан ой елегінен өткізіліп, бағаланып, осы
ой көркемделіп баяндалады. Барлығымызға белгілі, көркем публицистикаға тән
дерек авторлық шығармашылықтың бастапқы материалы ретінде бағалы. Бұдан
«деректер фабуласына» бағынбайтын композициялық құрылым, оны еркін таңдау
және қайта топтау, ерекше монтаждық стилистика (салыстыру, қақтығыс,
ассоцияциялық жақындастыру және т.б.) шығады.
Жолсапар телеочеркінің мәтіні (әдетте кадрдан тыс) әдеттегі, ақпараттық
мақсаттарды көздейтін очерк кейіптік салыстыруларға негізделіп құрылса, жолсапар телеочеркі танымдық элементттерге толы, терең талдауларға әкелетін жеке
бағалауларымен ерекшеленеді [2, б. 269].
Сыртқы және тақырыптық тұрғыдан жолсапар телеочеркінде автордың өзі
деректер, оқиғалар, заттар шоғырланатын орталыққа айналады. Оның публицистикалық бағасы, эмоциональды ойлары, түсірілген материалды терең қабылдауы, сондайақ таланты, сол, біз теледидар публицистикасының көркемдігін байланыстыратын
«сипаттау өлшемінің», жалпы деңгейін анықтау үшін шешуші болып табылады.
Очерк ұзақ уақыт үрдісінің көрінісі болып табылады. Сондықтан да әдеби
очеркке қарағанда экран очеркі үшін болған оқиға мен құбылыстар бейнелеу
деректер негізінде жүзеге асады. Яғни, өткенді суреттеу телеочерктегі негізгі
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қиындықтардың бірі болып табылады. Бұл мәселені басқаша шеше алмағандықтан
теледокументалистер, сол не басқа осы жағдайға ұқсас оқиғаларды қайта қою әдісіне
жиі жүгінеді. Бірақ бұл жағдай нәтиженің сәтті болуына кепіл емес, керісінше,
экранда жалаң шындық суреттелуі мүмкін. Телеочеркте шынайы өмір ақиқатын
жасап шығу үшін ерекше шеберлік, авторлық және режиссерлік қиял, операторлық
тапқырлық және әр нәрседегі қатаң шектілік, көркемдік өре қажет. Көрермен көз
алдында бұрын болған деректің қайта қойылып жатқандығын білуі тиіс. Өмір
ретінде берілген театрлық сахналау деректі экранға қарама-қайшы келеді.
Соңғы жылдар тәжірбиесіне сүйенсек, деректі материалды бейнелеудің өзекті
жаңа тәсілі – ұзақ уақыт бақылау тәсілі (басқаша айтқанда, «жасырын камераның»
орнына «үйреншікті камера») тән. Мұнда экрандық бейнелеу тақырыбы қалыпты
жағдайдағы шынайы өмір, автор ойына сәйкестендіріліп, кейіннен (таңдау мен монтаж кезінде) композициялық тұрғыдан ұйымдастырылады. Телеочерк сценарийіне
жоғары талаптар қойылады. Ол толықтай және тыңғылықты өңделген сценарий
болуы тиіс. Мұндағы тілші жұмысы, авторлық тапсырыстан басталады. Біріншіден,
тақырып және нысан, автордың көзқарасы анық болуы шарт. Екіншіден, экрандық
кейіптеу мүмкіндіктері ойластырылып, ойды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын
көркемдеуші құралдары мен әдістері жайлы ой қорытуға мүмкіндік береді.
Телеочерк нысаны жан-жақты қарастырылатын, ұсынылып отырған кейіпкер
және мәселені теледидарлық зерттеу әдісі, кейіпкерлер сипаттамасы бар, шығарманың композициялық құрылымы анықталатын әдеби сценарий жазылады [3,
б. 315-316].
Телеочерк – бұқаралық ақпарат құралдарының кейбір жанрлары сияқты
өмірлік шындықты жалаң тізбелеп қоймайды, керісінше, деректер очерктік бейне
жасаудың негізгі материалы болып табылады. Телеочерктің көркемдік күші оның
ішкі мазмұнында, сол сияқты деректер тізбегі тек телеочеркте ғана емес, кез келген
көркем шығармадағы жаңа бейнелердің жасалуына да негіз болады. Қандай да
болсын көркем телеочеркті алып қарасақ, оның мазмұны құрғақ деректерге
бағынбайтыны байқалады. Пікір тоғысуларын қорыта келгенде, телеочерк жанрын
көркемдік жағынан қарастырса, оның өзіндік ерекшеліктеріне жол табу қиындық
әкелмейді, керісінше, телеочерктік бейнеде көркем бейненің барлық қасиеттеріне ие
екеніне көзіміз жете түседі. Телеочерк те эмоционалдық, жеке-дара өмірдің
қорытындысы және өмірлік құбылыстардың бағасын көрсететін публицистиканың
бір жанры. Телеочерктік бейненің өзіндік ерекшелігі оның табиғи деректілігінде ғана
емес, сонымен бірге деректерді жинақтап қорыта білуінде. Көркем телеочерктің
мазмұны тек дерек жайлы хабарлап қана қоймайды, сондай-ақ, сол дерек автордың
ойындағы публицистикалық идеяны бедерлеп, көкейіндегі проблемасын айқындап
көрсетуіне де себепші болады. Осы орайда, жалпы очерк жанрын көркем әдебиеттің,
публицистиканың басқа жанрларымен шендестіре қарауға жазушы-журналистер
шығармашылық үрдісінің де себепші екенін атап өткен жөн. Олар жалпы очерк
жанрына сүйіспеншілікпен қараған, яғни, өздерінің бүкіл шығармашылық жолында
очерк жазумен қатар, очерк жанрын насихаттап, оның мағынасы мен көркем
публицистикалық күшін түсіндірумен де шұғылданған.
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«АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ»
ПӘНІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Д.Д. Тұрсынбеков, Е.Б. Дүйсенбеков
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қаласы
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарында қызмет ету – оның әр
азаматының абыройлы міндеті. Қарулы күштердің ұрысқа дайындығы мен
қабілеттілігін жоғары дәрежеде қамтамасыз етудің негізгі кепілі – жан жақты
дамыған, қазіргі техникамен қару-жарақты игерген, денсаулығы мен дайындығы
жоғары әскери қызметшілер бойында қазақстандық патриотизм, интернацианализм
қалыптастыру. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері Қатарында қызмет
етуді мақтан тұту, аға ұрпақтың жауынгерлік дәстүріне, әскери борышпен әскери
антқа адалдық сезімдерін тәрбиелеу – әскери тәртіпті күшейтуге ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының 2005 жыл 8 шілдедегі «Әскери міндер мен әскери
қызмет туралы» Заңына байланысты міндетті әскери қызмет 1 жылға өзгертілді.
Сондықтан әскери қызмет етуге даярлау жалпы білім беретін және кәсіптіктехникалық мектептер мен арнаулы оқу орындарында міндетті мемлекеттік пән АӘД
пәні болып табылады. Олай деуіміздің себебі қазіргі уақытта Армия мен флоттың
жаңа қарумен және техникамен жарақтандыруына байланысты жас жауынгерлерді
оқыту мен тәрбиелеу міндеті едәуір күрделіленді. Қысқа мерзімде өздеріне сеніп
тапсырған қару жарақ пен техниканы меңгеру, өзінің тәуелсіз демократиялық
Отанының лайықты қорғаушысы болу күрделі іс, сондықтан әрбір жас өспірім
мектеп қабырғасынан бастап өзін әскери қызметте дайындауға, өз Отынын ҚР мен
оның халқы алдындағы азаматтық жауапкершілікті кәміл ұғынуға тиіс.
Қазіргі таңда «Алғашқы әскери дайындық» пәнін оқытудың негізгі мақсаты
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің Қазақстан Республикасы
Қорғаныс Министрінің және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі
Комитет Төрағасының 1998 жылғы 14 қыркүйектегі №490/166/198 бұйрықтарымен
бекітілген «Жастардың алғашқы әскери дайындығы» бағдарламасында айқындалған.
Онда «Алғашқы әскери дайындық» процесінде оқушылар Қазақстан Республикасын
Қорғаудағы азаматтардың Конституциялық құқықтарын меңгеруге, Қазақстан
Республикасы Қарулы Күштерінің құрылу мақсаты мен сипатын, әскери іс пен
азаматтық қорғаныс негіздерін ұғынуға, «Жас жауынгер дайындығы» деңгейінде
қажетті білім мен практикалық дағдыға ие болу, болашақ Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштері қатарындағы мерзімдік әскери қызмет өткеруге қысқа мерзім
ішінде бейімделіп, психологиялық салмақтылықта болып және өздеріне сеніп
тапсырылған қару мен ұрыстық техниканы меңгеруі қажет» – делінген [1]. Пәнге
қойылып отырған бағдарламалық талаптар көкейкесті, нақты, әрі өте дұрыс.
«Алғашқы әскери дайындық» – өзінің атына сәйкес алғашқы әскери өнер
әліппесі. Болашақ жауынгердің әскери өнерді меңгеру сапасы да осы әліппеден
басталатыны да сөзсіз. Жастарды «Әскери өнер әліппесіне» жүйелі, педагогикалықәдстемелік заңдылықтарды сақтай отырып тұрақты үйретсек, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қатарына қазіргі заман талаптарына сай толыққанды нағыз
сарбазды даярлап бере аламыз.
Ал оқыту процесіндегі бұл заңдылықтар сақталмаған жағдайда болашақ
жауынгерлердің әскери даярлығының сапасыз болары да анық.
Қарулы Күштерге қандай сарбаз керек екендігіне жоғарыда тоқталдық, ал оны
Бауыржан Момышұлының сөзімен айтсақ:
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«...Оқыту дегеніміз не? Бұл – өте қатал түрде тәрбиелеу жолымен солдат
снарядтарда жаттығу орындайтын гимнастикалық дағдылы түрде істей беретіндей
дәрежеге жеткізу керек».
ҚР Жоғарғы Бас қолбасшысы еліміздің президентті Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан-2030» даму бағдарламасындағы негізгі жеті даму саласында бірінші
болып ұлттық қауіпсіздік тұратыны бәрімізге мәлім.
Ал егеменді мәңгілік ел тірегі – «Қарулы күштер» болса, сол Қарулы күштерге
жастарды мектеп табалдырығынан даярлайтын АӘД пәні болып табылады.
Еліміз тәуелсіздік алған 24 жыл ішінде АӘД пәні, ерекше мемлекеттік пән
ретінде көптеген саяси-әлеуметтік қиыншылықтарды жеңе отырып мемлекеттік
аясында қалыптасып келеді.
Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру –
қазіргі уақыт талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технологиялар ғасыры. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп
оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады.
Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» деген болатын. Ұстаздар
қауымының алдында сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
қолдана отырып жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім
деңгейін арттыру; Шығармашылықпен жұмыс істей отырып, заман талабына сай
іскер, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары дамыған шәкірт
тәрбиелеу; Сабақта оқытудың жаңа технологияларын тиімді қолдана білу маңызды.
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім
беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие
ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі
мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.
Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай,
өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше дамуына қажеттілік
тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру мұғалiмдерден өз
мінез-құлықтарын,
ұстанымдарын,
құзыреттіліктері
мен
мүмкіндіктерін
түрлендiрудi талап eтедi.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118
Жарлығымен Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011–2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада «Еlearning» электронды оқыту жүйесі бойынша білім беру сапасын және басқару
тиімділігін арттыру үшін оқу процесін автоматтандыру, педагогтер мен оқушыларды
ең жақсы білім беру ресурстарына және технологияларына тең қол жеткізуін
қамтамасыз ету мақсаты атап көрсетілді. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде
ерекше маңызды мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде
ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану. Қазіргі таңда елімізде
білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті құру енгізілді.
Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының
көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын
арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда
және одан әрі жетілдірілуде [2].
Алғашқы әскери дайындық пәні сабақтарында ақпараттық – коммуникациялық
технологияларды пайдаланудың тиімділігі:
– оқушының өз бетімен жұмысы;
– аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
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– білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
– қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
– қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
– іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;
– оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Оқытушы сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалану оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын.
Электрондық оқулықтың тиімділігі өте зор. Оқытушы үшін электрондық
оқулық – бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны
әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра
отырып, әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы үй тапсырмасын,
жаңа сабақты түсіндіруге және тест тапсырмаларын орындауға болады.
Білім беруде ақпараттандыру процесі мұғалімнің дайындық деңгейі мен
мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол мұғалімнің өзін-өзі дамуына, өзіндік
білім алуына және шығармашылық пен жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады.
Оқушының шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін
құруға қабілетті бола білуі шарт.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 бабының
9 тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру
бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез
бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеттелген.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны меңгеру құзіреттілігін қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларды ақпаратты беру, түрлендіру және оны
қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз
қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру. Оқушы
тұлғасының дамуына ықпал жасайтын электрондық оқулықпен сабақтар жүргізудің
негізгі міндеттері оқушылардың базалық білім, ептілік, дағдыларын игеру жүйесін
жетілдіру, оқыту үрдісінде теориялық және өнімділік ой құрастыру әрекеттері
арқылы танымдық қабілеттерін белсендіру, танымдық қызығулары арқылы оқуға
деген мотивациясын дамыту, оқу материалын игеруде және оқу іс-әрекеттерінде
жете ұғынуға талпындыру, өзіндік жұмыстарының ізденісті-зерттеу түрлерін
ұйымдастыру, оқу үрдісінде компьютерлік технологияларды қолдану, әр түрлі
шапшаңдықпен және әр түрлі көлемді оқу материалын игерудің мүмкіншілігін ашу.
Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде
оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар
орындайды. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс
және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Сөзімді қорытындылай келе, төмендегідей
ұсыныстарға тоқталамын:
– орта білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құралжабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету;
– орта білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану
бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру қажет.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру мен ақпараттық – коммуникациялық
технологияны оқу – тәрбие үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына
қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, шығармашылық шабытын
шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті
мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.
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Ақпараттық-коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оқыту
үрдісінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және
шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. Оқытудың ақпараттықкоммуникативтік және интерактивтік технологиялары бағыттары:
а) электронды оқулықтар;
ә) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару) [3].
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай:
Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір уақыт аралығында
айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады.
1. Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында
отырып қол жеткізуге болады.
2. Оқытудың жүйесінің көп денгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуы мен
оқу сапасын арттырады.
3. Оқушы өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге
мүмкіндік алады.
4. Оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез
орындау мүмкіндіктері артады.
АКТ-ны қолдану сабақтарында, басқа сабақтардағы сияқты, мұғалімге келесі
мәселелерді шешуге тура келеді:
– дидактикалық (сабақтың оқу материалын дайындау, компьютерлік
бағдарламаны талдау);
– әдістемелік (тақырыпты беруде АКТ-ны қолдану әдістерін анықтау, сабақтың
нәтижесін талдау, келесі оқу мақсатын қою);
– ұйымдастырушылық (оқушының шамадан тыс жүктелуін және уақытты
тиімсіз өткізуді болдырмайтындай етіп жұмысты ұйымдастыру);
– оқыту (қарастырылған тақырып бойынша оқушылардың білімдерін және
ұсынылған бағдарлама бойынша біліктері мен дағдыларын нығайту және бекіту).
Ақпараттық технологиялар мен инновациялық педагогикалық әдістерді
біріктіру білім беру сапасы мен тиімділігін арттырады, білім саласындағы
мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаларының бірі болып саналатын білім беру
жүйесінің білім алушылардың деңгейі мен даму ерекшеліктеріне сәйкестігін
күшейтуге мүмкіндік береді.
Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді өздігінен
алуы және алған білімдерін қажетіне қолдануы болып табылады. Бүгінгі бала –
ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс
жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай,
коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны
пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім
болуы тиіс. Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағат-бағдар
беруші – біз. Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға
бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар
қауымына зор міндеттер жүктелетінін ұмытпауымыз керек.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ж.М. Тусубаева
Академия экономики и права им. Жолдасбекова, г. Талдыкорган
Объективные условия развития цивилизованного общества в начале ХХI века
настоятельно требуют перехода к новой стратегии развития на основе знаний и высокоэффективных технологий. Целью современного образования на современном
этапе является обеспечение качества образования путем формирования нового мировоззрения, в основе которого лежат фундаментальные знания, формирующие целостно-эволюционное мышление человека и составляющие основу коллективного разума. Это свойство фундаментального знания приводит к идее открытого общества,
в котором коллективный разум появляется как новое качество в отношениях между
людьми, занятых решением общечеловеческих проблем.
Поэтому формирование коллективного разума есть результат деятельности таких образовательных структур, которые вовлекают в образовательную деятельность
всех членов мирового сообщества. В связи с этим формирование информационнообразовательного пространства, соответствующего этой цели, одна из важнейших
проблем системы образования.
Классическое (очное) образование, как отмечают исследователи, сейчас в той
или иной степени переживает кризис во всех странах мира. Вместе с тем, центром
системы образования в настоящее время, как никогда раньше, должен стать человек
как творческая личность, способная к инновационной деятельности. Это значит, что
основной целью образования в современных условиях должно стать не только вооружение будущего специалиста специальными знаниями, умениями и навыками, но
и развитие его личности, формирование у него способностей, определяющих самостоятельность, методологическую и профессиональную компетентность, творческие
креативные возможности выпускника.
С точки зрения методологических, философских и исторических основ дистанционного обучения, можно констатировать тот факт, что потребность организовать
обучение на расстоянии существовало у людей с того времени, как появилась необходимость передачи знаний.
Обратимся к истории. Первоначально удаленное обучение появилось и развивалось в качестве заочной формы обучения, что стало возможным около 150 лет назад, благодаря развитию транспорта и средств связи, стимулировавшихся промышленной революцией. Первые заочные школы, так называемые школы по переписке,
возникли в 1840 году в Великобритании (для обучения стенографии) и в 1856 году в
Германии (для изучения иностранных языков), затем в 1881 году в США и в
1889 году в Канаде. В последующие годы эта форма обучения получила широкое
распространение во многих странах мира: в Китае – в начале 1900-х годов, в Австралии, Новой Зеландии – в 20-е годы XX века. В основном заочные школы до последнего времени использовали в качестве канала связи почтовые отправления.
В то же время считаем необходимым определиться и дифференцировать понятия «заочное» и «дистанционное обучение», так как и то, и другое реализуют удаленное обучение, но, тем не менее, не являются идентичными.
В основе развития удаленного обучения лежит один принцип – это разделение
учебного заведения и обучаемого, которое позволяет выделить два направления этого процесса:
Асинхронное обучение, где главным субъектом ДО является удаленный студент (слушатель), это направление исторически закрепилось как заочное образова-
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ние. Существующие виды средств связи между преподавателем и обучающимися
здесь немногочисленны: обычная почта, телефон, в последствии – компьютеры. Количество специалистов, обеспечивающих эту форму обучения ограничено, а большинство компонентов ее обеспечения автономны и независимы друг от друга.
Синхронное обучение, или дистанционное обучение, в нашем современном понимании, которое характеризуется тем, что субъектом обучения выступает удаленный класс (группа), обучение проходит при синхронном взаимодействии преподавателя (тьютора) и группы обучаемых, представленных в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Развитие удаленного обучения
Асинхронное обучение
Удаленный студент
Заочное обучение
Обучение индивидуальное, по переписке.
Студент получает материалы конспектов по
почте и возвращает задания

Синхронное обучение
Удаленный класс, группа
Дистанционное обучение
Синхронное взаимодействие между тьютором и
группами студентов, используется наиболее перспективные технологии высшего образования

Данная форма обучения характеризуется использованием сети Интернет, сделавшей широко распространенными связь «многих со многими» и систему обмена
знаниями.
Как видно из таблицы 1, понятия синхронного (дистанционного) и асинхронного (заочного) обучения имеют принципиальные различия, но в своей основе они
взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Нас, в первую очередь, интересуют примеры образовательных учреждений за
рубежом, обеспечивающие посредством дистанционной формы обучения высшее
профессиональное образование.
В странах Северной и Латинской Америки история развития дистанционного
обучения началась с середины 60-х годов XX века, когда некоторые американские
инженерные колледжи приступили к использованию телевидения для предоставления учебных курсов работникам ближайших корпораций. За эти 40 лет образовательное телевидение, имеющее общественную сеть ТV-каналов стало наиболее используемой образовательной средой для обучения на расстоянии.
В США в конце 90-х годов около трети всех высших учебных заведений предоставляли курсы дистанционного обучения. Кроме того, примерно 20% вузов планировали их организацию в ближайшем будущем. В 8% высших учебных заведений
предлагались курсы или сертифицированные программы, полностью предназначенные для дистанционного обучения. Дистанционное обучение значительно шире используется в государственных, чем в частных, учебных заведениях. Так, оно предлагается в 78% государственных 4-годичных колледжах и в 62% государственных
2-годичных колледжах; соответствующие цифры для частных 4-годичных и 2-годичных колледжей – 19 и 5%.
По данным InterEd, Inc., Phoenix, AZ, [http: //www.InterEd.com] среди факторов,
препятствующих использованию дистанционных курсов, 43% институтов назвали
высокую стоимость разработки курса; 31% институтов – недостаточность инфраструктуры; 23% – сложность освоения и эксплуатации оборудования; 79% – сложность получения государственной аккредитации; 60% – недостаток поддержки институтской администрации.
Проблемой в США для развития национальной системы дистанционного образования является отсутствие единых теоретических, организационно-методических
принципов и высокого качества стандартов образования.
В Канаде развитие идеи открытого и дистанционного обучения выполняют
университеты Атабаска, Телеуниверситет и другие, которые были созданы для удов-
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летворения образовательных потребностей населения различных регионов, в том
числе отдаленных и малонаселенных территорий.
Образовательные среды предлагаемых курсов дистанционного обучения включают печатные пособия, аудио- и видеокассеты, радио- и телевизионные передачи,
очные консультации в многочисленных учебных центрах, расположенных обычно в
традиционных университетах и колледжах в разных частях страны.
В Европе дистанционное высшее профессиональное образование получило интенсивное развитие в начале семидесятых годов прошлого столетия и связано с созданием ряда открытых университетов (университетов дистанционного образования).
В настоящее время почти в каждой европейской стране существует группа
учебных заведений, реализующих дистанционные программы с применением новых
информационных технологий, включающие спутниковое телевидение, компьютерные сети, мультимедиа и т.п.
Для поступления в университет этого типа необходимо пройти собеседование
и аттестацию, заполнить анкету с подробным указанием имеющегося образования.
После зачисления студент начинает получать учебные планы, методические и учебные материалы, к каждому студенту прикрепляется преподаватель-консультант. Беседы с консультантом проводятся по согласованному расписанию с применением
средств новых технологий, включая электронную почту, форум, чат.
Обучение в открытых университетах организуется по кредитно-модульной
схеме и предполагает получение определенной совокупности знаний, определенной
программой обучения. Программа имеет разбивку по годам, однако студент имеет
возможность в определенных пределах изменять последовательность изучаемых
предметов по своему усмотрению. Общее число предлагаемых курсов (кредитов)
превышает число необходимое для аттестации за год. Поэтому студент имеет в известных пределах возможность выбора не только последовательности изучения, но и
самого выбора курсов, заказывая соответствующие кредиты.
Изучение предметов включает: самостоятельную работу с лекционными курсами, подготовленными по гипертекстовой технологии и установленными на учебном сайте; работу на семинарах, организуемых и проводимых преподавателем с
применением технологии листсервера либо on-line форума, получение персональных
консультаций от преподавателя по электронной почте, сдачу испытаний по окончании изучения курса.
Дистанционное образование в Германии имеет свои особенности. Оно начиналось с централизованно планировавшейся дистанционной подготовки специалистов
с высшим профессиональным образованием. Присоединение восточных земель дало
возможность расширить рынок дистанционного образования. Примером высшего
профессионального учебного заведения, осуществляющего дистанционную подготовку специалистов, является Заочный университет города Хаген (Gesamthocshule in
Hagen, земля Северный Рейн-Вестфалия) [http://www.fernuni-hagen.de], практикующий дистанционное обучение по ряду гуманитарных специальностей. Университет
предоставляет образовательные услуги более 50 000 студентам в год. Однако диплом
о высшем профессиональном образовании получают не более 20% от контингента
обучаемых в результате большого отсева студентов, не выдерживающих высоких
образовательных требований.
В Национальном Центре дистанционного обучения Франции (Centre National
D'enseignement A Distance) который сегодня обеспечивает дистанционное обучение
более 350 000 пользователей в 120 странах мира, информация, необходимая для проведения лекций, семинарских и других видов занятий, обычно централизованно
фиксируется на видеокассете или видеодиске [http: //www.cned.ru].

141
Дополнительно могут быть использованы аудиозаписи и записи данных на
магнитных дисках. Далее указанные материалы пересылаются, в том числе с использованием компьютерных сетей, непосредственно в учебные заведения, где используются при проведении учебных занятий. В подготовке 2500 учебных курсов принимают участие около 5000 преподавателей.
Балтийский Университет в Швеции (The Baltic University), интегрирующий
усилия более 50 университетов балтийского региона, позволяет студентам и научным работникам 10 стран осуществлять научные и образовательные контакты по тематике, представляющей совместный интерес, используя системы спутникового телевидения (СТВ).
Телевизионные курсы Балтийского Университета дали широкое распространение адресным циклам лекций и занятий, позволяющим обучающимся по окончании
курса, сдав экзамены, получить соответствующий диплом или сертификат.
Поскольку Россия является нашим ближайшим соседом, и наши системы образования имеют общие корни, то нас должен интересовать опыт, накопленный российскими вузами в деле развития дистанционного обучения. Практическое освоение
Internet-технологий в России в образовательных целях началось в середине девяностых годов, что нашло отражение в работе различных общественных организаций,
которые активно поддерживают и развивают ДО: Ассоциация российских вузов и
Ассоциация международного образования и др.
Евразийская ассоциация дистанционного образования (ЕАДО) развивает контакты с рядом американских и европейских ассоциаций и с различного рода структурами, работающими в России [http://www.dist-edu.ru].
Ассоциация организует конференции в России и за рубежом по проблемам развития ДО. Департамент ООН по культуре и образованию в России открыл в 1997 году «Институт проблем информационных технологий в образовании ЮНЕСКОРоссия». Этот институт предназначен развивать именно направление информационных и коммуникационных технологий в образовании.
К настоящему времени лишь немногие российские образовательные учреждения анонсируют возможность получения дистанционным путем высшего (или второго высшего) образования. Среди них – Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Московский энергетический институт (МЭИ), Московский государственный университет электроники и математики
(МИЭМ), Московский государственный авиационный технологический университет
(МАТИ), СПб государственный технический университет, Уральский государственный технический университет, Томская государственная академия управляющих
систем и радиоэлектроники, Современный гуманитарный университет и др.
Среди российских учреждений, анонсирующих дистанционную форму получения высшего образования, наиболее разработанную методическую систему дистанционного обучения демонстрирует, на наш взгляд, Центр «Тантал», недавно переименованный в Русский Институт Менеджмента [http://www.tantal-rim.com]. Институт располагает учебно-методическими комплексами дистанционного обучения по
целому ряду специальностей: менеджмент, экономика, бухгалтерский учет и контроль, правоведение, право и организация социального обеспечения, социальная работа. Учебно-методические комплексы разработаны на основе синтеза Web-технологий, on-line форума, list-сервера, чата, электронной почты и видеоконференций.
Таким образом, подытоживая анализ технологий дистанционного обучения за
рубежом, можно сделать следующие выводы.
Дистанционное обучение приобрело интенсивное развитие, начиная примерно
со второй половины прошлого века.
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Причина этого особенно понятна в отношении стран, имеющих слаборазвитую
инфраструктуру и значительную концентрацию научных и образовательных центров. Даже для стран и регионов с гораздо меньшими территориями и населением
(например, Великобритания, страны Западной Европы) с большей «плотностью»
возможность получения образования без отрыва от основной деятельности является
очень важной. К ним также можно отнести страны, в частности, Индию, Китай и
Россию.
За последние тридцать с лишним лет в зарубежных системах образования произошли существенные структурные изменения, обусловленные развитием научнотехнического прогресса и его возрастающим воздействием на все стороны жизни
общества. Потребность в высшем образовании как минимальном уровне образования, необходимом для выживания человечества, возрастает с каждым годом. Получение же высшего образования на факультетах дневной формы обучения всеми желающими вряд ли возможно даже в самых благополучных странах. В связи с этим
неслучайно за последние десятилетия численность обучающихся по нетрадиционным формам обучения растет быстрее числа студентов дневных отделений.
В настоящее время традиционное и дистанционное обучение существуют одновременно, но наблюдается мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам обучения, которая прослеживается, в частности, в росте числа вузов, ведущих
подготовку по этим технологиям. Образовательные учреждения дистанционного
обучения ориентированы на разработку соответствующего программного обеспечения. Также в их функции входит оценка знаний и аттестация обучаемых.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
К.А. Юсембаева
спортивная школа для одарённых в спорте детей, г. Павлодар
Современные подходы к модернизации системы образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых
требует высокого уровня качества образования. Сегодня общество заинтересовано в
выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать,
эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения [1]. Для
подготовки таких учащихся педагогам необходимо использовать в обучении современные образовательные технологии. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками
в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где
важная роль отводится урокам русского языка и литературы.
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Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и
практически значимой задачи. Это не противоречит творческим процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие личности.
Остановимся на технологиях, элементы которых применяем на практике:
1) Предметно-ориентированные технологии.
К ним относятся:
а) технология дифференцированного обучения. При дифференциации учащихся учителю необходимо опираться на следующее: общий уровень обученности,
развития ученика; отдельные особенности психического развития; индивидуальные
особенности ученика; неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным
причинам; интерес ученика к тому или иному предмету [2]. Оценив каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной группе.
Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) передвигаться из
одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику примерно
раз в полугодие. Карточки могут быть использованы для организации деятельности
учеников на целый урок либо на 15–20 минут в зависимости от целеустановки.
Рассмотрим варианты разноуровневых карточек по теме 9-го класса, которые
я использую на своих уроках, например, по теме: «Повторение материала, изученного в 5–8-х классах».
А I. Среди приведенных предложений найдите двусоставные и односоставные.
Подчеркните грамматические основы. 1. Штурмана, знаешь, народ хитрый. 2. Вот
желают нам, морякам, люди счастливого плавания... 3. Тихие рыболовы, как у нас.
II. Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 1. Жажда к славе была
для героя самым важным качеством. 2. В своем сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю. 3. На картине запорожцы о чем-то смеются и
веселятся.
В I. Выполните синтаксический разбор предложений, дайте им характеристику.
1. В голове гудит от постоянного напряжения. 2. Мне вернули журнал лишь в конце
недели. 3. Дама с собачкой вышла во двор.
II. Составьте предложения, употребив слова к счастью, безусловно, наконец в
одном случае в качестве вводных слов, в другом – как члены предложения. В последних примерах определите, к какой части речи эти слова относятся.
С I. Произведите полный синтаксический разбор предложений, расставив недостающие знаки препинания. 1. Николка нахмурился и искоса как птица посмотрел
на Василису. 2. Каюсь в скверном. 3. Что у вас делается?
II. Составьте два предложения, употребив слово как. В первом случае оно будет входить в состав сказуемого, во втором – в сравнительный оборот.
Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы
реализовывать творческие возможности всех учеников.
б) технология концентрированного обучения
«Погружение» по русскому языку предшествует изучению литературы и, выполняя свои задачи, направлено на то, чтобы вызвать интерес к тем текстам и авторам, с которыми учащиеся встретятся на занятиях по литературе. Для того чтобы вызвать желание читать ту или иную книгу, читаются интересные эпизоды, используются рассказы о жизни писателя или поэта. Карточки с заданиями (по возможности)
составляются на основе литературных произведений, причем и здесь соблюдается
принцип ритмичности. Например, уроки в 6 классе. Если первый день «погружения»
по литературе посвящается славянской мифологии, то в первый день по русскому
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языку учащиеся выполняют такое задание: Спишите, подчеркните основы, расставьте знаки препинания: 1. Перун бог грома и молнии. 2. Ярило бог в_-сеннего солнца
покр_витель любви пл_дородия. 3. Самое страшное вр_ждебное человеку б_жество
Морана. Она живет на севере в недрах скал. Морана б_гиня ночи зимы смерти.
Тема этого урока по русскому языку «Тире между подлежащим и сказуемым».
По орфографии повторяется правописание безударных гласных в корне слова.
2) Технология личностно-ориентированного обучения.
Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий в педагогике –
формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление. К этим технологиям относятся педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение как исследование [3].
На своих уроках я использую метод проектов – самостоятельную исследовательскую деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и научнопрактическую значимость. Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой деятельности, совершенствует умение
работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне информационносмысловой обработки. Этапы работы над учебным проектом: 1) предварительный
выбор старшеклассником темы; 2) составление плана; 3) изучение литературы по
данной теме и сбор материала; 4) создание собственного текста; 5) защита; 6) ответы
на вопросы по теме проекта. В пример можно привести проекты, созданные учащимися 7 класса по теме «Особенности читательских интересов семиклассников» и
8 класса по теме «Анализ литературной и политической деятельности поэтовдекабристов», с которыми они выступали на конференции «Я – исследователь» и областной научной конференции.
3) Игровые технологии.
«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. Начало любой игры – это, прежде всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная
деятельность и воображение ребенка. Установку на игру обычно создаю в увлекательной форме, иногда с использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим структурным элементом игры являются игровые задачи, которые соединяются с учебными задачами. Для соединения дидактических (учебных) и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, обеспечивают
игрокам равные условия. Обязательным структурным элементом игры является ее
результат. Результат может быть наглядным (выиграл, отгадал, выполнил); менее
заметным (получил удовольствие, заинтересовался вопросом).
Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в школе,
различают сюжетно-ролевые и дидактические игры [4]. Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и
речь, имеют большое значение в нравственном воспитании. Дидактические игры
специально создаются в учебно-воспитательных целях, являются познавательными и
развивающими. В своей практике широко использую словесные игры; урокипутешествия, например, на уроке литературы в 8 А классе при изучении творчества
М.Ю. Лермонтова «Путешествие по лермонтовским Тарханам»; уроки-викторины по
творчеству писателей и поэтов; лингвистические кроссворды, к составлению которых привлекаю самих учеников.
4) Информационно-коммуникационные технологии.
Использование новых информационных технологий в обучении позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру образовательного процесса и ведет
к изменению стиля взаимоотношений между его субъектами. При этом учитель пе-

145
рестает быть основным источником информации и занимает позицию человека, организующего самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, необходимых для успешного решения образовательных задач.
Таким образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения; авторитарная по своей сути классическая образовательная технология принуждения трансформируется в личностно-ориентированную. Обучение предполагает общение на
уроке как между учителем и учащимися, так и общение учащихся друг с другом.
Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире и зависит от
фантазии, творчества и технической подготовленности учителя, но в любом случае
можно сделать вывод о том, что применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы не только интенсифицирует процесс обучения,
но и повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его
познавательный интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной
работы. Но успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя [5].
Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Учителю-новатору становится самому интересно овладевать СОТ и использовать их в
учебно-воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой социальный
статус, также повышается его авторитет. Результатом является рост профессионального мастерства учителя и признание его заслуг на разных уровнях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
КАК ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
А.А. Баймулдина
ГУ «СОШ №1 г. Павлодар»
Сегодня компьютер превратился в привычный атрибут повседневной жизни.
Для учителя стал окном в мир, источником профессиональных знаний, орудием педагогического труда.
Информационная компетентность в современных условиях становится одной
из основных, а ее формирование – неотъемлемой частью современного образования.
В понятие информационная компетентность вкладывается комплексное умение
самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать ее, моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности.
Компетентность – это обобщенная способность к решению жизненных и профессиональных задач в той или иной области.
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Компетентность также определяется как характеристика, даваемая человеку в
результате оценки эффективности, результативности его действий, направленных на
разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач, проблем.
При этом знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как возможные составляющие компетентности и сами по себе еще не
делают человека компетентным [1, 25-26].
В современном мире предъявляются новые требования к результатам обучения
и освоения содержания курса по истории:
– умение выполнять познавательные и практические задания через поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
– умение находить нужную информацию в различных источниках, адекватно
ее воспринимать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) [2, 183-200].
Применение интерактивных технологий на уроке сегодня очень актуально.
Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить.
Но как это сделать?
Цель педагогической деятельности, как обеспечение необходимого уровня усвоения школьниками систематизированных знаний по истории через формирование
познавательных интересов, формирование способностей к самообразованию, в самосовершенствовании, развитие ИКТ-компетентности.
В связи с этим определяются следующие задачи:
1) обеспечение качества усвоения знаний по истории;
2) развитие общеучебных умений и навыков;
3) содействие развитию ИКТ-компетентности, направленной на самореализацию их личности.
Для решения этих задач может помочь сочетание традиционных методов
обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных [3, 13-15].
Применение ИКТ ведется по схеме 1:
ИКТ

Информационнообразовательный ресурс (сайт)

исследовательская
работа

Электронные носители

контроль

тренажеры

справочная, энциклопедическая
и др. литература, СМИ

учебная
информация

наглядность

Схема 1

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет:
– сделать урок современным, т.е., наглядным, красочным, информативным, интерактивным и экономичным по затратам времени;
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– приблизить урок к мировосприятию ребенка, который больше слушает и
смотрит, чем читает и говорит;
– использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подходы
к обучению;
– установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и
учителем;
– активизировать познавательную деятельность учащихся;
– знакомство с историческими событиями можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий;
– широко использовать показ репродукции картин художников;
– демонстрировать графический материал (таблицы, схемы).
4. «Оживлять карты»;
5. Активизировать учебный процесс и т.д. Интерактивные средства обучения
можно использовать на всех этапах обучения:
– как источник учебной информации – при объяснении нового учебного материала, повторении и закреплении изученного;
– как тренажер в процессе формирования учебных умений, навыков;
– как источник информации для организации исследовательской работы, самоподготовки и индивидуальной работы;
На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно
подать материал, аккумулированный из различных источников, упростить восприятие учениками сложных тем, содержащих большой объем материала, использовать
влияние на все виды памяти.
На этапе закрепления и контроля возможно использовать электронные тестовые задания, которые позволяют оценить знания ученика не только учителем, но им
самим.
О том, что компьютер способен оказать огромную, буквально неоценимую
поддержку учителю и учащимся – и при подготовке к уроку, и на самом уроке, и при
выполнении различных творческих работ, и в рамках внеклассной деятельности,
сказано и написано уже немало [4, 3-19].
Сейчас вместо традиционных «электронных учебников» и прочих нам предлагается разрабатывать и использовать ЦОРы – Цифровые Образовательные Ресурсы.
То есть некий содержательно обособленный объект, предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, электронной, компьютерной форме.
ЦОР – это учебные (образовательные) материалы, представленные в цифровой
форме:
– фотографии;
– видеофрагменты;
– звукозаписи;
– картографические материалы;
– статистические и динамические модели;
– объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования;
– символьные объекты и деловая графика или иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.
Задачи ЦОР:
– помощь учителю при подготовке к уроку;
– помощь учителю при проведении урока;
– помощь учащимся при подготовке домашнего задания.
Можно использовать ЦОРы на всех этапах урока. На этапе изучения новой темы презентацию со словами автора, выполнение заданий на этапе закрепление материала и тест на рефлексии.
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Разработаны ЦОРы Министерством Образования и Науки по Истории Казахстана на казахском и русском языках:
– 5 класс – 49;
– 6 класс – 20;
– 7 класс – 20;
– 8 класс – 30;
– 9 класс – 30;
– 10 класс – 29;
– 11 класс – 56.
Структура ЦОР включает в себя:
1) мультимедию;
2) 4 задания по теме в виде кроссвордов, ребуса, вставить нужные слова;
3) текстовый материал;
4) тест (10 вопросов) с проверкой.
В настоящее время все больше пользуются популярностью презентации. Презентации – это способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук [5, 18-26].
Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что использование компьютерных технологий на уроках помогает формировать ЗУНы учащихся, делает для них
урок более привлекательным и, что немаловажно, учит их ориентироваться в огромном количестве информации, перерабатывать ее, анализировать, что и является основой формирования ИКТ-компетентности.
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САМОПОЗНАНИЕ КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Б.Ж. Абдрашева, зав. кафедрой СР и СП, к.соц.н., доцент
Н.О. Сейдигазым, ст. пр., магистр педагогических наук
М.Б. Алпысбаева, ст. пр., магистр социальной работы
Ж.К. Кабылбекова, магистрант СПиС
КарГУ им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан
«Человек – мера всех вещей». А что является мерой самого человека? Ответ,
наверное, очевиден – его дела и поступки. Именно по делам и поступкам судят о
ценности человека, зрелости его как личности. Если же сместить акцент с результатов деятельности на самого человека и задать себе ещё один вопрос, в чем состоит
ценность самого человека, то ответы уже не будут столь однозначны. Кто-то будет
уповать на талант, иные – на умение строить отношения с другими людьми, а кто-то
будет объяснять успехи в жизни и труде благоприятно сложившимися обстоятельствами. Психолог же ответит на этот вопрос следующим образом: ценность человека
состоит не только в его делах и поступках, но и в его умении постоянно работать над
собой, самосовершенствоваться, все более глубоко познавать свои возможности и
максимально использовать их в своей жизни и деятельности.
Действительно, только постоянное самопознание и саморазвитие являются инструментарием открытия своего неисчерпаемого личностного и творческого потенциала, выявления тех сфер жизнедеятельности, где этот потенциал может быть использован в полной мере. Известно немало случаев, когда способные и даже талантливые люди, добившись определенных успехов, успокаивались, переставали работать над собой, в результате чего теряли даже то, что было достигнуто ранее.
Утверждение ценности самопознания и саморазвития прослеживается во многих религиозных, философских, психолого-педагогических концепциях. Например, в
религиях Древнего Востока разработана целостная стройная система самопознания и
саморазвития, которая выступает средством постижения истинной сущности человека, достижения единения с Вселенной. В христианстве самопознание есть открытие
в себе Божественного начала, а саморазвитие – путь постижения Бога через веру и
приобщение к таинствам церкви. В гуманистически ориентированной психологии и
педагогике потребность в самоактуализации рассматривается как высшая потребность человека, удовлетворение её позволяет ему реализовать себя в полной мере, выполнить ту миссию, то предназначение, которые ему предписаны жизнью и
судьбой.
Только в этом случае он обретает смысл своего существования, становится тем,
кем он способен стать, а не тем, кем ему навязывают быть окружающие.
Каждый человек сам себя строит и выбирает свой жизненный путь, сам выстраивает свои отношения с другими людьми, наконец, сам совершает и исправляет
ошибки. Поэтому понятия «формирование», «воспитание» и др., используемые в
науке и практике, – это достаточно условные понятия. Задача семьи, образовательных учреждений состоит не в прямом воздействии на личность растущего человека с
целью добиться желаемых результатов, а в создании необходимых условий для самостроительства, самоформирования и самовоспитания, в актуализации механизмов
самопознания и саморазвития.
Примерно в этом направлении двигаются и педагогическая мысль, и практика
работы образовательных учреждений: от идей получения наперед заданных результатов личностных свойств, знаний, умений, навыков – к идее развития молодого человека; от идеи всестороннего развития – к идее саморазвития и создания условий
для её существования. Поэтому в последнее время разрабатываются специальные
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технологии в рамках гуманистического направления в науке и практике, где идея
саморазвития становится главенствующей, что нашло отражение в возникновении
понятий «личностно-ориентированный подход», «личностно-ориентированное обучение», «личностно-ориентированная дидактика» и т.п.
В то же время каждый человек на своем опыте знает, что стихийное самопознание и саморазвитие часто не приводят к значимым результатам. Пока он разберется в себе, пока выстроит программу самосовершенствования, уйдет время, будет
совершено множество ошибок. Потому самопознание и саморазвитие нуждаются в
тактичном сопровождении со стороны учителя, который, не навязывая стереотипов,
вовремя поддержит, окажет помощь, даст совет, научит обращаться к собственному
опыту или к опыту других людей. Более того, человек, решивший посвятить себя
педагогической карьере, должен уметь оказывать поддержку в процессах самопознания и саморазвития личности студента, но для этого и сам должен заниматься самопознанием и саморазвитием, иначе его поддержка и сопровождение не будут
иметь никакого смысла.
В гуманистических педагогических воззрениях всех времен особое значение
придавалось роли самоопределения, самосовершенствования и саморазвития в становлении персоны учителя. К.Д. Ушинский говорил, что стремление к поиску человеком своего места в жизни является врожденной потребностью человека, признавая, что учитель и вся воспитанная система определяют характер и результаты этого
поиска.
Достижение человеком счастья им с выбором и определением личности главной цели, смысла жизни, которым должно быть то главное дело его жизни, тот труд,
в котором обретается человеческое призвание и «выполнение которого значит для
него больше, чем жизнь». Такое высокое значение в жизни имеет лишь свободный
труд, такой, который является результатом осознанного выбора, произведенного в
процессе серьёзной духовной работы по самопознанию, осмыслению своего места в
жизни, своей роли на земле. Работа учителя пронизана его убеждением в том, что
помочь развивающейся личности в её жизненном и профессиональном самоопределении может лишь воспитатель, который сам прошел подобный путь.
Как человек обретает способность к самопознанию и саморазвитию, до сих пор
остается во многом таинственным и загадочным процессом. Многие поколения психологов бьются над разрешением этой загадки, выстраивая самые разнообразные
теории, подтверждая их наблюдениями, специальными экспериментами, достижениями в выделении стадий, этапов описаний процессов. Проникновение в глубинные
причины, обусловливающие названные способности, остаются ещё нередко за пределами досягаемости современной науки, затрагивая извечную тайну того, как человек становится личностью, человеком со всей глубиной его отличительных признаков от животного мира. Тем не менее имеется немало интересных теорий и наработок, дающие возможность хоть как-то объяснить процессы становления самосознания и в меньшей мере процессы саморазвития в разных его формах.
К началу самостоятельной трудовой деятельности, разумеется, при благоприятных условиях протекания развития завершаются процессы личностного созревания, оказываются сформированными все психологические механизмы самопознания
и саморазвития: идентификация и рефлексия; способность к самопринятию и самопрогнозированию.
Дальнейшие самопознание и саморазвитие индивидуализируются, приобретают черты и особенности, свойственные только данному человеку, определяя его
стиль самопознания и стиль саморазвития. Кроме того, принципиально меняются
сферы самопознания и саморазвития, на первое место выдвигается познание и совершенствование себя в профессиональной деятельности. При благоприятных усло-
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виях, если есть профессия и она воспринимается как сфера самореализации, т.е. отвечает жизненным притязанием личности, где воплощаются мотивы смысла жизни,
если обнаруживаются достижения и успехи, процесс саморазвития в формах самосовершенствования и самоактуализации проходит интенсивно, эффективно, порождает
высокий уровень самоуважения, чувство идентичности с собой и с деятельностью,
удовлетворенность собой и своей жизнью. При неблагоприятных условиях – ошибки
в выборе профессии, отсутствие работы по душе, разочарование в осуществляемой
деятельности – саморазвитие и самопознание могут как блокироваться, так и стимулироваться.
Многое зависит от уже сложившихся особенностей личности, её характера, силы воли, стремления найти и реализовать себя в жизни. В силу этого могут возникать сугубо индивидуальные кризисы профессионального становления, специфические барьеры, воспринимаемые как испытания, которые даются человеку его судьбой. Готовность к испытаниям, умение преодолевать возникающие барьеры – показатель зрелости личности и её способности к самореализации и к самоактуализации.
Кроме профессиональной сферы имеются и другие, где человек реализует себя:
– в первую очередь – семья, в рамках которой осуществляются уникальные
процессы самопостроения личности, развиваются способности к постановке совместных жизненных целей и ценностей, осуществляются процессы рождения и воспитания детей. Быть мужем, женой, отцом, матерью – новые роли, которые полностью
отсутствуют на предшествующих этапах развития.
А раз это новые роли и новые позиции, то необходимо постоянно познавать себя в этих качествах, совершенствоваться, строить свою личность.
Некоторые люди достигают в сфере семейной жизни значимых результатов,
другие – терпят фиаско; отношение с людьми, друзьями, досуг, спорт, развлечения и
т.д. – каждая из этих сфер требует самопознания, определенного отношения к себе,
самоутверждения, самосовершенствования, самореализации. Главное – насколько
каждый человек ощущает себя автором собственной жизни, своего саморазвития,
как он справляется с трудными жизненными ситуациями, выходит из кризисов, какую индивидуальную позицию (по отношению к себе и своей жизни он занимает:
оптимистическую или пессимистическую, ориентированную на прогресс или регресс, берет ли на себя ответственность за все, что с ним происходит, или «плывет по
течению», полагаясь на судьбу и обстоятельства. Способы разрешения возможных
противоречий, достижение или недостижение жизненных целей порождают в конце
жизненного пути удовлетворенность или неудовлетворенность собственной жизнью:
«Зря или не зря я прожил свою жизнь?». Если человек полностью реализовался, многого достиг, у него возникает чувство удовлетворенности и полноты жизни и лишь
некоторое сожаление том, что ещё не удалось сделать. В случаях, когда самореализации не произошло, а жизнь воспринимается как сочетание случайных событий,
возникает острое желание начать все сначала, по-другому выстроить себя и свою
жизнь, появляются отчаяние, страх перед смертью (либо полное безразличие). В результате человек полностью утрачивает интерес ко всему на свете и к себе самому, а
смерть воспринимается как способ избавления даже не столько от страданий, вызванных жизнью, сколько от апатии, возникшей на последних её этапах.
Как и самопознание в целом, профессиональное самопознание актуализируется
под влиянием определенной мотивации, которая определяется своеобразием деятельности, общения и личности педагога. Мотивы профессионального самопознания
многообразны. Наиболее типичны следующие:
Во-первых, профессиональное самопознание побуждается интересом к себе,
стремлением разобраться в своих сильных и слабых качествах как профессионала,
расширить свой кругозор о собственной личности.
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Во-вторых, необходимость в самопознании возникает, когда воспитатель или
учитель обнаруживает дисбаланс между трудом и его результатами, что также стимулирует процесс познания себя. Изучение себя, обнаружение причин дисбаланса
дают возможность педагогу устранить недостатки в деятельности, поведении, взаимодействии; восстановить равновесие между собой и окружающими; ликвидировать
отрицательные эмоциональные переживания, которые сопутствовали дисбалансу.
В-третьих, самопознание активизируется в результате критических замечаний в
свой адрес других: администрации, коллег, родителей, иногда и учеников. Реакция
на критику может быть различной: деструктивной – критика отвергается, сопровождаясь обидами, желанием отомстить; конструктивной – отвергается только то, что,
по мнению учителя, не соответствует реальному положению дел, и принимаются,
признаются некоторые его недостатки и недоработки. В любом случае конструктивный подход побуждает к самопознанию и оценке собственной деятельности.
В-четвертых, в качестве стимулов самопознания могут выступать мотивы профессионального саморазвития: самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация. Другими словами, педагог познает себя для того, чтобы существенно
улучшить деятельность, самому личностно вырасти, добиться в своем труде более
значимых результатов. Если говорить о мотивах самоутверждения, то, как мы помним, они значительно различаются по своей ценности. В одних случаях учитель познает себя, чтобы властвовать над другими и через это утвердиться; в других – примеряет свои возможности к новой педагогической технологии, добиваясь высоких
результатов в овладении ею, утверждается как профессионал. Если же доминирующую роль начинают играть мотивы самосовершенствования и самоактуализации, то
самопознание наполняется глубоким смыслом, связанным с осознанием необходимости личностного роста.
Кроме того, в психологии выделяется понятие «педагогическая центрация»,
которая характеризуется тем, какую сферу своего профессионального труда педагог
выделяет в качестве основной, ведущей. Психолог А.Б. Орлов выделяет семь основных педагогических центраций: на интересах своего «Я»:
– на интересах администрации, руководства;
– на интересах коллег по работе;
– на интересах и запросах родителей;
– на требованиях технологии обучения и воспитания;
– на интересах и потребностях учащихся;
– гуманистическая, т.е. центрация на интересах (проявлениях) своей сущности
других людей: администратора, коллег, родителей, учащихся.
Мотивация поведения и деятельности педагога определяется типом его центрации, что направляет и своеобразие профессионального самопознания. Например,
учитель центрирован на интересах администрации, в силу этого активизируются мотивы соответствовать требованиям и ожиданиям директора, завуча, четко и безукоснительно выполнять их указания, чтобы заслужить похвалу, быть приближенным и
т.д. Поэтому познавать, «открывать» в себе нужно именно такие качества и черты
личности, которые наиболее полно позволили бы удовлетворить данный мотив.
Аналогичные рассуждения можно сделать и относительно других типов центрации.
Наиболее ценной является гуманистическая центрация, которая обусловливается сама и обусловливает мотивацию саморазвития, наиболее глубокое и всестороннее познание себя как личности и как профессионала.
Что касается способов профессионального самопознания, то они такие же, как
и при самопознании в целом личности: обнаружение, фиксация, анализ, оценка и
принятие; а вот средства профессионального самопознания своеобразны и определяются характером педагогического труда.
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Анализ собственной деятельности, общения и личности – это ведущее средство, которое педагог практически использует ежедневно, оценивая то, как ему удалось провести урок, свои достижения и недостатки, эмоциональное состояние, уровень своей уверенности и многое другое. В ходе такого анализа учитель определяет
собственную личность, свои сильные и слабые стороны, отыскивает причины возможных конфликтов. К сожалению, обнаружение недостатков и конфликтов далеко
не всегда соотносится с собственной личностью. Немало примеров, когда ответственность за промахи, конфликты возлагается не на себя, а на других.
Такая позиция не стимулирует самопознание, а тормозит его, являясь защитной
реакцией личности, сравнивая себя с некоторой нормативной моделью педагога или
идеалом, а также с конкретными людьми, занимающимися педагогической деятельностью. У любого, кто выбрал педагогическую профессию (это характерно и для
любой другой профессии), с течением времени формируется некоторый норматив
или идеальный образ воспитателя, учителя, преподавателя и т.п. Этот образ может
выступать в виде абстрактного или конкретного лица (например, я хочу быть похожим на учителя, который учил меня русскому языку в школе), четко осознанного
или неосознанного. Но в любом случае стремление личности соответствовать нормативу или идеалу естественно. Если в ходе сравнения делаются выводы в пользу близости своей личности нормативу, то педагог испытывает чувство удовлетворения, у
него повышается самоуважение и уровень самопринятия. В противном случае актуализируются две тенденции: либо снижение самоуважения, возрастание неудовлетворенности, которые не сопровождаются стремлением к совершенствованию; либо на
фоне принятия себя развиваются мотивы профессионального самовоспитания. Сравнение себя происходит не только с нормативной моделью или идеалом, но и с конкретными людьми, своими коллегами, которые работают рядом. Здесь также обнаруживаются разные варианты реагирования на результаты сравнения: если личность
оценивает себя выше других, подкрепляет эту оценку реальными результатами труда, она испытывает удовлетворенность, идентичность с собой, высокий уровень самоуважения и самопринятия; если такое сравнение не в её пользу, то педагог испытывает зависть, считая других «везунчиками», пытается утвердиться любыми способами, используя механизмы обмана, манипулирования и власти, но ничего не меняя
в себе или в другом, в лучшем случае – здоровая зависть интенсифицирует самопознание и саморазвитите («Я могу быть не хуже других и добиться таких же, если не
более высоких результатов»).
Педагогическая деятельность, как никакая другая, подвержена интенсивной
оценочной деятельности. Педагоги часто дают открытые уроки, их занятия с детьми
посещает администрация, проводятся различного рода проверки и т.п. Кроме того,
воспитатели, учителя получают постоянную обратную связь от детей в виде реакции
интереса, увлеченности, результативности, организованности и многого другого.
Определенную информацию о себе, своем поведении дает общение с родителями.
Педагог всегда на виду, чаще подвергается критике, будь то разбор урока, внеклассного мероприятия, общение с учащимися, родителями и т.д.
Отношение к критике – одно из мерил зрелости педагога. Критика может оказаться стимулом для познания себя, но и может отбить всякую охоту заниматься самопознанием. Тем не менее оценка собственной личности со стороны других выступает как мощный фактор развития мотивации самопознания и развертывания этого
процесса.
Любая профессия требует самообразования, но педагогическая – постоянного,
на протяжении всей жизни, иначе «потеряешь форму».
Самообразование, в первую очередь, – фактор саморазвития, включающий
многочисленные задачи по самопознанию (любая новая, получаемая самостоятельно
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информация соотносится с собственным опытом, собственной личностью, в результате чего и сама личность подвергается постоянной переоценке). Повторим ещё раз,
что, с точки зрения оптимизации, самопознания, очень хорошие результаты дают
самостоятельные занятия психологией – как её теоретическими, так и прикладными
направлениями, связанными с образованием и личностью педагога.
Приобретают свою специфику и механизмы самопознания – идентификация и
рефлексия. Идентифицируясь с идеалом, нормативным образом или конкретным человеком своей профессии, а также с различными аспектами своей личности, деятельности и общения, педагог имеет возможность выделить и зафиксировать свои
личностные качества, поведенческие характеристики.
Все сказанное делает востребованными знания о том, что такое самопознание и
саморазвитие, какую роль они играют в жизни, каковы механизмы их функционирования, как развиваются на разных возрастных этапах, как и посредством чего можно
познать себя.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, ЕЁ ЗНАЧИМАЯ ЦЕЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
А.А. Абдуллаева, Р.А. Жумагалиев
ТаРГПИ, г. Тараз
Успешная реализация государственной программы развития образования РК на
2011–2020 годы и в целом успешная модернизация образования в республике всецело зависит от готовности к изменениям управленческих и педагогических кадров.
Готовность к изменениям – это главный показатель модели современного педагога и
руководителя, главное качество педагога и руководителя новой формации. Постепенно складывающаяся система непрерывного образования в республике включает в
себя подсистемы воспитания и обучения, подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров.
Цель и результат профессиональной подготовки – определенный тип самостоятельного человека, квалифицированный профессионал, подготовленный к включению в стабильную производственную среду. В отношении педагога – формирование
профессиональной компетентности педагога, то есть владение педагогом необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания.
Цель повышения квалификации – использование педагогом знания как средства решения актуальных проблем и задач образования. Поэтому главной функцией
этой системы становится развитие социокультурного и интеллектуального потенциала личности педагога, способной не только применять новые педагогические
знания и технологии, но и разрабатывать их. Т.е. педагог и руководитель новой формации – это педагог и руководитель, не только умеющий решать задачи определенного уровня сложности, но и способный увидеть и понять тенденции развития мышления и деятельности, а затем внести рефлексивные изменения в собственную про-
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фессиональную деятельность в контексте этих тенденций. В этом заключается специфика системы повышения квалификации – она находится на пересечении двух
сфер: развивающейся педагогической и управленческой деятельности и наук, исследующих и устанавливающих закономерности развития общественных систем, обеспечивающих непрерывность образования. Такое положение устанавливает новое соотношение повышения квалификации, образовательной практики и науки [2, c. 96].
Tрадиционно наука добывает новые знания, а педагог превращает их в учебный материал и передает обучающемуся. В такой системе содержание обучения отражает прошлые социально-педагогические явления, не связанные с ситуациями современной развивающейся практики. Если в школьном и вузовском образовании такая традиция может быть в той или иной мере оправдана, то в системе повышения
квалификации она приводит к негативным последствиям. Это обстоятельство требует, чтобы система повышения квалификации брала на себя часть функций науки по
добыванию новых знаний, формированию новых целей, ценностей и способов профессиональной педагогической и управленческой деятельности.
Такое положение системы повышения квалификации предъявляет особые требования к ее организации, структуре, содержанию и технологиям обучения. И в этом
плане повышение квалификации педагогических и управленческих кадров является
наиболее гибкой и бурно развивающейся подсистемой непрерывного образования
республики. Предшествующая практика институтов усовершенствования учителей в
основном сводилась к необходимости совершенствования специалиста в конкретном
направлении, к профессиональному росту и углублению специализации. Она, скорее, представляла собой закрепление (усовершенствование) квалификации за счет
углубления уже имеющихся знаний в решении профессиональных задач.
Само «повышение квалификации» осуществлялось в наиболее доступных формах за счет передачи суммы знаний. Сейчас в институтах повышения квалификации
республики, ведущим принципом которых является принцип личностного развития
взрослых людей. В таких моделях педагоги и руководители образования учатся технологии процесса, механизму действия и мышления. Ими приобретаются способности действовать, строить знания о действии, создавать проекты действий, использовать интеллектуальные средства самоорганизации деятельности. Ведущей формой
при этом выступает моделирование индивидуальной деятельности и деятельности
организаций образования. Новая система интегрирует уровни методической работы
областного института повышения квалификации, методических кабинетов районных, городских отделов образования и методических объединений, кафедр организаций образования. А наиболее распространённой формой горизонтальной интеграции становится сетевая организация методической работы и повышения квалификации. Содержание методической работы, ориентированной на результат направлено,
на выявление образовательных потребностей работников образования, организаций
образования, системы образования региона и их уровневое удовлетворение. Основным в деятельности методических объединений/кафедр становится развитие содержания учебных предметов и педагогических технологий. Результатом здесь являются коллективные проекты-разработки, которые проходят практическую проверку,
обобщаются и используются на практике. Главной целью творческих объединений
педагогов является разработка технологий перевода обучаемых в режим саморазвития [3, с.111].
Таким образом, уже многое сделано для того, чтобы система повышения квалификации стала центром инновационного движения. Накапливается значительный
опыт социального проектирования, сопровождающийся приобщением его участников к научным и методическим знаниям, формирующий способности к исследованию и проектированию процессов развития личности и организаций. Развитие этих
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направлений деятельности, на наш взгляд, будет способствовать превращению системы повышения квалификации в центр развития образования. По существу система
повышения квалификации республики выходит на новую парадигму (методологию,
логику, образец) деятельности – научно-методическое и кадровое сопровождение
развития образования через научно-методическое и кадровое обеспечение развивающего компонента образования. Парадигма, которая включает в себя прежде
всего:
– мониторинг развивающего компонента образования: образовательной среды
и развития обучающихся;
– проектирование развития образования: программ и концепций развития образования, образовательной среды, индивидуального образовательного маршрута обучающегося;
– экспертизу развивающего компонента образования: образовательных программ, учебников, программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации, образовательной среды (в том числе игр и игрушек), региональных программ
развития образования инновационных проектов, коррекционно-развивающих программ, индивидуального маршрута обучающегося и аттестация работников образования;
– разработку механизма внедрения развивающего компонента образования в
массовую практику.
Современная система повышения квалификации помимо областных институтов повышения квалификации, методических кабинетов и методических объединений, видимо, должна включать в себя организации высшего и дополнительного профессионального образования, имеющие лицензии, разрешающие повышение квалификации. Такая система будет способствовать созданию рынка услуг повышения
квалификации и обеспечит работникам образования возможности выбора программ
и организаций повышения квалификации. Но в этом варианте модернизации системы повышения квалификации есть и свои риски: разрушение системы повышения
квалификации; невозможность спланировать бюджет учреждения, что приведет к
финансовым проблемам и, как следствие, к оттоку высококвалифицированных профессорско-преподавательских кадров из системы повышения квалификации. Но
бояться этого не стоит, так как международный опыт модернизации системы повышения квалификации в этом направлении показал обратное. Компенсировать эти
риски возможно через регулирование рынка образовательных услуг повышения квалификации. Управления образования областей и региональные институты развития
образования в контексте новой модели повышения квалификации и методической
работы способны и могут взять на себя функции экспертной оценки спроса педагогов и предложений организаций повышения квалификации (вузов, центров развития
образования, центров профессионального обучения, институтов повышения квалификации и других). Экспертизы и утверждения их программ повышения квалификации, а также оценки уровня удовлетворённости потребностей потребителей и их
достижений.
Функции насколько объёмные, настолько и сложные. Но реализация их будет
качественной и способствовать удовлетворению образовательных потребностей работников образования, организаций образования и систем образования, если преобразовать методические службы отделов образования районов и городов в ресурсные
центры институтов развития регионального образования. В целом же для того, чтобы модернизация системы повышения квалификации республики осуществлялась
системно и целенаправленно, необходимы:
– разработка концепции и программы развития системы повышения квалификации;
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– организация более тесного сотрудничества всех субъектов системы повышения квалификации работников образования не только в сфере собственно повышения квалификации, но и мониторинга, проектирования, экспертизы и внедрения развивающего компонента образования в массовую практику;
– вышедшим из системы общего среднего образования;
– по природе своей, т.е. по организации, структуре, содержанию и технологиям
обучения, ориентированным на развитие у работников образования готовности к изменениям, главного качества педагога и руководителя новой формации;
– и являющиеся наиболее гибкими, адаптивными и бурно развивающимися
структурами системы непрерывного образования республики [4, с. 85].
Анализ потребности в повышении квалификации при переходе с повышения
квалификации 1 раз в 5 лет на 1 раз в 3 года. Изменение периодичности повышения
квалификации увеличит потребность в повышении квалификации почти в 2 раза.
Определение требований к образовательным услугам повышения квалификации: образовательные услуги, включая формы и сроки обучения, должны определяться на
каждый календарный год. Отсюда особую актуальность приобретает задача совершенствования кадрового потенциала работников образования. Система переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров является главным источником получения педагогами и управленцами новой информации, нового знания и
новых навыков. Именно поэтому данная система в известной мере несёт ответственность за подготовленность работников образования к модернизационным процессам.
Технология повышения квалификации должна быть направлена на освоение инновационных методик проведения занятий; освоение принципов разработки тестовых и
контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг и способов информирования
клиентов играет первоочередную роль в деятельности организаций повышения квалификации, так как владелец чека самостоятелен в выборе организации ПК, программ, форм, сроков повышения квалификации, а также очередности прохождения
учебных блоков. Преобразование методических служб отделов образования районов
и городов в ресурсные центры дополнительного профессионального образования и
развития регионального образования и определение их задач:
Ими могут стать:
– информационно-аналитическое обслуживание районных, городских отделов
образования;
– повышение качества образования посредством приближения повышения квалификации к работникам образования, проживающим в малых городах и сельской
местности;
– согласование потребностей работников образования и институтов повышения
квалификации, а также создание реальной ресурсопроводящей сети;
– повышение доступности курсов повышения квалификации, через обеспечение адекватности содержания и форм повышения квалификации и переподготовки
потребностям работников и региональной политике;
– развитие организаций, предоставляющих услуги по повышению квалификации через активный маркетинг данных услуг;
– развитие сервисной поддержки кадров системы образования через создание
условий для формирования качественного заказа на услуги повышения квалификации (независимая экспертиза, консалтинг, стажировки, дистант и т.п.);
– удовлетворение потребностей сельских образовательных систем в различных
ресурсах [5, с. 132].
Важной функцией, которую реализует ресурсный центр и не реализовали существовавшие ранее структуры (методические кабинеты), является функция органи-
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затора повышения квалификации и переподготовки работников образования района,
города, в рамках которой он выступает посредником между организациями образования, с одной стороны, и институтами повышения квалификации, с другой. Ресурсный центр совместно с организациями образования изучает спрос, то есть потребности работников образования и организаций образования в повышении квалификации
(параллельно формируя их, исходя из государственной политики, транслируемой
управлением города, района), и доводит эту информацию до институтов повышения
квалификации; изучает предложения об услугах институтов повышения квалификации; согласует спрос и предложение, организуя реализацию различных программ
повышения квалификации преимущественно на своей базе. Историческая обусловленность и характер деятельности методической сферы образования позволяет рассматривать ее как социально-педагогическую систему, представленную в настоящее
время различными моделями. Каждая из них призвана осуществлять свою деятельность в рамках следующих направлений: информационно-аналитическая работа,
связанная с изучением образовательных потребностей педагогических работников;
организационно-методическая помощь учителю и руководителям образовательных
учреждений по внедрению современных достижений психолого-педагогической
науки и практики.
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МЫШЛЕНИЕ, МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯЗЫК В КОГНИТИВИСТИКЕ
Г.К. Абзулдинова
ПГПИ, г. Павлодар
С позиции антропоцентрической парадигмы, человек познает мир «через осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем», и это дает возможность «творить в своем сознании антропоцентрический порядок вещей», который определяет его «духовную сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей» [Маслова, 2001:4].
Антропоцентрическая парадигма лингвистики ХХ в. делится на четыре взаимосвязанных, но, тем не менее, разных направления. Первое направление исследует
язык как «зеркало» человека, базовым для него является понятие языковой картины
мира, а основной задачей – изучение того, как человек отражает себя в языке. Второе
направление именует себя коммуникативной лингвистикой, ее характеризует интерес к человеку, в первую очередь, в его отнесенности к процессу коммуникации.
Третье направление антропоцентрической лингвистики, не имея собственного названия, нацелено на выяснение того, каким образом язык существует в самом человеке. Четвертое направление изучает, прибегая к данным других наук, роль языка в
познавательных процессах и когнитивной организации человека [Кущева, 1996].
В русле когнитивной организации выполнена наша работа.
В последней четверти ХХ столетия одной из центральных проблем лингвистики стало исследование человеческого фактора в языке. Осознание того факта, что
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язык, как человеческое установление, не может быть понят и объяснен вне связи с
его создателем и пользователем, привело к расширению традиционных рамок лингвистических исследований и отказу от изучения «языка в себе и для себя». Законы и
механизмы функционирования языка рассматриваются во взаимодействии с познающим мир человеком, являющимся носителем языка [Кравченко, 1996].
К настоящему времени все большее число отечественных и зарубежных лингвистов разделяет концепцию когнитивной обусловленности основных лингвистических единиц и структур, используя когнитивный подход в решении многих лингвистических проблем. Он разработан в русле одного из интегративных направлений
науки о языке, получившего название «когнитивная лингвистика» [Шабес, 1990].
Когнитивизм – это направление в науке, объектом изучения которого является
человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с
ними связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой деятельности.
Процессы, связанные со знанием и информацией, называются когнитивными,
или когнициями. Их синонимами также являются слова «интеллектуальный», «ментальный», «рассудочный». С позиций когнитивизма человек изучается как система
переработки информации, а поведение человека описывается и объясняется в терминах его внутренних состояний. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и
интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация
информации для рационального решения задач.
К числу важнейших принципов когнитивизма относится трактовка человека
как субъекта действующего, активно воспринимающего и продуцирующего информацию, руководствующегося в своей мыслительной деятельности определенными
схемами, программами, планами, стратегиями. А сама когнитивная наука стала рассматриваться как наука об общих принципах, управляющих ментальными процессами в человеческом мозге.
Термином «когнитивизм» сегодня называют:
– программу исследований человеческого «мыслительного механизма»;
– изучение переработки информации, приходящей к человеку по разным каналам;
– построение ментальных моделей мира;
– устройство систем, обеспечивающих разного рода когнитивные акты;
– понимание и формирование человеком и компьютерной программой мыслей,
изложенных на естественном языке;
– создание модели компьютерной программы, способной понимать и продуцировать текст;
– широкий спектр психических процессов, обслуживающих мыслительные
акты.
В когнитивистике главное внимание уделяется человеческой когниции, исследуются не просто наблюдаемые действия, а их ментальные репрезентации (внутренние представления, модели), символы, стратегии человека, которые и порождают
действия на основе знаний; т.е. когнитивный мир человека изучается по его поведению и деятельности, протекающих при активном участии языка, который образует
речемыслительную основу любой человеческой деятельности – формирует ее мотивы, установки, прогнозирует результат.
В результате когнитивной деятельности создается система смыслов, относящихся к тому, что индивид знает и думает о мире. Исследование оперирования символами при осмыслении человеком и мира, и себя в мире объединило лингвистику с
другими дисциплинами, изучающими человека и общество, привело к созданию
когнитивной лингвистики. Язык с позиций этой науки нельзя рассматривать в отры-
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ве от других форм интеллектуальной деятельности человека, так как именно в языке
закрепились результаты познавательной деятельности. Вообще же деятельность –
одна из ипостасей человека и его онтологическое свойство. Еще В. Гумбольдт рассматривал язык как непрерывную творческую деятельность (energeia) и понимал ее
как основу всех остальных видов человеческой деятельности.
Итак, категоризация человеческого опыта связана с его когнитивной деятельностью, поскольку содержательная информация, полученная в ходе познавательной
деятельности человека и ставшая продуктом его обработки, находит свое выражение
в языковых формах: «Языковое сознание вообще и значение слова как его фрагмент
есть форма структуризации и фиксации общественного опыта людей, знаний о мире,
форма презентации и актуального удержания знания в индивидуальном сознании»
(А.Н. Леонтьев). Когнитивные процессы «связаны с языком и принимают форму
«оязыковленных» процессов» (Е.С. Кубрякова). Более того, реальные онтологические фрагменты мира приобретают как бы тропеические черты в наивной картине
мира, находящей отражение в языке. Например, метафоризация – основная ментальная операция, способ познания и объяснения мира – связана с процессом отражения
и обозначения нового знания через старое (кровавая вакханалия). Человек не столько
выражает свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит метафорами, а потому
они предполагают самоинтерпретируемость: смысловое поле, сетка значений, гибридная семантика, семантическое пространство, подключение разных теорий, центр
семантического поля и т.д.
Как известно, язык не только опосредует передачу и прием информации, знаний, сообщений, но и обрабатывает получаемую индивидом извне информацию. Тем
самым язык создает возможности для упорядочения и систематизации в памяти
множества знаний, для построения характерной для каждого данного этнокультурного коллектива языковой картины мира.
Когнитивная лингвистика – это «лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный
инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и
трансформировании информации» [Кубрякова, 2004:53]. Следовательно, центральной проблемой когнитивной лингвистики является построение модели языковой
коммуникации как основы обмена знаниями.
Таким образом, сегодняшний подход к изучению языка настолько сложен, что
лингвистика может квалифицироваться в качестве междисциплинарной когнитивной
науки, объединяющей усилия лингвистов, философов, психологов, нейрофизиологов, культурологов, специалистов в области искусственного интеллекта и др. Не
случайно В.З. Демьянков назвал когнитивную лингвистику «федерацией дисциплин» с множеством школ и направлений [Кубрякова, 2004:85]. Так, в американской
когнитивной лингвистике на первый план выходит компьютерная разновидность
когнитивизма, исследующая предположения о работе человеческого разума с компьютером, т.е. проблемы сходные с моделированием искусственного интеллекта.
Немецкая – связана с анализом языковой обработки информации в актах порождения и восприятия речи. Когнитивная лингвистика в России и Казахстане основное
внимание уделяет пониманию того, как складывается наивная картина мира в процессах познавательной деятельности человека.
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ЖЕТКІНШЕКТЕРГЕ ОТАНСҮЙГІШТІК ТӘРБИЕ БЕРУГЕ БОЛАШАҚ
МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, А.Қ. Бактуразова
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
Қызылорда қ.
«Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында» білім беруді дамытуды іске асырудың
«Тәрбие жұмысы және жастар саясаты» бағытында жастарды отансүйгіштікке
тәрбиелеу міндеті қойылып, 2011 жылдан бастап «қазақстандық патриотизмді
қалыптастыру мақсатында тұрақты негізде мемлекеттік рәміздерді таныту, тарих,
салт-дәстүр және ана тілін білу жөнінде іс-шаралар жалғастыратын болады» деп,
жастарға ұлттық тәрбие берудің бүгінгі таңда қажеттігі көрсетілген.
Бұл бағытты жүзеге асыруда педагог мамандарды даярлайтын жоғары
педагогикалық оқу орындарының болашақ мұғалімдерді оқушы жастарға ұлттық
тәрбие беруге дайындауда алатын орны мен рөлі айрықша маңызды.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім берудің дамыту
Тұжырымдамасында: «Орта білім беру міндеттерінің бірі – азаматтыққа, адамның
құқықтары мен бостандықтарына құрметпен қарауға, елжандылыққа, өз Отанын
сүюге тәрбиелеу», – деп көрсетілген [1].
Жеткіншектер тәрбиесі, бірінші кезекте, олардың физиологиялық дамуына
байланысты белгілі бір қиындықтар туғызады, бұл олардың танымдық процесіне
және тәрбиесіне ықпал етеді. Жеткіншектердің физиологиялық даму ерекшеліктерін
және бұл ерекшеліктердің баланың жетілуінде көрініс табуын, жақсы ортаның, мектеп ұжымындағы достары мен жолдастарының болуын ескере отырып дұрыс
ұйымдастырылған тәрбие арқылы және отбасындағы жағдайы арқылы жасөспірімнің
жеке тұлғасын қалыптастыруға педагогикалық басшылықтың шамасы жетеді.
Демек, осы жастағы оқушылармен жүргізілетін жұмыстың маңызды міндеті
тәрбиешілердің мектепте және мектептен тыс кезде балалардың әр қайсысымен жеке
жұмыс жүргізіп, қажетті әдептілікті сақтай отырып, қызметтерін педагогикалық
ұстамдылық пен шыдамдылыққа негіздей дұрыс ұйымдастыру болып табылады.
Сынып ұжымын қалыптастыру процесі әр түрлі қызмет: оқу, ойын, еңбек
түріндегі қызметтер арқылы жүріп жатады. Сынып ұжымындағы жетекші қызметті –
олардың жалпы және адамгершілік дамуының басты факторы болып табылатын оқу
қызметін атқарады. Жеткіншек өзінің алуан қырлы қабілеттерін дамытатын және
жетілдіретін басқа ұжымдарда да бола алады. Бірақ жеткіншектерді қызықтыратын
істерге сай құрылатын ұжымдар (сыныптан тыс мекемелердің үйірмелері мен секциялары, туған жеріне қызмет істейтін мекемелер мен секциялар т.б.) жеткіншектің
жеке тұлғалық қасиетін дамытуда көмекші қызмет атқарады, сондықтан жеткіншек
өзінің қабілеттерін, мүмкіндіктерін, жетістіктері мен сәтсіздіктерін сыныптан тыс
жұмыстарда неғұрлым толығырақ сезіне алады.
Оқушыларды тәрбиелеу тек сабақпен ғана шектеліп қоймайды, ол сабақтан тыс
уақытта да жалғасады, тереңдетіледі. Сабақ процесі кезінде тәрбие міндеттерінің
барлығын шешу мүмкін емес. Әр түрлі сыныптан, мектептен тыс жұмыстар жоспарлануы қажет.
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Сыныптан тыс жұмыстарға оқушылармен жүргізілетін тәрбиелік, білімдік
сипаттығы мақсатты түрде ұйымдастырылған шаралар жатады. Сыныптан тыс
жұмыстар оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға негіз болады.
Тәрбиелеу тек педагогикалық ұжыммен, отбасы алдындағы міндеттерді орындаумен шектелмеу керек. Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың қызығушылығына
қарай ұйымдастырылуы керек. Қосымша білім беру, балаға әсер ету мәдениет,
ғылым, шығармашылық, іс-әрекет арқылы нәтижелі болатынын білімуіміз керек [2].
Жеткіншектерді сыныптан тыс жұмыстарда отансүйгіштікке тәрбиелеу тұтас
педагогикалық үрдістегі атқаратын негізгі қызметтерін саралауға көмектеседі. Жалпы білім беретін орта мектептерде жеткіншек шақтағы оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеуді (сыныптан тыс жұмыстарда) жетілдіру үшін төмендегідей
ұсыныстарды бергеніміз жөн:
– жалпы білім беретін мектептегі оқыту мазмұнына толықтырулар енгізу;
– педагогикалық зерттеу жұмыстарына қолданылған оқу-әдістемелік нұсқаулар
нәтижелерін жалпы білім беретін мектептердің, лицейлер мен гимназиялардың оқутәрбие жұмыстарында пайдалану;
– отансүйгіштік қасиетті жетілдіру мақсатында қалалардан, аудандар мен
ауылдардан арнайы педагогикалық кабинеттер мен облыстық, республикалық
мұғалімдердің білімін жетілдіру институттары мен лекциялар ұйымдастыру;
– мектептерде отансүйгіштікті белгілі бір пәнде жүйелі түрде енгізу;
– мемлекеттік бағдарламалар аясында тәлім-тәрбие қағидаларының, оның
ішінде отансүйгіштік тәрбие беру идеяларын, жалпы білім беретін мекемелерде
жүргізілетін әртүрлі тәрбие жұмыстарында кеңінен насихаттау, басшылыққа алу;
– сыныптан тыс жұмыстар мен бұқаралық-ақпарат құралдарында отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында көптеп насихаттау.
Жаңа тарихи әлеуметтік жағдайда отансүйгіштік жаңа сипатқа ие болмақ.
Өйткені Қазақстанда өмір сүріп отырған барлық халықтар қазақ елі атын иеленіп
отырған «Қазақстан» деген мемлекетке бірікті.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Елімізге бойында
ата-бабамыздың ел мен жерге деген сүйіспеншілік қасиеті дамыған, егеменді
елімізге аямай қызмет ететін, ой-өрісі кең, алғыр да жүректі, сауатты да салауатты
азаматтар қажет», – деп, жас ұрпақ бойындағы ұлттық патриотизмді қалыптастыру
ісінің ел өміріндегі маңызына айрықша көңіл бөлген [3].
Біздің пікірімізше, отансүйгіштік тәрбие берудің тағы басқа салаларын өз алдына дербес зерттеу – ғылыми-педагогикалық мәні зор мемлекеттік талапміндеттердің құрамдас бөлігі. Сондықтан бүгінгі жалпы білім беретін орта мектептің
сыныптан тыс жұмыстарда оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруге бағытталған мәселелерді
шешуде біздің де зерттеуіміз өз үндестігін табады деп сенеміз.
Қоғамның өз азаматына қызмет етуі адамның өзіне байланысты екені белгілі.
Бұл – қоғамның жай-күйі оның әрбір азаматына байланысты деген сөз. Демек,
Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігінің нығайып дамуының басты шарттарының бірі – оның азаматтарының патриотизмі.
Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті болашақ ұрпағын
тәрбиелеуде, сыныптан тыс жұмыстардың алар орны ерекше.
Қазіргі кезде қоғамдық әлеуметтік жағдайдың жаңаруына байланысты білім
мен тәрбие берудің де жаңаша бағытта қалыптасуында жеке тұлғаның «бәсекеге»
қабілетті болуына талап-міндеттер қойылуда. Мұның өзі сана-сезімі жетілген, жанжақты, елін, жерін, Отанын қорғай білетін, мемлекеттік рәміздерді қасиет тұтатын
тұлғаны тәрбиелеуді негізге алатын басым бағыттардан тұрады [4].
Бүгінгі қазақстандық патриотизм туралы айтар болсақ, ол мынадай принциптерге сүйенуі тиіс:
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– өз ұлтын, ана тілін, мұсылман дінін, туған жерін жанындай сүйетін, қорғай
білетін;
– өз ұлтын әлемге танытатын;
– өз халқына деген отансүйгіштігі, бауырмалдығы жоғары;
– отандық өнімдерді, ұлттық тағамдарды әрқашан тұтынатын;
– өз елінің ырымдары мен тиымдарын берік ұстанатын;
– өз елінің салт-дәстүрлерін қастерлейтін және үнемі насихаттайтын;
– өз елінің отансүйгіштік тақырыптағы әндерін тыңдайтын;
– мемлекеттік рәміздерді қасиет тұтатын және қорғай білетін;
– отансүйгіштік ой-санасы жетілген, ары таза;
– қазақ батырларының ерлігін, үлгі-өсиетін өнеге тұтатын болуы керек.
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ОРТАҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
БЕЙІМДЕЛУІ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, Ж. Елеуова
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ.
Қазіргі заманның талабы, жас ұрпақты жеке тұлға етіп тәрбиелеу, ол тұлғаның
дүниетанымы кең, өзін – өзі қоғамда, өзі білім алып жатқан оқу орнындағы ұжымда
бақылай алатын және кез келген ортада өз-өзін таныта білетін болуы қажет. Бұл
міндеттер баланың сол оқу орнына бейімделуімен тығыз байланысты. Осы аталған
міндеттерді шешу қазіргі кездегі психолоиялық – педагогикалық ғылымның басты
міндеті болып саналады.
Әрбір тірі жан туғаннан бастап өмірінің соңына дейін қоршаған ортасына
жақсы икемделуге тырысады. Бұл қасиет барлық тірі ағзаға тән, яғни дем алу,
қозғалу, көбею секілді қасиеттері бар ағзаға.
Қазіргі ғылым медицина, биология тоғысында адамның қоршаған орта
жағдайына икемделуіне, бейімделуіне жағдай жасайтын жаңа әдістерді
қарастыруда [1].
Латын тілінен аударғанда «бейімделу» – икемделу, үйлесу деген мағынаны
береді. Нақты уақытқа дейін «бейімделу» түсінігінің анықтамасы жоқ. Ағылшын
ғалымы Проссердің айтуынша, оның көп мәнділігі сонша, қанша зерттеушілер бар,
соншама түрлі жауап қайтарылады және соның барлығыда дұрыс болып табылады.
Адамның бейімделуінің төрт түрін көрсетуге болады: психологиялық,
физиологиялық, биологиялық, әлеуметтік.
Дәрігер-жүрек, бауыр, бүйрек т.б ішкі ағзалар жұмысы арқылы физиологиялық
бейімделуді бақылайды. Психолог-адамдар мен қарым-қатынас орната алуын, яғни
психикалық бейімделуді зерттейді. Әлеуметтануші – қоғамдағы адамның алатын орны, яғни бейімделудің әлеуметтік аспектісін қарастырады [2].
Бейімделу процесі аса динамикалы болып табылады. Оның жетістігі көбінде
обьективті, субьективті оқиғаға, функционалды жағдайға, әлеуметтік тәжірибеге,
өмірлік бағдарға және т.б. байланысты. Әрбір адамға сол әсер еткен стимул әр түрлі
адамдарда түрлі жауап реакциясын тудыруы мүмкін.
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Тұлғаның әлеуметтік – психологиялық бейімделу мәселесі психология
ғылымындағы және психология ғылымының басқада аймағындағы күрделі
мәселелердің бірі болып табылады [3].
Сонымен «бейімделу» – түсінігіне тоқталатын болсақ, жоғарыда айтып
өткендей, «бейімделу» түсінігінің нақты, бір мәнді анықтамасы жоқ. Әр саладағы
ғалымдар, зерттеушілер өзінің зертеу бағытына байланысты анықтаманы ұсынады.
Соларды қарастыратын болсақ, В.Н. Дружинин – «бейімделуді» – ағзаның орта мен
нәтижелі әрекет ету процесі деп қарастырады. Ал Е.А. Ямбург «бейімделуді» –
ағзаның құрылысы және функциясы, оның мүшелері және ұлпаларының орта
жағдайына икемделуі дейді. Л.Д. Столяренко «бейімделу – адамның қоршаған
ортаның түрлі талаптарына ішкі қолайсыздықты сезінбей және орта мен
қақтығыссыз икемделе алу қабілеті» – деп қарастырады [4].
Қазіргі кезде кез келген оқушылардың мектептен кейін жоғары оқу орнына
түсіп, сол оқу орнына бейімделуіне көңіл аудару орасан зор әлеуметтік мәнге ие,
білім алушыларға қойылатын жоғары оқу орнының барша талаптарын білім алушылардың орындауларын қамтамасыз ететін оқытушылар, олардың білім мен білік,
дағдыны дұрыс игеру кезіндегі жауапкершілік әрқашан бірінші орынға шығады.
Бейімделу процесі – үздіксіз процес болып табылады, егер де сол жүйеде
«еңбек субъектісі – кәсіби орта» болған жағдайда ғана ол тұлғаны белсендіре алады.
Жоғары оқу орнының өміріне білімалушылардың бейімделу процесінде 3 түрлі
кезеңді алып қарауға болады:
1. Бейімделуге қиналу.
2. Орнығу.
3. Бейімделудегі жүдеу.
Осы кезеңдер іс-әрекет субъектісінің ақпараттық, энергиялық, мінез –
құлықтық ресурстардың ара – қатынасын бейнелейді және өнеркәсіптік ортаның талаптарын орындайды.
Бірінші курс білім алушыларының оқу орнына бейімделу үрдісіне орай
жүргізілген көптеген зерттеулер келесідей негізгі қиындықтарға жіктеледі екен:
1) кешегі мектептің ұжымындағы оқушылардың оның өзара көмегі мен
моральдік қалауының кетуімен байланысты жағымсыз күйзелістер;
2) кәсіпті таңдаудағы мотивацияның белгісіздігі, оған жеткіліксіз психологиялық даярлық;
3) мінез-құлық пен іс-әрекетті психологиялық өзіндік реттей алмаушылық,
оның күнделікті бақылауға алынуын педагогтердiң талап етуі;
4) жаңа жағдайда еңбек пен демалыстың оптималды тәртібін қарастырып іздеу
жұмыс пен өзіндік қызметті реттеу, әсіресе үй жағдайынан жатақханаға ауысу
кезінде;
5) соңғысы өзіндік жұмысқа дағдының болмауы, конспекті жасай алмау,
алғашқы еңбек көздерімен, сөздіктермен, анықтама сілтемелермен жұмыс жасай
алмаушылық;
6) оқу орнында қалыптасқан ішкі тәртіп ережесіне қайшы әрекеттерді жасау,
ішкі тәртіпке көнбеушілік немесе үйренбеушілік.
Барлық осы қиыншылықтар өзінің шығуына байланысты әр түрлі. Оның
кейбіреулері объективті құрыла алмайтын, енді біреулері субъективті сипатта және
де әлсіз даярлықпен, мектеп және жанұя тәрбиесіндегі ақаулармен байланысты.
Білім алушылардың жас кезеңдерінде төмендегідей жаңа жасалулар,
мүмкіндіктер анық байқалады:
– ақыл-ой, адамгершілік қатынастағы зерделілік (ересектік);
– наным-сенім, дүниеге көзқарасы;
– өзбеттілік – турашылдық;
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– сыншылдық және өзіне сыншылдық;
– ішкі сенімсіздікті тудыратын өзіндік бағасының қайшылығы;
– максимализм, үлкендердің ойына жағымсыз қатынас;
– екі жүзділік, қалжың, дөрекілік, айқаймен әсер етуге талпыныс;
– интеллектуалдық танымдық дамудың жоғарғы шегі.
Сонымен, білім алушылардың оқу орнына бейімделуі дегеніміз – өз – өзіне деген сенімділік, өз ойын білдіре алуға деген ұмтылысы; ал эмоциялық критерийлердің көрсеткіштері ретінде – таңдаған болашақ мамандығына деген жағымды
эмоциялардың болуы, жауапкершілік; белсенді іс-әрекет қажеттілігін ұғынуы,
танымдық іс-әрекетке ұмтылысы, жалпы өмірлік жоспарды ұғынуы, жұмыс
өнімділігін жоғарылатуға деген ұмтылысы; өзінің тұлға ретіндегі іс-әрекетке
қызығушылығын айтады.
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУЫНА ӘСЕР
ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, Э. Елмуратова
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ.
«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ,
мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл жай
күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес,
үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін
нәрсе».
Ж. Аймауытов
Бүгінгі таңда нарықтық экономиканың өсудегі жоғарғы қарқынын жалғастыра
алатын серпінді дамып келе жатқан кадрлар даярлау мәселесі алға қойылған.
Жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауына әсер ететін факторларды
анықтап алу қажет. Қандай да бір мамандықты таңдауға әсер ететін факторларды
ішкі және сыртқы деп бөліп қарастырайық.
Сыртқы факторларға қоршаған орта әсерлерімен, яғни ата – аналардың,
достардың, қатарластардың пікірі жатса, ішкі себептерге жеке тұлғаның қасиеттері –
қабілеттері, икемдері, әдеттер мен мінезі.
Мамандық таңдау кезінде әсер етуші ең негізгі фактордың бірі – мамандықтың
беделі. Мәселен қазіргі заманға сай экономикалық мамандықтар ерекше мәртебеге
ие. Алайда, мамандардың көптігіне байланыста, сұраныстың аз екендігін де ескеру
қажет. Бұдан шығатын қорытынды – мамандық таңдау кезінде оның беделі басты
фактор болмауы тиіс [1].
Сонымен мамандық таңдау кезеңінде достары мен құрдастарының пікірі де
маңызды роль атқарады.
Мамандықтың өзіне деген қызығушылық, яғни оны таңдаудың ішкі себебі
өкінішке орай соңғы орындарды қанағат тұтады. Кімнің жұмысы өзіне қуаныш сый-
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ласа, ол іс оның сүйіктісіне айналады және жұмыс істеу де нәтижелі, әрқашан жетілу
үстінде болады. Алайда, бұл көбіне ескерілмей қалып жатады.
Келесі фактор – оқудың қолжетімділігі. Қазіргі болашақ білім алушылардың
басты толғандыратын мәселелерінің бірі – оқу ақысының көлемі мен мемлекеттен
бөлінетін грант саны, сол себепті бұл жағдайларда баланың жеке қасиеттері мен
қызығушылықтары ескерілмейді.
Кей кездері мамандық таңдауда қателіктерге әкеліп соқтырып жатады. Кез келген қызмет саласында адамның квалификациясының өсу шамасы бойынша
жұмыстың, қызметтің ауысуы болып тұрады. Сонымен қатар ең үлкен жетістіктерге
бастапқы баспалдақтардан жақсы өткендер жетеді.
Мамандықтың беделі туралы пікірлер де қате болуы мүмкін. Мәселен,
мамандыққа қатысты қателіктердің бірі кейбір қоғамға қажетті мамандықтар төмен
саналады (мысалы, қоқыс тазалаушы). Экономист немесе психологтiң қоғамға пайдасы мен қажеттілігі химик пен темір ұстасының пайдасынан артық емес.
Мамандықтың беделі жеке тұлғаның қызығушылықтары мен қабілеттерінен кейін
барып қана ескерілуі тиіс.
Жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауына әсер ететән факторларды
зерттеуді теориялық талдау, оның кәсіби қалыптасудың түрлі кезеңінде әр түрлі
мазмұнға ие болатын, еңбек субъектісі ретіндегі адамның кәсіби дамуының маңызды
факторы ретінде қарауға мүмкіндік береді. Кәсіби өзіндік айқындалу өмірлік және
тұлғалық өзін-өзі анықтаумен тығыз байланысты.
Мамандық таңдау мәселесін зерттеуге байланысты теориялық ықпалдардың
көптігіне қарамастан, әлі де даулы және шешілмеген мәселелер бар. Жастарда
белгілі бір мамандыққа қызығушылық қашан қалыптасады, кәсіби өзіндік
айқындалуға қандай факторлар әсер етеді, бұл процестің аяқталуы туралы қашан
айтуға болады, әр түрлі кәсіби бағдар беру шараларын қандай ретпен жүзеге асыруға
болады деген сұрақтарға әлі жауап жоқ.
Жастардың кәсіби өзіндік айқындалуын зерттеуге И.А. Громов ұсынған
кезеңдеу шарасын қолдануға болады, себебі 11–12 жас аралығында жас ұрпақтың
қоғамдық қатынастар жүйесіне кезең-кезеңмен араласу процесі жастардың жас шамасына қарай біршама сәйкес келеді және кәсіби өзін-өзі анықтаудың бірнеше
қолайлы сәттеріне ерекше көңіл бөлуге мүмкіндік береді [2].
Бұл процесс қала мен ауыл жастары арасында біршама айырмашылықта
өтетіндігін де атап өту қажет.
Кәсіби өзіндік айқындалу – индивидтің (мамандықты таңдау субъектісінің)
өзінің психологиялық ерекшеліктері, қабілеттері мен олардың мамандықтың талаптарына сәйкестілігін талдау нәтижесінде, іске асатын процесс.
Жастардың кәсіби өзіндік айқындалуы ұзақ процесс, оның аяқталуы туралы
адамның өз-өзіне белгілі бір мамандық қызметінің субъектісі ретінде оң қарағанда
ғана аяқталады деуге болады. Ал кәсіби таңдауды белгілі бір оқу орнына оқуға түсу
немесе белгілі бір еңбек қызметін бастауы ретінде қарауға болады. Мамандық
таңдау – индивидтің кәсіби таңдау өзін-өзі анықтаудың жаңа кезеңіне көшкендігінің
көрсеткіші болып табылады [3]. Кәсіби бағытты индивидтің нақты мамандықты (немесе кәсіби қызмет саласын) таңдау мотиві деп те атауға болады.
Біздің пайымдауымызша, жастардың мамандық таңдау мәселесі тек жан-жақты
зерттелгенде ғана өз шешімін табады, бұл процесс түбегейлі қаралып, оған ықпал
ететін барлық факторлар мен себептер кеңінен зерттелуі тиіс. Осы мәселеге байланысты Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекетік университеті студенттері арасында зерттеу жұмысы жүргізілді .
Сауалнама нәтижесі төмендегідей көрсеткіштерге ие болды. Қандай да бір
мамандықты таңдағанда талапкерге қандай факторлар әсер етеді? (1 кесте).
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Кесте 1 – Мамандықты таңдауға ықпал ететін факторлар
Мамандықты таңдауға ықпал ететін факторлар
Мамандықтың беделділігі/ келешегі
Гранттар саны
Сұраныс
Ата-аналарының, мұғалімдерінің кеңесі/үлгісі
Жеке шешімі, қызығушылығы, ниеті
Оқу ақысының қолайлылығы
Құрдастарының үлгісі
Кездейсоқ

%
22,7
21,6
17,1
14,6
14,6
7,5
1,6
0,3

Осыған орай, талапкерлердің қандай да бір мамандықты таңдауындағы факторлардың басымдылық деңгейімен көрсетуге болады:
– мамандықтың қоғамдық пікірдегі беделділігі, келешегі;
– мамандықтар бойынша гранттар саны;
– отандық еңбек нарығындағы мамандықтың сұранысы;
– ата-аналарының, туысқандарының, мұғалімдерінің кеңесі немесе жеке үлгісі.
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы. (ҚР Президентінің №1118 Жарлығы). – Астана, 07.12.2010 ж.
2. Западная социология / Под. ред. И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. – СПб., 1997. –
371 б.
3. «Бектаев оқулары – 1: Ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық
ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары. – Шымкент: Әлем, 2014. – 802 бет. – I том. –
ISBN 978-9965-20-143-1.

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚТА БАЛАЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН
ДАМЫТУШЫ ОРТА АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, А.Қ. Ерниязова
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
Қызылорда қ.
Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдай
баланың интеллектуалды, жеке және табиғи дамуын қамтамасыз ету жүйесін
тұрақты дамытуға мүмкіндік беруде. Оның маңызды жақтарының бірі – мектепалды
даярлық балаларының білім беру іс-әрекетіне қолайлы енуіне, оқу қызметін
меңгеруіне, белсенділігі мен сенімділігін қалыптастыруға және шығармашылығын
танытуына бағыттау.
Елімізде білім беруді дамыту тұжырымдамасында айқындалған негізгі мақсатмектепке дейінгі білім беруді жетілдіру жолымен балалардың білім алуына бастапқы
мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Осыған орай, мектепалды даярлық балаларының
бойында оқу қызметін меңгерту, белсенділігін қалыптастыру, дамытушы ортада баланы ынталандыру басты бағыт болып саналады.
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында атап көрсетілген «Балапан» бағдарламасында 2015 жылға дейін 5–6 жастағы балаларды білім беру ұйымдарында мектепалды даярлықпен толықтай қамтамасыз ету негізгі міндеттердің бірі
ретінде айқындалып отыр [1]. Демек, жалпы білім беретін мектептерде, мектеп гимназияларда, шағын орталықтарда мектепалды даярлық сыныптарын ұйымдастыру
тиімді жүзеге асырылуы тиіс.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасында жасын және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, оның
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толыққанды қалыптасуы үшін дамыту ортасын құрайтын үздіксіз білім берудің
бастапқы деңгейі анық белгіленген.
Тұжырымдамадағы негізгі мақсат-мектепке дейінгі білім беруді ұлғайту жолымен балалардың білім алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Бұл мектепалды даярлық балаларының бойында оқу қызметін меңгерту, олардың белсенділігін
дамытудың басты бағыты болып саналады. Белсенділікті психологиялықпедагогикалық құбылыс ретінде анықтау, бұл мектепалды даярлық кезеңіндегі
балалардың тұлғалық сапасының ерекшелігіне талдау жасауға, білім беру
мекемелерінің тәрбиелеу және оқыту үрдісінде оны қалыптастыру жағдайлары мен
құралдарын қарастыруға мүмкіндік береді [2].
Қазақстан Республикасы Үкіметі 1999 жылы 22 қарашада (№1762) «Балаларды
мектеп алдындағы даярлаудың міндетті мәселелері» деген қаулы қабылдады.
Осы қаулыны жүзеге асыру үшін әзірленген тұжырымдамада мектепалды
даярлықтың мақсаты 5–6 жасар балалардың жалпыға бірдей ақыл-ой, дене тәрбиесін
дамытып, олардың жалпы білім беретін мектептердің басқы буынындағы білімді,
біліктілік пен дағдыны меңгеруге даярлықты қамтамасыз ету болып табылатындығы
көрсетілген [3].
Білім берудің түрлі деңгейлеріне қарай жаңа әлеуметтік сұраныстарының пайда болуы шығармашылық қабілеті бар, саналы, әрі өзбетті іс-әрекетін анықтайтын
және осы мақсатқа жету үшін өзін басқара алатын белсенді жеке тұлғаны
қалыптастыруды қажет етіп отыр. Бұл талаптарды орындау үшін мектепалды
даярлықтағы педагогикалық үрдістердің ең дұрыс бағыты белсенділікті іс-әрекеттік
тұрғыдан дамыту болып табылады. Бұл төмендегідей мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді: баланың қызығушылығын қалыптастыру, ойлау қабілетін дамыту, оқу
дағдысын игерту, белсенділігін, мақсат қою біліктілігін және шығармашылығын
тәрбиелеу.
Белсенділікті педагогикалық, психологиялық құбылыс ретінде анықтау, бұл
мектепалды даярлықтағы балалардың тұлғалық сапасының ерекшелігіне талдау
жасауға, мектепалды даярлықтың педагогикалық үрдісінде оны қалыптастыру
жағдайлары мен құралдарын қарастыруға мүмкіндік береді [4]. Педагогикалықпсихологиялық зерттеулер мектепалды даярлық балаларының белсенділігін
қалыптастырудың тиімді құралы дамытушы орта екендігін дәлелдеп отыр.
Мектепке дейінгі балалардың сензитивті кезең ретінде танымдық және
шығармашылық белсенділіктерін қалыптастырудың тұлғалық негізділігін психологтер Л.С. Рубинштейн, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Т. Тәжібаев, М. Мұқанов, Қ. Жарықбаев, Алдамұратов, Х. Шерьязданова еңбектерінде зерттелінген.
Ғылыми әдебиеттерге жасалған талдау дамытушы орта арқылы мектепалды
даярлық балаларының белсенділігін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негізі арнайы зерттеуді қажет ететінін байқатты.
Көптеген зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, педагогтің әсер ету нысаны
бала және оның қасиеттері, іс-әрекеті, тіпті оның мінез-құлығы да емес, керісінше,
оның өмір сүру жағдайлары болып есептелінеді. Сыртқы жағдай – орта, айнала,
тұлғааралық қарым-қатынас және іс-әрекеттер, ал ішкі жағдай – баланың
эмоционалдық көңіл-күйі, өз-өзіне деген қарым-қатынасы, ұстанымдары мен өмірлік
тәжірибесі болып табылады [5]. Осылайша, дамытушы орта деген терминнің толық
мағынасы сан түрлі дәрежеде әлеуметтік-мәдени орталық шеңберінде түрліше
ұйымдастырылған жағдайда тұлға дамуының үрдісі түрінде жүзеге асуына ықпал
етумен байланысты болып келеді.
Жоғарыда аталған ғылыми еңбектер тұлға белсенділігін қалыптастыру
мәселесінің біркелкі зерттелгенін айқындайды. Дегенмен мектепалды даярлықта
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балалардың белсенділігін дамытушы орта арқылы қалыптастыру арнайы
қарастырылмаған. Осы жас аралығындағы білім мазмұнында балалар белсенділігін
дамытушы орта арқылы қалыптастыру ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде
қарастырылатын негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасының Президенті. Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы
«Жаңа он жылдық – Жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері». – Астана: Егемен
Қазақстан, 2010. – №33-3529 (25881). – Б.1-5.
2. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы //
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН
БАЛАЛАРМЕН ПСИХОКОРРЕКЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ
ДАЙЫНДАУ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, Д. Ерташева
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ.
Еліміздегі білім беру жүйесі бүкіл дүние жүзілік деңгейге жеткізу көзделіп,
мектепке дейінгі тәрбиеден бастап, білім стандарты жасалып, ол оқу-тәрбие
мәселесін жүзеге асырудың барлық салаларына еніп отыр. Сондықтан да болашақ
педагогикалық маман дайындау мәселесінде ең негізгі көңіл тұлғасын қалыптастыруға, оның қоғамдағы, ұжымдағы, жанұядағы орнының салмақты да мазмұнды
болуына бөлінуде.
Жалпы маман дайындауға қойылатын талап, жеке бастың қалыптасуына
қойылатын талап пен сабақтастықта қаралады.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру Мемлекеттік
бағдарламасы қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларға бағдарланған
болашақ мамандардың ақпараттық мәдениеті мен психологиялық ерекшеліктерінің
қалыптасуына объективті жағдай туғызуда. Бүгінгі білім саласында Республикалық
білім кеңістігін әлемдік деңгейге жеткізуге ұмтылыс барысында оқушыларға
психологиялық дайындықтың қажет екендігі мәлім.
Бүгінгі күнгі білім ордалары – жоғары оқу орындарының басты міндеті мен
мақсаты жақсы адам – білікті мамандарды дайындау екендігі даусыз. Заман талабы
өзгерген сайын жоғары оқу орындарына қоғам тарапынан қойылатын талап та
өзгереді. Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың мемлекеттің
болашақ дамуына арналған «Қазақстан – 2030» бағдарламасында жоғары білімнің
сапалылығы, адам сүйгіштігі және жаћандануы арқылы мәдениет жасаушылық,
интеграциялық роліне ерекше мән берген болатын. Осыған байланысты елімізде
жоғары білім беру саласы соңғы жылдары өзгерістерге ұшырап, жаңа бағыт іздеу
жолында [1].
Көптеген зерттеушілердің еңбектерінде болашақ маманның кәсіби дайындығы
мәселелерінің аспектілері қарастырылады:
– мұғалімдердің жалпы педагогикалық дайындығы (Н.К. Крупская, Н.В. Кухарев, В.А. Сластенин, Н.Д. Хмель, М.И. Кудабаева);
– мұғалімдерді дайындау барысындағы кәсіби біліктерді қалыптастыру
мәселелері (Б.И. Степашин, Н.А. Томин, Н.Ф. Белокур);
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– педагогикалық тәжірибе барысында студенттер дайындығын жақсартудың
аспектілері (О.А. Абдулина, Г.А. Кит, Т. Камзабаев, К. Капбаев, В. Клочко);
– мұғалімдер дайындығы мен біліктілігін көтеруді жетілдіру аспектілері
(Н.В. Александров, Г.А. Победоносцев);
– педагогикалық мәдениет мәселесі (М.Х. Балтабаев, Т.В. Иванова, Н.З. Чавчавадзе, Е.Н. Шиянов);
– болашақ мамандардың кәсіби өзін-өзі тәрбиелеудің мәселелері (С.Б. Елканов,
Б.П. Зязин, А.И. Щербаков) [2].
Еліміздің ертеңі – жастардың білімінің тереңдігімен өлшенеді. Білімді, жанжақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. Бүгінгі таңда педагогика, психология ғылымдарының өзекті мәселелерінің бірі – жеке тұлғаны жетілдіруде,
жан-жақты дамытуда, білім беруде, ғылымның соңғы жетістіктерін қолданып,
шығармашылық жұмыстарды жасауға қабілетті, дүние көзқарасы кең, рухани бай
азамат дайындау болып табылады. Осы орайда студенттерге жоғары білімнің сапасын арттыру мақсатында әр түрлі бағытта және жаңа бағытта және жаңа әдістерді
пайдалана отырып білім беру үлкен маңызға ие. Жоғары білімнің сапасы дегеніміз –
жоғары оқу орнының қызмет бөліктерінің барлық қырларын қамти отырып оның
негізгі сипаттамаларын анықтап беретін көпжақты ұғым. Осы ретте оқу процесінің
сапасын қамтамасыз етуде оқыту әдістерінің атқарар қызметі зор, себебі ол оқу
процесін ұйымдастырудың тиімділігін көрсететін фактор болып табылады.
Қазіргі кезеңде қоғамда болып жатқан көп өзгерістер мен әлеуметтік теңсіздіктер, отбасылық, қоғамдық, экологиялық, экономикалық дағдарыстар жүйке
жүйесі бұзылған, психикалық дамуында тежелуі бар балалардың көбеюіне әкеліп
отыр.
Сонымен қатар, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтары мен оларды әлеуметтік қамсыздандыру туралы» заңы қабылданды.
Бұл заңда: «Барлық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың ерекше
түрін ескере отырып. оларды арнайы мекемелерге орналастыру. оларға жағдай
жасау. Психологиялық – медициналық – педагогикалық консултациялар арқылы балаларды үйде оқыту мен тәрбиелеуді қолға алу. Әрбір мүмкіндігі шектеулі тұлғалар
Қазақстан Республикасының заңы бойынша білім алуға құқы бар» делінген [3].
Соңғы 50 жылға жуық уақыт ішінде психикалық дамуы тежелген балаларды
әртүрлі саладағы мамандар тереңдете зерттеуде. Сөйтіп, клиникалық, психологиялық және педагогикалық зерттеулер нәтижесінде бұл ауытқудың себептері,
құрылымы, белгілері анықталды: психологиялық дамудың тежелу қалпы – сипаттама
мен дәреже тұрғысынан біркелкі емес.
Коррекциялық педагогикада «психикалық дамудың тежелуі» ұғымы психологиялық-педагогикалық болып табылады және ең алдымен баланың психикалық
іс-әрекет дамуының артта қалуын сипаттайды.
Зерттеушілердің (Т.А. Власова, И.Ф. Марковская т.б.) көпшілік пікірі бойынша, ондай кешеуілдеудің негізгі себептері бас миының органикалық зақымдануы
болып табылады. Олар туа біткен немесе туу кезінде, сонымен бірге ерте балалық
шақта пайда болуы мүмкін. Соңғы зерттеулер бойынша, кейбір жағдайда орталық
жүйке жүйесінің жетіспеушілігі генетикалық тұрғыдан да болуы мүмкін [4].
Жас ұрпақты тәрбиелеуде, оның бойындағы туа біткен табиғи мүмкіндіктерін
дамыту, бағалау, сенім, үлгі көрсету, талап ету арқылы жауапкершілігін жетілдіруге,
ынтымақтастық педагогикасын пайдалану арқылы жеке тұлғаны қалыптастыруға
жол ашады.
Бұл бағытта даму ерекшелігі шектеулі бала отбасындағы жағдайы, қарымқатынасы толық диагностикаланып, түзету-дамыту сабақтары жүргізіледі. Мамандар
диагностика нәтижесін сараптап, отбасындағы баланы тәрбиелеп отырған ортасын
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анықтайды. Анықталған нәтиже бойынша, даму ерекшелігі шектеулі баланың атаанасымен жұмыс жүргізу бағдарламасы түзіледі.
Мамандардың басты мақсаты – ата-анаға баланың қоғамдық өмірге бейімделуіне және педагогика, психология салаларынан білім беріп ағарту жұмыстарын
жүргізу болып табылады. Осы мақсатта ата-аналарға семинарлар, қызығушылықтарына орай клубтар, лекториялар ұйымдастыруға болады.
Болашақ мамандардың психикалық дамуы тежелген балалармен психокоррекциялық жұмыс жүргізуге дайындау – бүгінгі күннің талабы. Егер болашақ
мамандарды психикалық дамуы тежелген балалармен психокоррекциялық жұмыс
жүргізуге кәсіби дайындаудың теориялық моделі мен әдістемесі жасалып, жоғары
мектеп практикасына ендірілсе, онда болашақ мамандардың кәсіби даярлығы
жоғары деңгейде қалыптасады.
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙ-ПІКІРЛЕРІН БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК ТҰРҒЫДА ӨЗІНДІК
АНЫҚТАЛУЫНДА ПАЙДАЛАНУ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, К. Жалиева
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ.
Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел болғалы ғылым, мәдениет салаларында
жасалып жаткан шаралардың барлығы жастарға жалпы адамзаттық және жеке
ұлттың игіліктер негізінен тәрбие мен білім беру ісін неғұрлым жоғары деңгейге
көтеруге ықпал етуде.
Бүгінгі таңда қоғамдық өмірді демократияландыру және ізгілендіру жағдайында ұлттық ерекшеліктерімізді айқындайтын рухани мәдениетінімізді жетілдіру
қажеттілігі туындап отыр. Тәуелсіздік жолына түсіп, өркениетті елу елдің қатарына
қосылу мақсатын жүзеге асыруға кіріскен Қазақстан үшін халқымыздың ұлттық
сана-сезімі мен ұлттың дүниетанымын қалыптастыру бүгінгі таңда аса маңызды
міндеттердің бірі болып отыр. Сондықтан елімізде жасалып жатқан шаралардың
барлығы жастарға жалпы адамзаттық және жеке ұлттық игіліктер негізінде тәрбие
мен білім беру ісін неғұрлым жоғары деңгейге көтеруге ықпал етуде. Қоғамдық
өмірді демократияландыру және ізгілендіру жағдайында ұлттық ерекшелігімізді
айқындайтын рухани мәдениетімізді жетілдіру қажеттілігі туындап отыр.
Қоғам өзгерістерінің шешуші факторы – Адам. Адамның қарым-қатынасының
үйлесімділігін қамтамасыз етуде адамгершілік құндылық жетекші орын алады.
Жалпы «Адам-Қоғам», «Адам-Әлем» қатынасының адамның дүниеге деген
көзқарасы қандай ұстанымдарға, принциптерге арқа сүйетінінен құндылықтарды
анықтауда үлкен маңыздылыққа ие болғанын көреміз. Әлемді рухани-адамгершілікті
игеру процесі барысында адам болмысты өз құндылықтары арқылы қарастырады.
Бұл қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстар тұлғаның сезімдеріне, қызығушылық
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ұмтылыстарына сәйкес келетін әлемге деген ерекше эмоциональдық реңкке ие
болатын қатынасты білдіреді. Адамның әлемге қатынасының ерекшелігі оның өзін
және өзге адамдарды, қоршаған дүниедегі заттарды, сұлулық, еңбекқорлық, еркіндік
т.б. тұрғысынан бағалап, адамгершілік құндылықтар арқылы қарастыруымен
сипатталады. Рухани-адамгершілік құндылықтар адамзат пайда болған кезден бастап
адам санасына еніп дамып отырды десек те болады. Себебі рухани-адамгершілік
құндылық адамның өзіне, қоршаған әлеуметтік ортаға бір-біріне деген қарымқатынасы, өмір сүру салты, даму деңгейін бейнелейтін құрлымдық элемент [1].
Рухани құндылықтың сапасы жан дүниесінің дамуы, сана сезімінің деңгейі
білімділігі, өнерлілігі, ақылдылығы, мәдениеттілігі т.б. көптеген сапалары арқылы
өлшенетін болса, адамгершілік құндылық адамның адами қасиеті, бір-біріне деген
қайырымдылық көрсетуі, мейірімділік сезімі, іс-әрекеттегі адалдығы, әділдігі, өмір
сүру салтындағы туыстық, достық қарым-қатынасымен бірігу идеясымен
ерекшеленеді. Ал құндылықтық қатынас әрқашан да субъектінің бойында белгілі бір
эмоцияларды – қуану, сүйсіну, таңдану, табыну т.б. қамтып дүниетаным ықпалымен
қалыптасып келген. Оның ішінде ең жоғарғысы – қасиеттерге табыну бала кезден,
ана сүтімен бірге, өзінің ана тілі арқылы, мораль негіздері ретінде, өз тарихын,
мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығып,
кезеңге сай дамып отырды.
Қазіргі кезде рухани мәдениетіміздің тарихына айрықша назар аударылып
отырғанының себебі де осы. Жастар тәрбиесінде халқымыздың рухани мұраларын
пайдаланып, жаңаша көзқарас тұрғысынан қарауға мүмкіндік туып отыр. Сондықтан
да ұлттық мәдениетіміздің дамуына зор үлесін қосқан ұлы дала ақыны, ағартушысы
Абай Құнанбаевтың педагогикалық мұрасын зерделеу еш уақытты маңыздылығын
жоймайды. Ал бұл мәселені зерттеу педагогикалық пәндер курсының мазмұнын
кеңейтіп, онан әрі байыта түсетіні хақ [2].
Рухани мәдениетіміздің тарихына айрықша назар аударуымыздың себебі де
осы. Бұл процеске қоғамтанушы ғалымдар-тарихшылар, филолог, философ,
психологтер мен қатар педагогтердi жан-жақты зерттеп келеді. Бәрінің мақсаты –
тамыры тереңде жатқан ұлттық философиялық ой-санасының ерте дәуірлерден күні
бүгінге дейінгі тарихын зерделеу, оның дамуына өріндік үлес қосу. Қазір ұлттық
сананың көтерілуіне байланысты тарихтың «ақтаңдақ» беттеріде ашылып рухани
байлықтарымызбен төл мәдениетімізге және білім мен тәрбие беруге жаңаша
көзқарас тұрғысынан қарауға мүмкіндік туып отырғаны белгілі [3].
Қазіргі уақытта әр саладағы Қазақстанның көрнекті ғалымдары Т.Қ. Айтқазин,
Ж. Молдабеков, Т. Есімов, Д. Кішібеков, Ә. Нысанбаев, ғалым-педагогтар Т.Ә. Әлсатов, С. Қалиев, К. Қожахметова, С. Ғаббасов, Қ. Жарықбаев, К. Құнантаева, К. Шәймерденова, І. Халитова, Н. Әлқожаева, І.И. Төретаева, А. Елемесовалардың ғылыми
зерттеулері мен жекелеген мақалаларында зерттелген.
Тек тәуелсіз Қазақстанда ғана ғұлама ойшылдар мен гуманистер көзқарастары
жүйелі түрде зерттеуге мүмкіндік туды.
Өткен тарихымыздың шынайы бейнесін жасау – жалпы ұлттық бірлігіміздің,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік байланысын қалыптастырудың, оның
егемендігін нығайтудың, азаматтық пен отаншылдықты, ұлттық сананы
тәрбиелеудің ең басты факторларының бірі [4]. Тарих – халықтың зердесі, ол содан
сусындап, әлеуметтік шығармашылыққа, жарқын болашаққа бастайтын күш-қуат
алады. Сондықтан да Абай мұраларындағы тәлім-тәрбиелік ой-пікірлер жас ұрпақ
бойында адамгершілік, имандылық т.б. қасиеттерді қалыптастырып дамытуға,
қадірлеуге, ұлттық мәдениетті дамытуға зор ықпал етеді. Ал бұл мәселені зерттеу
педагогикалық пәндер курсының мазмұнын кеңейтіп, байыта түсетіні хақ.
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ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ӨЗІНДІК БАҒАЛАУҒА
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІ
У.Б. Агбаева, А.Ж. Сабиева, А. Үркітбайқызы
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
Қызылорда қ.
Бүгінгі күні қоғам талаптарының бірі жан-жақты үйлесімді дамыған және
«Мен» жүйесінде тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар, білім
беру жүйесіндегі инновация тұтас педагогикалық процесте тұлғаның өзіндік сана
компоненттерін зерттеуге ерекше қарауды талап етіп отыр. Осы орайда, еліміздегі
түбегейлі өзгерістер тұлға құрылымына психологиялық тұрғыдан жаңа сипатта
зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар, қоғамдағы болып жатқан өзгерістер
шығармашыл тұлғаның мақсатқа бағытты қалыптасуын, белсенді өмірлік бағыты бар
тұлға дамуын талап етіп отыр. Бұл талаптың жүзеге асуы белгілі бір дәрежеде
тұлғаның өзіндік сана компоненттерінің табиғаты түсінігімен анықталады [1]. Ал,
өзіндік бағалау өзіндік сана компоненттерінің бірі болып табылады. Сондықтан оқутәрбие процесінде өзіндік бағалауды айқындау – басты мәселелердің бірі.
Психология ғылымында өзіндік бағалау ерекшеліктерін зерттеу, оларға оқу-тәрбие
процесіндегі тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық әсерін қарастыру
мәселесінің артта қалып отырғандығын атап өткен жөн.
Психология ғылымында өзіндік бағалау мәселесі жеткілікті қарастырылған,
дегенмен оқу-тәрбие процесінде мазмұны, құрылымы, толық зерттелмеген.
Өзіндік бағалаудың даму сатысына қарай тұлға ерекшеліктерін зерттеулерге
негіз болған еңбектер бар (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.И. Липкина, И.И. Чеснокова, Н.Ф. Талызин, В.В. Менчинская, В.В. Столин, Е.И. Савонько). Сондай-ақ,
қазіргі психологиялық зерттеулерде өзіндік бағалауды анықтауда өзіндік реттелудің
жеке бастық және психикалық механизмдерін табуға бағытталған жұмыстар
(Л.И. Божович, И.С. Кон, ақыл-ойдың қалыптасуы мен өзіндік бағалаудағы санасезім, оның құрамдас бөлігі ретінде қарастырған зерттеулер (А.В. Захарова) көптеп
саналады.
Өзіндік бағалауды тұлғаның мінез-құлқын реттеуші, жеке бастық феномен
ретінде сипаттаған көптеген эксперименттік жұмыстарды атап өтуге болады
(Д.В. Демина, В.Ф. Сафин, С.Ф. Спичак, З.В. Кузьмина, А.И. Липкина және т.б.).
Тұлғаның әлемді танып білуі қарым-қатынас арқылы жүзеге асады. Қазіргі
кезде адамның қарым-қатынас процесстері телекоммуникациялар, компьютерлік
коммуникациялар сияқты жаңа технологиялар арқылы жүзеге асады. Сондықтан
психологтер мен педагогтер басты назарды тұлғаның қарым-қатынас мәселесіне
ерекше аударуы, әсіресе айналасындағы өзгерістерге бірден бейімделе алмайтын,
ұялшақ, қарым-қатынасқа жеңіл түсе алмайтын адамдарға көмектесу қажеттігін
туындатып отыр. Міне, сондықтан қазіргі таңда психология ғылымындағы тұлғаның
өзіндік бағалауын қарым-қатынас арқылы қалыптастыруда педагогикалық–
психологиялық тренингтерді пайдалану мәселесі алға шығып отыр.
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Шетел және кеңестік психологияның бағыты ең алдымен қарым-қатынас
екендігі бәрімізге белгілі. Оларды зерттеуде көптеген ғалымдардың еңбектері бар,
олар: Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Э. Берн, Г.А. Ковалев, А.А. Леонтьев, Л.А. Петровский, К. Роджерс және т.б.
Аталмыш ғалымдардың еңбектерінде қарым-қатынас психологияның жалпы
әдіснамалық және теориялық негізі болатын зерттеудің нәтижелері көрсетілген.
Қарым-қатынас мәселесі жөнінде маңызды пікірлер М. Жұмабаев,
Ж. Аймауытов М. Дулатов, т.б. еңбектерінде көрініс тапқан.
Қарым-қатынасты әлеуметтiк бақылаудың тағы бiр басты амалы – құқық, яғни
үкiмет тарапынан анықталатын, адамдардың жүрiс-тұрысындағы құқықтық ережелер. Бұл көпшiлiктiң заң ретiнде қабылданған ықтияры, елде, қоғамға және оның
мүшелерiне зиян келтiретiн тәртiпке, іс-әрекетке тосқауыл қояды. Бiрақ заң қандай
қатал болса да, адамдар арасындағы қарым-қатынасты толық қамти алмайды. Әрбiр
айтылған сөз, iстелiнген iске заңды бақылау жүргiзу мүмкiн емес.
Қазіргі таңда әсіресе, жалпы білім беру саласының дамуында жағымды
өзгерістер мен оқыту мен тәрбиелеу ісінің ұтымды жақтары ашылып жатқаны
қарым-қатынастың тұлға дамуындағы әсерін жаңа қырынан зерттеуді қажет отыр [2].
Тұлғааралық қарым-қатынас процесі қоғамдық қатынастың пайда болуының
өзіндік формасын танытады. Бұл процестің ерекшелігі әр түрлі деңгейдегі қоғамдық
өмірдің өндірістік байланысын, оның осы қоғамдағы сатысының дамуын көрсетеді.
Олардың өзгерісі барлық басқа қоғамдық қатынастың өзгеруіне және адамааралық
қарым-қатынастың әр түрлі топтары мен деңгейдегі өзіндік қатынастары мен өзіндік
іс-әрекеттерін байқатады.
Әлеуметтік, педагогикалық және психологиялық феномен ретінде тұлғааралық
қарым-қатынасты түсіндіру үшін ең алдымен, оның тұлға түсінігімен арақатынасын
көрсету қажет. Өз мазмұны бойынша тұлға және қарым-қатынас ұғымдары екі өзара
қиылысушы орта ретінде қарастыруға болады.
Жаһандану жағдайындағы ғылыми-техникалық бетбұрыстар кезінде тұлға
құрылымын психологиялық тұрғыда жаңа сипатта қарастыруда талап етіп отырғаны
белгілі. Осы орайда, өзіндік сана компоненттерінің бірі өзіндік бағалау тұлға дамуы
барысында құрылады. Өзіндік бағалау біртіндеп әлеуметтік тәжірбиені меңгеру
процесінде қайта құрылып, тұлғаның өзіндік санасын қалыптастыра отырып, оның
құрылымына кіреді.
Психологиялық әдебиеттерде көрсеткендей, өзіндік бағалау дегеніміз тұлғаның
өз орнын бағалауы болып табылады. Әрине, психология ғылымында өзіндік бағалау
жеткілікті түрде қарастырылған. Дегенмен өзіндік бағалауға оқу-тәрбие процесіндегі
тұлғааралық қарым-қатынастың әсері әлі де толық қарастырылмаған.
Жалпы алғанда өзіндік бағалау арқылы тұлғада өзіне сенімділік нығая түседі.
Тұлға кез келген іс-әрекетте өз мүмкіндігін толық пайдаланып, өзінің күшіне деген
сенімділігі артады. Өзіндік бағалау тұлға өмірінде маңызды бола отырып, оның өзі
туралы ойлануы, өзінің жақсы және жаман жақтарын айқындау мәселесі туындайды.
Жеткіншектің өзін сәйкес келмейтін бағалауларының негізгі себебі олардың
саналы түрде өздерінің келешектерін көргісі және мойындағысы келмейтіндігі емес,
керісінше жеткіншектердің оларды көретін жағдайының, басқа адамдардың дұрыс
әсерінің жоқтығына байланысты болып келеді [3].
Оқушының өзіндік төмен бағалауы оқу тапсырмалары орындаудағы қиындықтарды сезінген, пәндердің бір қатарынан үлгірмеген, жолдастарымен дұрыс қарымқатынасқа түсе алмаған, ата-аналары балаларын түсінбеген және т.б. жағдайларда
пайда болады.
Қорытындылай келе төмендегідей түйіндеме жасаймыз:
– жеткіншектік кезең қарым-қатынаста сензитивті кезең болып табылады;
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– өзіндік бағалау әлеуметтік орда диференциациаланады және қоршаған ортаға
тәуелді болып келеді;
– оқу-тәрбие процесінде қарым-қатынас тренигтері арқылы өзіндік бағауға әсер
етуге болады;
– тренингтер арқылы жеткіншектердің өзіндік сенімін күшейту жағымды
қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Ш.Ж. Арзымбетова, А. Нурсейт
ЮКГПИ, г. Шымкент
Современный процесс модернизации образования многое определяет в развитии науки и образования, в том числе тенденции и темпы их обновления. Современный мир не только обновляется, но и переживает через этот процесс целый ряд глобальных кризисов во многих сферах, в том числе и в образовании. Инклюзия прочно
вошло как в общественную жизнь, так и в образовательную систему Республики Казахстан.
Учебный процесс в общеобразовательных школах с инклюзивным обучением
осуществляется на основе Государственного общеобязательного стандарта среднего
образования (начального, основного среднего, общего среднего образования),
утвержденного постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080
(далее – ГОСО РК 1.4.002–2012), типовых учебных планов дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего образования, утвержденных Министром
образования и науки РК от 20 декабря 2012 года №557 и от 8 ноября 2012 года №500
(далее – ТУП), учебных программ средней школы, утвержденных приказом Министра образования и науки РК №115 от 3 апреля 2013 года [1].
Согласно статье 1 Закона Республики Казахстана «Об образовании», государство, реализуя цели инклюзивного образования, обеспечивает гражданам с ограниченными возможностями специальные условия для их совместного обучения, коррекции нарушения развития и социальной адаптации на всех уровнях системы образования.
Основной целью интегрированного (инклюзивного) образования является реализация права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение образования по месту жительства в соответствии с их познавательными возможностями и способностями, их социальная адаптация и интеграция в общество, повышение
роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка.
В настоящее время в Казахстане, по данным государственного Агентства по
статистике, детей и подростков до 16 лет насчитывают около 5 млн. человек, что составляет почти 28% от общей численности населения. Из 5 миллионов детей, прожи-
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вающих в РК, свыше 150 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, что
составляет 3% от общего количества. Из них 48 000 детей дошкольного возраста.
111 405 детей с ограниченными возможностями школьного возраста охвачены обучением (в общеобразовательных школах, специальных организациях образования,
специальных классах, на дому, в профшколах и колледжах) [2].
Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования в широком социальном смысле – долгосрочная стратегия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и комплексного
подхода для ее реализации. Тенденция включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные школы является ведущим ориентиром образовательной политики многих стран мира (США, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Австралия и др.). Дети с различными нарушениями в этих странах успешно
обучаются совместно с нормальными сверстниками в общеобразовательных учреждениях, в которых для них созданы специальные условия.
В зарубежных странах идеи интеграции лиц с отклонениями в развитии возникли в 70-х годах и стали реализовываться в контексте социального противостояния всем видам дискриминации.
Применительно к лицам с нарушениями в развитии были приняты Декларации
ООН «О правах умственно отсталых лиц» (1971), «О правах инвалидов» (1975).
В Декларации «О правах умственно отсталых лиц» утверждалась необходимость
обеспечения прав на проживание в семье, в среде здоровых людей, на образование,
восстановление трудоспособности, право на продуктивный труд и полезную деятельность и покровительство, позволяющее развивать свои возможности. В Декларации «О правах инвалидов» утверждалась обязанность общества адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам инвалидов.
В 90-х годах были приняты международные правовые акты, направленные на
достижение оптимального уровня социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями, это: Конвенция о правах ребенка (1989), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для людей с нарушениями развития (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года), Саламанкская декларация и Рамки
Действий по образования лиц с особыми потребностями, Дакарские Рамки Действий
«Образование для всех».
Коренной перелом в изменении отношения мировых лидеров к проблеме доступности образования произошел в 1990 году, когда состоялась Всемирная конференция по образованию для всех «Удовлетворение основных потребностей в образовании» (Джомтьен Тайланд), на которой была провозглашена политика «Образование для всех».
Саламанкская Декларация провозглашает, основное право на образование и
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний, право доступа
к обучению в обычных школах, которые, в свою очередь, должны создать им условия, с целью удовлетворения потребностей.
Следует отметить принятие в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах инвалидов. 11 декабря 2008 года состоялось подписание Казахстаном Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней. В статье 24
названной выше Конвенции указывается право инвалидов на образование. В частности, подчеркнем право на инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в
течение всей жизни, а также доступ к качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания.
Чтобы реализовать в Казахстане полноценное инклюзивное образование, естественно, нужно, во-первых, подготовить кадры к оказанию образовательных услуг с
условиями инклюзивного образвания.

178
Проблема подготовки педагогов к оказанию образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в последнее время становится весьма актуальной. Рассмотрим позицию С.И. Сабельниковой по подготовке педагогов общеобразовательных учреждений к работе в условиях инклюзивного образования [3].
Автор отмечает, что для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы следующие психолого-педагогические знания:
– представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем
его отличие от традиционных форм образования;
– знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;
– знание методов психологического и дидактического проектирования учебного процесса для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием;
– умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия
между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в
группе, с родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством).
B исследованиях таких ученых, как C. Forlin, D. Chambers [4], M.J. Zalizan [5],
Г. Самарцева [6], готовность учителей к работе с детьми с ограниченными возможностями развития преимущественно исследуется с целью выявления отношения учителей к инклюзивному образованию и определения степени их влияния на социальное взаимодействие учащихся с ограниченными возможностями развития в рамках
общеобразовательных школ, а также выявлению влияния программ профессиональной подготовки педагогов в высших учебных заведениях на их готовность к реализации инклюзивного образования. Oтметим, что значительная часть современных
исследований посвящена вопросам выявления перечня профессиональных качеств и
навыков, которые необходимы будущим педагогам в работе с детьми с ограниченными возможностями развития. При этом базовыми качествами педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями развития, признаны эмпатия, педагогический оптимизм, гуманность, любовь к детям, терпение, активность педагога во
взаимодействии с ребенком с ограниченными возможностями развития и др.
Pассмотренные особенности в формировании готовности учителей к работе в условиях инклюзивного образования, дают основание считать, что личностные компетенции педагога являются фундаментальной основой профессиональной деятельности учителей начальных классов в условиях инклюзивного образования.
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ЯНУШ КОРЧАКТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОЛЫ
И.А. Ахметова, М.Т. Баймуканова,
С.С. Нурланова, А.С. Мусраунова, Ғ.Т. Тұтқышева
ҚарМУ, Қарағанды қ.
Әлемде белгілі бір кітапты оқығанда, керемет әсер алғанда, оқып отырған
кітаптың авторының таланты мен дарынына таңырқайсың. Осындай авторлардың
бірі ХХ ғасырда Еуропада өмір сүрген педагогикаға ұлан-ғайыр үлес қосқан,
дарынды педагог Януш Корчак.
Генрик Гольдшмит – Януш Корчактың шын есімі. Ол 22 шілде 1878 жылы
әйгілі Варшава адвокатының отбасында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған
Януш Корчак университетте білім алу, отбасына қолғабыс болу үшін, қосымша
жұмыс істеуге мәжбүр болады.
Студент кезінде-ақ, Януш Корчак санитар, жүк тасушы секілді еңбек түрлерін
емес, репетиторлық жолды таңдайды. Репетиторлықпен айналысып жүрген шағында,
Я. Корчак балаларға тәрбие берудің жолдары туралы ойлана бастайды. Осы кезде
оның «Дитя гостиной» атты еңбегі жарыққа шығады. Бұл еңбекте жас Генриктің тек
бастапқы ойларының сұлбалары ғана берілгенімен, ол бар өмірін педагогикаға
арнауға бел байлайды. Ол ғылыми журналдарға балалар, олардың өмірлері туралы
мақалаларды жолдауды тоқтатпайды. «Каким путем?» атты еңбегі әдеби сайыста
марапатқа ие болады, автор бұл еңбекті Януш Корчак деген лақап атпен жолдаған
болатын, сөйтіп жас лауреат Генрик Гольдшмит, Януш Корчак атанады.
Негізгі мамандығы бойынша Корчак – дәрігер. Варшава университетінде
дәрігер мамандығын тәмамдаған Корчак, басынан орыс-жапон және Бірінші
дүниежүзілік соғысты өткереді, бұл жерде ол көптеген қиындықтарға тап болады.
Ота жасаудан қолы босаған кзде, майшамды жағып, жазуға көшетін. Сол қажырлы
еңбегінің нәтижесінде, Я. Корчак соғыстан «Как любить ребенка» атты еңбекпен
оралады. Бұл еңбек педагогиканың ең үздік туандыларының бірі [1, 23-24б].
Біз педагогикада неліктен осы уақытқа шейін Януш Корчактың есімін атап
келеміз? Ол әлемдік педагогикаға қандай үлес қосты? Деген сұрақтар туындайды
осы тұста. Януш Корчакқа шейін көптеген педагогтар ғасырлар бойы, бала жандүниесі «tabula-rasa» деп саналды, яғни, әртүрлі ойларды жазуға болатын таза
тақтай. Бала жан-дүниесін әртүрлі қалыптарды қабылдай алатын, өзгертуге болатын
мүсіндермен салыстырды. Алайда, Я. Корчак бұл педагогтермен келіспеді. Басқа
өмірлік идеалды таңдады. Ол: «Кемеңгер француз этнологi Фабр, өзінің эпохалды
зерттеулерімді ешбір жәндікке зиян келтірмей бақыладым деп мақтанады. Фабр
жәндіктердің іс-қимылдарын тек сырттай ғана бақылайтын. Ешқашан оларға зиян
немесе бөгет жасап көрмеген. Әрбір педагог, Фабр секілді болса ғой!» дейді өз жазба
күнделігінде. Жоғарыда айтылған бұл жазбада Корчак педагогикасының тәрбие
методикасы берілген. Корчак балалар әлемінің алғашқы Фабры атанды. Балаларға
арналған ауруханаларда, тәрбие мен білім беру мекемелерінде, жазғы лагерьлерде
көптеген жұмыс істеген Я. Корчак үнемі балалардың өмірін бақылап, саралайтын.
Бұл бақылаулардың негізгі мақсаты медицина, педагогика және психология
салаларымен ұштасқан, балалар турал ұлы ғылымды қалыптастыру еді [2, 18б].
Осы арманын жүзеге асыру мақсатында, Я. Корчак Варшава қаласында «жетімдер үйін» ашады. «Жетімдер үйінде» ол гумандық педагогиканы – тәрбиелеудің
басты құралы ретінде қолдана бастайды. 2–3 жылдың көлемінде, Я. Корчак
басқарған жетімдер үйінің жағдайы түзеліп, Польшаның ең үздік білім беретін
мекемелерінің біріне айналады. Ғалым-педагог Александр Левин естеліктерінде,
жетімдер үйі туралы: «Жетімдер үйі – тамақпен, киіммен қамсыздандыру жағынан
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әрқашанда ақшалай қиындыққа тап болатын. Алайда, Корчак балаларды жылы,
жайлы бөлмелерге жайғастыруға тырысатын. Ал, мәселе тамақтану мәселесіне
келгенде, оқушыларды тек қана пайдалы тамақтармен тамақтандыруға бұйырық
беретін.
Себебі әрбір тамақ қабылдағаннан кейін, оқушылар бөлмелерінде салмақтар
мен бойларын өлшейтін. Ал мұғалімдер сол қортытындылар мен жүйелерден, әрбір
баланың физиологиясы туралы қорытынды ақпарат жазатын. Әрбір жатын бөлменің
жанында, жуынатын бөлмелер де болатын. Яғни, ол балалардың гигиеналық
тұрғыдан үнемі таза жүрулерін қолдады. Сонымен қатар, басқа мектеп-интернаттарда немесе жетім үйлер секілді мекемелерде еден жуатын құралдар жасырынып
тұрса, Я. Корчактың жетімдер үйінде құралдар, керісінше, барлық жерлерде көрініп
тұратын. Себебі балаларды еңбексіз тәрбиелеу мүмкін емес, дейтін Я. Корчак – деп,
еске алады [3 37б].
Януш Корчак тек тамаша педагог ғана емес, сонымен қатар дарынды қалам
иесі, әдебиетші. Өзінің қысқа ғұмырын жетім балаларға, олардың тәрбиесіне ғана
арнап қоймай, сонымен қатар артынан тәрбие туралы 20 шақты еңбек қалдырды.
Бұған дәлел ретінде, Я. Корчак бөлмесінде ешқашан артық заттарды ұстамаған,
бөлмесі кітапханаға ұқсайтын. Оның сүйіп оқитын авторлары: М. Аврелий,
А.П. Чехов, М. Пруст, т.б. [4, 82б].
Януш Корчак ұлы педагогтердiң ұлы ізбасары, оған дәлел оның еңбек жолы,
артында қалдырған еңбектері мен өсиеттері. Оның өмірдегі жалғыз махаббаты –
педагогика, ал оның қарым-қатынас құралы – гуманды педагогика болатын. Ол ең
алғашқы болып, «Жетімдер үйінің» апталық газеттерінен шығаруды қолға алған.
Сонымен қатар, радио бойынша, гуманды педагогика бағытында Қария Доктор
лақап атымен балалармен сұхбаттар жүргізген.
Я. Корчак «егер балаға бүгінгі күні қажеттіліктерін, қызығушылықтарын
қанағаттандыра алмасақ, ол бала ертеңгі күні қалай өмір сүре алады. Оған қазіргі
минуттағы ойыны, қарым-қатынасы, тірі табиғатпен байланысы, сурет салуы,
ойыншықтарын шашып ойнауы қымбаттырақ. Осы үлкен сезім үстіндегі сезінетін
эмоциясы оған мәнді. Сондықтан тәрбие кезінде «сен ертең сондай боласың
дегеннен гөрі» қазіргі сәтін қадірлеңіз. Теріс қылықтарын қазір түзетіңіз, қуанышын
қазір бөлісіңіз» деген. Я. Корчактың бұл сөзі баланың психикалық денсаулығы
мәселесімен өте тығыз байланысты. Өйткені қазіргі әлеумет ортасында бала бар шын
көңіл күйімен өзін дамытушы әрекетпен айналысып жатса, оған ересектер өздерінің
ақ көңіл ниетімен әріптес болып, ақиқат дүниенің бір сырын ашуға көмегін тигізіп,
екеу ара үйлесімді қарым-қатынаста болса, бұл психикалық денсаулықтың кепілі.
Өмірде балалар әлемі болса екен деген ойды ол өзінің «Король Матиуш І» атты
еңбегінде жүзеге асырады. Ең соңғы болып жарыққа шыққан еңбектерінің бірі,
педагогика тарихында бұрын-соңды кездеспеген атаумен жарық көрді: «Наедине с
Господом Богом» атты еңбек, ал кітап мұқабасының төменгі жағында «ғибадат
етпейтіндерге арналған ғибадаттар» деген жазу басылған [5, 46 б.].
Я. Корчак 64 жасында өзінің жетімдер үйінің 200 тәрбиеленушісімен бірге
Треблинка атты немістер лагерінде, газ камераларында көз жұмды. Қазіргі таңда, газ
камераларының орнында, «Януш Корчак және балалар» деген ескерткіш тақтасы
орнатылған.
Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылған жоқ, себебі Януш Корчактың педагогикалық
ойларын мен тәжірибесін, еңбектерін күллі әлем оқып, біледі. Әлем бойынша,
Корчак өсиеттеріне құлақ асып ер жетіп келе жатқан бүлдіршіндер бар.
Корчак балалар үйінде жетекшілік етті, педагогикалық институтта дәріс
оқыды, өмірінің соңына дейін тәрбие ілімі туралы еңбектер жазды. Гитлерлік
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оккупация мезгілінде «Балалар үйіндегі 200-ге жақын тәрбиеленуші мен бір қатар
педагогтермен бірге Треблинка концлагерінің газ камерасында өлтірілген.
Януш Корчак ұлы педагогтердiң ұлы ізбасары, оған дәлел оның еңбек жолы,
артында қалдырған еңбектері мен өсиеттері. Оның өмірдегі жалғыз махаббаты –
педагогика, ал оның қарым-қатынас құралы – гуманды педагогика болды.
Ұлы ұстаз – Януш Корчак артынан өшпес із қалдырған. Әрқашан біз педагогтар, Януш Корчактың еңбектерін оқып, болашақ педагогтарды оқытуда жүзеге
асыруымыз тиіс.
Әдебиет
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
А.Е. Ахметова, Б.А. Байдалинова
Павлодарский государственный педагогический институт,
г. Павлодар
К настоящему времени система технического и профессионального образования в Казахстане институционально достаточно развита. Однако главной проблемой
остается качество подготовки специалистов, их низкая конкурентоспособность и несоответствие квалификации требованиям рынка труда.
Системным фактором является неудовлетворительное взаимодействие технического и профессионального с рынком труда, крайне слабое участие работодателей
в выработке содержания образования, в самом процессе обучения и поддержке организаций технического и профессионального образования.
Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов лишена система
дуального обучения, совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку.
Примером может служить система профессионального образования Германии,
которая, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы,
является одним из лидеров по уровню квалификации кадров, а ее система дуального
образования во многом является образцом для всего Европейского Союза.
Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предприятий, работников, государства.
Для предприятия – это возможность подготовить для себя кадры, экономия на
расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации.
Для молодых людей дуальное обучение – отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни.
В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает
задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики.
В Казахстане принимаются реальные меры по внедрению дуального (кооперативного) образования. Создана нормативная правовая база:
– Закон РК «Об образовании» (пп. 35-1 ст. 1)
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«Кооперативное обучение – одна из форм организации профессиональной подготовки кадров, основанной на корпоративной ответственности государства, работодателей и учебных заведений».
– Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на
2011–2020 гг.
«Будет широко внедрено кооперативное обучение с учетом фактического спроса предприятий. Обучение в учебных заведениях ТиПО будет привлекательно и престижно для молодежи».
– Статья Главы Государства – «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда». «Важно развивать дуальное профессиональное образование. Необходимы современные центры прикладных квалификаций,
которые позволят преодолеть дефицит кадров массовых профессий» [1].
Основным результатом профессионального образования на современном этапе
выступает общая и профессиональная компетентность будущего специалиста, рассматриваемая как совокупность научных и профессиональных знаний и умений,
креативных способностей, самостоятельности, адекватной самооценки, гуманистических ценностных ориентаций, эмоционально-волевой регуляции и поведенческих
проявлений личности.
Высшим компонентом личности является профессиональная компетентность.
Под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний,
умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана с принятием решений.
Основными компонентами профессиональной компетентности являются:
– социально-правовая компетентность – знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение приемами профессионального общения и поведения;
– персональная компетентность – способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации себя в профессиональном труде;
– специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные
задачи и оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;
– аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления профессиональных деструкции;
– экстремальная компетентность – способность действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов
[2; c.22].
Профессиональная компетентность выступает прежде всего как способ поведения, образ жизни будущего специалиста, в котором интегрируются его познавательные и творчески преобразующие возможности и способности.
Экспериментальная площадка подразумевает особую форму организации поисковой деятельности авторов инициативы без жестко разработанного проекта,
имеются только его идея, общие контуры.
Результатом деятельности «экспериментальной площадки» может быть создание новой практики образования, которая показывает, как может развиваться школа
в будущем.
Научное понятие экспериментальной работы подразумевает исследовательскую деятельность с заранее неопределенным и неизвестным результатом. План ра-
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бот может меняться в зависимости от промежуточных результатов, тема может быть
уточнена в ходе эксперимента.
В педагогике использование этого термина несет другую смысловую нагрузку:
подразумеваются другие виды деятельности, которые сложно отделить друг от друга, предполагающие четкую программу работ.
Экспериментальная работа в школе может быть организована как:
– проверка гипотезы;
– воспроизведение кем-то разработанной методики в новых условиях;
– исследовательская работа в школе по выявленной проблеме;
– поиск новых путей решения известных педагогических проблем;
– строго направляемая и контролируемая педагогическая деятельность по созданию и апробированию новых технологий обучения, воспитания детей.
Отчет о проведенной опытно-экспериментальной работе образовательного учреждения – это демонстрация успешности через анализ решения конкретных задач
направленных на выявление или реализацию конкретных проблем, достижения поставленных целей.
В ходе эксперимента неизбежно вскрываются новые проблемы, проявляются
новые направления деятельности, но это не значит, что нужно пытаться их как-то
реализовать. Эксперимент может вскрывать новые пласты и направления деятельности, но за этим легко потерять те задачи, решение которых, собственно, и составляет
программу экспериментальной работы. Результаты эксперимента будут актуальными для «пользователей» только в том случае, если они адекватно поняты и проанализированы.
При подготовке творческого отчета необходимо отделить все побочные исследования, не влияющие на ход основного эксперимента, и представлять только запланированные программой цели. Содержательное описание новизны дается в развернутой форме на конкретно-педагогическом уровне. Эксперты анализируют законченную работу и определяют, имеется ли здесь новизна или только декларируется [3].
В рамках экспериментальной площадки создается интегративная профессионально-образовательная среда, актуализирующая личностно-профессиональный рост
студентов.
Экспериментально доказано, что экспериментальная площадка является эффективной формой повышения профессиональной компетентности студентов.
Литература
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ӘР ТҮРЛІ ЕЛДЕРДЕГІ КӘСІБИ ПЕДАГОГТЕРДI ДАЙЫНДАУДЫҢ
КЕЙБІР МОДЕЛДЕРІ
Ж.М. Байғожина, Ж.Ж. Айтпаева
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қаласы
Сексенiншi жылдары мамандарды дайындаудағы мәселелердiң шешiмiн қарастырмастан, ГФР әлеуметтiк педагогтар мен әлеуметтiк қызметкерлердi дайындау
ерекшелiктерiне талдау жасамастан бұрын Греманиядағы жоғары бiлiм жүйесiн және
әлеуметтiк педагогтар мен әлеуметтiк қызметкерлердi даярлайтын орынды жалпы
сипаттап өту қажет.
ГФР жоғары бiлiмiнiң мiндеттерi 1976 ж. «Жоғары мектеп туралы заңда»
айқындалған, оның әрекетi Германия бiрiккен 1991 жылға да, Шығыс жерлерiне де
таралады: «Жоғары зерттеу, оқыту және оқу арқылы ғылым мен өнердi дамытуға
қызмет етедi. Олар ғылыми бiлiмдер мен әдiстердi қолдануды жне шығармашылық
қайта құруға деген қабiлеттi талап ететiн кәсiби қызметке дайындайды».
Ол заң 1991 жылы Германия бiрлестiктерiне, Шығыс жерлерiне таратылады:
«жоғары мектептер алға қойған мiндеттерiне сәйкес зеттеу, бiлiм беру және оқыту
арқылы ғылым мен өнер дамуына қызмет етедi. Олар ғылыми бiлiмдi және әдiстердi
қолдануды немесе шығармашылыққа бейiмдiлiктi талар ететiн кәсiби қызметке
дайындайды».
Жоғары оқу орнында оқытудың талабы мынадай: «студент еркiн, демократиялық, әлеуметтiк, құқықтық мемлекетте ғылым және өнер саласында жауапты
қызметке әзiр болуы үшiн студенттердi кәсiби қызметке дайындау және ол үшiн сол
бағытта қажеттi бiлiм, бiлiк және дағдыларды үйрету қажет».
Жалпы және мамандандырылған гимназияның, сондай-ақ 12–13 жылдық
бiрлескен мектептердiң бiтiрушiлерi жоғары бiлiм алуға рұқсат ретiнде толық орта
бiлiмi туралы аттестат – «абитурмен» қамтамасыз етiледi.
Әдiстердi «бұл қалай орындалады?» деген сұраққа жауап беретiн, әлеуметтiк
қызметтiң бөлiгi ретiнде қарастыруға болады. Әдiстердiң тұжырымдамасының
негiзгi бөлiгi әлеуметтiк қызметкерлер мен әлеуметтiк педагогтердiң өз бiлiмдерi
мен дағдыларына сай қолданатын өз жұмыстарының тиiмдiлiк мөлшерiн анықтайтын негiзгi дiңгегi деп түсiнедi. Әдiстер әлеуметтiк қызметтi жүзеге асыратын,
«жұмыс даласында» еңбек етуге мүмкiндiк беретiн ережелердiң жүйеленген
жиынтығын құрайды.
Әлеуметтiк қызмет, оның әдiстерi әлеуметтiк қызметкерлер мен әлеуметтiк
педагогтер мамандығының өзiнiң қалыптасуымен, дамуымен бiрге дамыды және
жүзеге асырылды.
Әр түрлi елдерде мұндай даму жолдары бiрдей болған жоқ. Әлеуметтiк қызмет
және мамандарды дайындау жүйесiн Германияда жүргiзу үшiн, басқа елдер сияқты,
олар АҚШ-тың қысымына шыдады, бiрақ Германияда оның дамуы өзгеше сипатқа
ие болды және ол ұлттық тамырын жайды.
Әлеуметтiк қызмет пен әлеуметтiк педагогиканы халықтың мәдени, әлеуметтiк
және материалдық өмiрiн жақсартуға бағытталған, адамға әсер етудiң мемлекеттiк
және мемлекеттiк емес арнайы түрi деп анықтауға болады.
ГФР әлеуметтiк қызмет пен әлеуметтiк педагогика арасына шекара қойып
отырғанын айта кету керек. Әлеуметтiк қызмет клиентке көмек көрсету, қамқорлық
жасау және күтумен байланысты жұмыс. Әлеуметтiк педагогика негiзiнен тiкелей
тәрбие мәселелерiмен және клиенттерге бiлiм берумен айналысады. Мысалы,
әлеуметтiк педагог өзiнiң алдына оның клиент-балалары европалық ең озық
дәстүрлер рухында тәрбиеленуiн, жасөспiрiм клиенттерiнiң европалық бiлiм алуын,
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психикалық ауруға шалдыққан адамдар қоғам өмiрiне араласуы үшiн қажеттi бiлiм
алу мүмкiндiгiне ие болуын мақсат етiп алады.
Әлеуметтiк педагог клиенттiң күнделiктi өмiрiне араласа алады, оған
педагогикалық әсер ете алады. Әлеуметтiк қызметкер клиенттiң нақты әлеуметтiк
мәселесiмен айналыса алады, оның шешу жолдарын қарастырады.
Әлеуметтiк қызметкерлер мен әдеуметтiк педагогтардың қызметiнде орталықтардың аз емес екендiгiн байқадық. Бiрақ, көлсетiлген бағыттарды мамандандыру
әртүрлi әлеуметтiк мамандықтардың ерекшелiгiн есепке алумен орындалады.
Әлеуметтiк қызметтiң классикалық, басқа да жаңа әдiстерiн пайдалана отырып,
әлеуметтiк педагогтар нақты проблемаларды шешуде оқушыларға қолдау көрсету
қажет (тұрғын үй, отбасындағы қақтығыстар, қаржылай қамтамасыз ету т.б.)
Әлеуметтiк педагогика ересектермен жұмыс iстеумен қоса, тек педагогикалық
мақсаттағы қызмет аясын қамтиды, себебi – тәрбие мен бiлiм беру – адаммен өмiр
бойы бiрге болатын құбылыс.
Сонымен, әлеуметтiк қызмет әлеуметтiк мәселелердi шешуге, әлеуметтiк
қорғансыздарға немесе аз қорғалатын тобына көмек көрсетуге бағытталған. Ал
әлеуметтiк педагогика мектептен тыс бiлiм алуды қамтамасыз етедi. Олардағы ортақ
нәрсе әдеуметтiк қызмет пен әлеуметтiк педагогика адамның әлеуметтiк мiнез-құлқы
мен әлеуметтiк қатынастардың өзгеруiне бағытталған.
Қазiргi уақытта ГФР-да жоғары оқу орнының 7 түрi бар:
– теологиялық жоғары мектеп;
– педагогикалық жоғары мектеп;
– өнер академиясы;
– шоғырланған жоғары мектептер;
– арнайы жоғары мектептер;
– басқару саласындағы арнайы жоғары мектептер.
Барлық жоғары мектептердiң кеңестiк және заң органы Жоғары мектеп
Ректорының Конференциясы болып табылады.
Әдебиеттерге талдау жасау әлеуметтiк қызмет дамуының басынан Германиядағы әлеуметтiк қызметкерлерге бiлiм берудi жүзеге асыру үшiн бiр жағынан – оның
жүйеленуi және ғылыми негiзделуiне, екiншi жағынан – бiлiм беру барысында
тұлғалық бағдарлылыққа күш салатындығын көрсеттi. «Дайындық арнайы бiлiмдi
және ғылыми жаңалықтарды хабарлаумен шектелмеуi қажет. Әлеуметтiк қызметкерлер, әлеуметтiк педагогтарға бiлiм берудiң негiзгi құрамы тұлғаны қалыптастыру,
азаматтық әйелдер қозғалысының идеяларына сәйкес әлеуметтiк – этикалық
қызметтi түсiну болып табылады». Берлин қаласындағы арнайы әйелдер мектебiнiң
ашылуындағы Алиса Саломоннның тезисi растайды: «Әлеуметтiк қызмет үшiн
мамандарды дайындау ғылыми бiлiм беру және тәжiрибелiк дағдыларды үйретумен
шектелмейдi. Дайындықтың мақсаты – тұлғаны қалыптастыру, көмекшiнiң ерекше
әлеуметтiк ролiн сезiну».
1. Мамандыққа дайындықтың ең тиiмдi жолы – ғылыми негiзделген теориялық
негiз және бiлiм беруде тәжiрибелiк бағдар ұстау болып табылады. Өз бетiнше
қызмет етудi қалыптастыруға бағытталған және кәсiби қызметте қанағат әкелетiн
бiлiм беру iсi болашақ әлеуметтiк қызметкерлер/ әлеуметтiк педагог – бiлiктi маман
тұлғасын қалыптастыруда да қажет. Оқу жоспарында теориялық мазмұнды теңдей
бөлу және кәсiби психологиялық көзқарастарды қалыптастыруға бағытталған
пәндердi қосу, мысалы оқу жоспарына «өзiн өзi тану» сабағын енгiзу.
2. Тәжiрибе өту кезiнде клиенттердiң проблемаларына студенттердiң айрықша
қатынасын және олардың эмоционалдық тәжiрибесiн қалыптастыру.
3. Жоғары оқу орнында оқу кезiнде супервизияның сағатын көбейту.
4. Әлеуметтiк қызметкердiң жауапкершiлiк сезiмiн қалыптастыру.
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Әлеуметтiк қызметкер Фриц Тюрнау әлеуметтiк қызметкер / әлеуметтiк педагогтарды дайындаудың жаңа бiлiм беру тұжырымдамасын талқылай отырып, «оқу
материалы мазмұнының бағдарлары және бiлiктiлiк компонентiн қалыптастыруға
үйрету технологияларын» ұсынады. Автордың пiкiрiнше, «кәсiби бiлiктiлiк, бұл тек
бiлiмдi қалыптастыру процесi емес, сонымен бiрге үнемi кәсiби бiлiктiлiк». Жаңа
жағдайда әлеуметтiк педагогтарға кәсiби жоғары бiлiктiлiк қажет болды.
Кәсiби – бiлiм беру бағдарламасының мазмұны – қоғамдық-тарихи жүйенiң
ерекшелiгiн көрсететiн жан-жақты құбылыс. Германиядағы әлеуметтiк қызметкерлердi дайындаудың кәсiби – бiлiм беру бағдарламасының теориялық негiзi оқу-теориялық дидактикасы жатады. Оқу-теориялық дидактикасының негiзгi ережелерiне:
– бiлiм беру барлық факторларды шоғырландыру процесi ретiнде;
– бiлiм беру теориясы нормативтi емес, алдын ала тапсырылмаған ашық жүйе
ретiнде;
– бiлiм беру әдiстерi бiлiм беру факторларының тұрқына сәйкес келедi.
Сонымен қатар, дидактиканың осы тұжырымында маңызды қоғамдық-саяси
компонент бар: дидактиканың мақсаты норма белгiлейтiн, сондай-ақ ғылыми негiзге
және өз әрекетiн түзеуге үйрететiн қоғамдық күштерге мүмкiндiк беру болып
табылады.
Германиядағы кәсiби – бiлiм беру бағдарламасының құрылымындағы
дидактикалық жүйе ретiнде маңызды кезең ЖОО дидактикасының қағидаларын
тарату болып табылады:
– зерттеу, бiлiм беру, оқыту бiрлiгi,
– теорияның тәжiрибемен байланысы,
– ғылым бостандығы.
Бiз Германиядағы әлеуметтiк қызметкерлердi кәсiби–бiлiм беру бағдарламасы
бойынша дайындауға: мақсаты және бiлiм беру әдiстерiне талдау жүргiзiлген
болатын.
Олардың мазмұнында, мамандық таңдауда, материал таңдаудағы, әртүрлiлiгiне
қарамастан, әрбiр мұғалiм заңға сәйкес өз бетiнше тақырып құруға, оқу түрiн
таңдауға, олардың мағыналық туыстығын анықтауға құқылы екендiгiн талдау
барысы көрсеттi. Жоғары мектептерде мамандарды дайындау ерекшелiктерiн
толығырақ қарастырайық. Германиядағы әлеуметтiк педагогтер мен әлеуметтiк
қызметкерлердiң көпшiлiгi арнайы жоғары оқу орындарында бiлiм алады. Бiлiм беру
бағдарламасының жетекшi мақсаты: оқушыларға тәжiрибелiк, ғылыми негiзделген
бiлiм беруге кепiлдiк беру. Оқушыларды ғылыми танымдары мен әдiстерiн қолдана
алуы үшiн, сондай-ақ шығармашылық мүмкiндiктерiн көрсете бiлудi қалыптастыру
үшiн кәсiби қызметке дайындау.
Екiншi негiзгi категория – бағдарлама мазмұны. Германиядағы әлеуметтiң
қызметтiң барлық жоғары мектептерiнде негiзгi пән «әлеуметтiк педагогика мен
әлеуметтiк қызметтiң әдiстерi мен проблемалары» болып табылады. Ол бiлiм
берудiң бастапқы, негiзгi кезеңiнде және жобалық оқыту түрiне мамандандыруда
оқытылады. Ұсынылған курстар мен семинарларалмасып отырады және мұғалiмнiң
жеке тұлғасымен, пәннiң ерекшелiгiмен, мектептiң тақырыптық бағыттылығымен
шарттыланған.
Оқу барысында студенттер Германияның саяси жүйесiнiң құрылымымен және
негiздерiмен танысуы қажет; әлеуметтiк қамтамасыз ету жүйесi; әлеуметтiк зерттеулер нәтижелерi, сондай-ақ әртүрлi әлеуметтiк топтарды әлеуметтендiру шарттарын,
әлеуметтiк қызмет клиенттерiн, олардың тұрғын үй жағдайларын қарастыруы керек
және ғылыми түсiнiктiк аппарат пен ғылыми тұжырымдарды есепке ала отырып
себептiк-заңдылық байланыстарды шығару.
2) Антропологиялық ғылымдарды бiлу [7, 35-37].
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Студенттер әлеуметтiк шындықтың тұтастығын адамзат тұрғысынан
зерделейдi, алған бiлiмдерiнiң көмегiмен педагогикалық және психологиялық
ғылымдардың өзара байланысы арқылы әлеуметтенуге талдау жасай бiлудi үйренедi.
Осыған сәйкес емдеуге және кеңес беруге қадамдар жасалады, әлеуметтендiру институттары: жанұя, мектеп, әлеуметтiк мекемелер, әлеуметтiк топтар т.б. олардың
тиiмдiлiгi жағынан сыни көзқараспен қарай бастайды. Әлеуметтендiрудiң бүгiнгi
таңдағы көкейкестi жақтары зерттелуде.
3) Құқықтық ғылымдарды бiлу.
Студенттер Германияның мемлекеттiк және конституциялық құқықтарын
оқиды; қоғамдық өмiрдiң құқықтық заңдарымен танысады, таңдау бойынша кейбiр
құқықтық салалар тереңдетiлiп оқытылады. Студенттер азаматтық құқық, жанұя
және неке туралы заң, жастар мен балалар туралы, әлеуметтiк көмек көрсету туралы
федеративтi заң, қылмыстық құқық және әлеуметтiк құқықты оқуға мiндеттi.
Бiлiктi тұлға ретiнде қалыптасу маңыздылығы араласудың адекваттық стратегияларын бағалау мен әзiрлеуге кәсiби өзiн-өзi тануда және кәсiби қызметте
көрiнетiн субъективтi көзқарастар әсер етедi. Оқыту барысында студенттер мiнезқұлықтың құндылықтарын, құндылықтардың адам өмiрiндегi, қоғамдағы маңызын
саралайды. Сондай-ақ, әлеуметтiк және кәсiби этика мәселелрiн талқылайды. Себебi
әлеуметтiк қызметкерлер «қос мандатқа» ие.
Студенттердiң пәндер бойынша жетiстiктерi қорытынды бақылау, зачет және
емтихан негiзiнде тексерiледi. Диплом қорғаудың алдында студенттер пәндер
бойынша оншақты емтихан тапсырады. Емтиханға талап әдетте мiндеттi сабақтардың саннан және «нәтижелерi туралы куәлiктен»тұрады, яғни емтихан алдындағы
жұмыстан тұрады. Сонымен әлеуметтiк педагогиканың дидактика/әдiстемесi
бойынша емтиханға рұқсат алу үшiн он күндiк тәжiрибеден өтуi және тәжiрибеден
жазбаша жұмыс тапсыруы қажет.
Оқу тiзiмiне талдау, құқық, әлеуметтiк саясат, психология бойыншабақылау
олардың да қолданбалы, кәсiби бағдарланған сипатқа ие екендiгiн көрсеттi. Яғни,
студенттер сияқты бiр жағынан iргелi, жүйелi бiлiм ала алмайды, екiншi жағынан
олардың алған бiлiмдерi тәжiрибеде қолдануға жеңiл.
Әлеуметтiк педагогика факультетiнiң әлеуметтiк қызмет факультетiнен айырмасы әлеуметтiк қызмет факультетiнде «жанұя, жастар, әйелдер», «геронтология,
қарт адамдармен жұмыс», «әлеуметтiк психикалық қызмет», «коммуналдық және
аймақтық әлеуметтiк қызмет» мамандықтары бар. Әлеуметтiк педагогика
факультетiнде арнайы «жастармен, балалармен әлеуметтiк-педагогикалық қызмет»,
«қарттармен жұмыс iстеу», «нашақор адамдармен жұмыс iстеу» мамандықтары ашу
көзделуде. Бұл процесс Германияның мектептерiндегiдей, әлеуметтiк қызмет
факультетiне факультеттердi бiрiктiруге әсер етедi.
Арнайы жоғары мектепте оқыту нәтижелi болып табылады. Барлық мектеп
бiтiрушiлер халықтың әртүрлi тобымен: жанұялармен, балалармен, жастармен,
психикалық ауру адамдармен, қарттармен жұмыс iстегiсi келедi.
Жоғарыда аталған Германиядағы әлеуметтік педагогтердi дайындау
тәжірибесін біздің де ЖОО-да тиімді пайдаланып, өз тәжірибемізде кеңінен
қолдануымызға болады. Және де академиялық ұтқырлықты одан әрі дамыта
түсуімізге зор ықпалын тигізері сөзсіз.
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ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ
ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
С.А. Баймамыров
Карагандинский государственный медицинский университет,
г. Караганда
Тестирование как форма контроля знаний заняло прочную позицию в процессе
обучения языкам. Контроль по русскому языку в форме тестов, проводящийся, как
правило, по заданному сценарию и детально разработанным параметрам оценки,
требует соблюдения определенных правил.
Следует избегать превращения контроля (промежуточного или итогового) в
целенаправленный поиск ошибок студентов. В противном случае это может привести к снижению мотивации обучения языку, боязни общения на неродном языке, дестабилизации и даже разрушению коммуникативного намерения студента.
При оценке качества владения русским языком важно опираться на критерии
по форме высказывания и по его содержанию. На практике же многие преподаватели
тяготеют к критерию языковой правильности (к форме), опираются на уровневую
классификацию ошибок (по уровням языка), поскольку формально-языковой план
речевого продукта легче поддается количественному измерению и оценке с помощью объективных параметров, чем содержательный план. Однако проверка знания
системы языка имеет не второстепенное значение. Ведь на начальном, к примеру,
этапе обучения знание языковой системы создаёт основу для овладения коммуникативными возможностями неродного языка, и контроль этого знания сигнализирует о
сформированности или несформированности фонетических, лексических, графических, орфографических, пунктуационных, морфологических, синтаксических навыков. Сюда же можно отнести навыки в построении разного типа текстов – описаний,
повествований, рассуждений.
Поскольку общение, в том числе и учебно-речевое – это процесс многофункциональный, который выступает в одно и то же время, как: а) информативный процесс, б) процесс взаимодействия индивидов, в) процесс взаимовлияния, то его, конечно, нельзя оценивать лишь с точки зрения языковой формы. Важны интерпретация и оценка таких умений, как адекватное понимание обучающемуся русскому
языку сферы, темы и ситуации общения, социальных ролей, отношения собеседников, их коммуникативных задач, намерений.
Несмотря на изложенные выше проблемы методики оценки уровня владения
русским языком как неродным и создания объективных тестов, следует отметить,
что тестирование –– это движение вперед в развитии как педагогического контроля
вообще, так и в преподавании русского языка в частности. Его преимущества в том,
что от субъективных оценок преподавателя тест позволяет перейти к объективным и
сопоставимым измерениям результатов обучения. Тестирование даёт возможность
сопоставить уровень организации учебного процесса, как у разных преподавателей,
так и в разных учебных заведениях. Оно даёт возможность объективных международных сравнений качества лингвистического образования.
Тест – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о знаниях, умениях, навыках студента. Тест рассматривается как некий «измерительный
прибор», который должен отвечать следующим требованиям:
– надежность (показывает те же результаты неоднократно, в сходных условиях);
– валидность (тест обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний, которые хочет измерить разработчик теста);
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– объективность (независимость проверки и оценки знаний от личности преподавателя) [5, с 25].
Назначение тестов – не только и даже не столько контроль и оценка знаний и
практических умений как итоговых результатов, сколько диагностика состояния и
проблем работы студентов с программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил, и умения их применять и т.д. [3, с 12] Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, индивидуальность, способствуют обучению
процессуальному самоконтролю.
Тестирование может применяться на разных стадиях: проведение вводного
тестирования – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; текущее
тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; итоговый
тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные
знания и умения.
Главное достоинство тестовой проверки в скорости, большом охвате материала, более высокая, чем в традиционных методах, объективность контроля [4, с 33].
Обычно на оценку, полученную студентом, влияют многие факторы: личность
преподавателя и самого студента, их взаимоотношения, строгость (лояльность) преподавателя. За один и тот же ответ разные преподаватели могут поставить разные
оценки. При тестировании это исключается.
Тестирование обладает более высокой эффективностью. Позволяет при опросе
охватывать большой объем материала. Уменьшает элемент случайности в выборе
контрольных заданий.
Тестирование не должно заменять, а только дополнять традиционную систему
контроля, потому что только в своей совокупности они создают возможность эффективного контроля качества обучения. Лингводидактическое тестирование отвечает
как социальным (равноправие, справедливость), так и педагогическим (повышение
качества знаний, умений и навыков) целям образования. Без него включение деятельности отечественных учебных заведений в международный образовательный
процесс невозможно.
Дидактической функцией контроля является обеспечение обратной связи между преподавателем и студентом, получение педагогом объективной информации о
степени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. По имеющейся информации преподаватель судит о качестве подготовки студента [2, с 15].
Для осуществления задачи организации контроля уровня владения русским
языком в форме тестов, внедрения инновационных технологий в процесс обучения,
объективизации и сопоставимости измерений результатов обучения на кафедре русского языка Карагандинского государственного медицинского университета были
разработаны лексико-грамматические тесты для промежуточного и итогового контроля по дисциплине русский язык. Для каждого типа контроля был составлен банк
тестовых заданий, содержащий в зависимости от типа 50 заданий рубежного контроля или 100 заданий итогового контроля.
Отбор языкового материала для разных тестов производился в соответствии с
задачами каждого этапа обучения. Проверка знаний на базовом уровне владения
языком, согласно целям и задачам обучения, производилась в сфере обучения языку
повседневного общения. Для проверки знаний студентов, обучающихся на первом
курсе факультетов по специальностям «Общая медицина», «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Сестринское дело» в качестве критериев отбора лексического материала были выбраны
общие дисциплины, изучаемые по данным специальностям.
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Основным принципом представления языкового материала был принят структурно-синтаксический. В рамках тестовых заданий языковые единицы были сгруппированы в соответствии со своими системными характеристиками: простое предложение (способы оформления субъектно-предикатной основы, распространители
субъектно-предикатной основы), сложное предложение (способы выражения объектных, обстоятельственных, определительных, причинно-следственных, уступительных, временных, отношений) и т.д. Задания на проверку знаний и умений выражать лексическую сочетаемость существительное + прилагательное или глагол +
существительное представлены в виде словосочетаний.
Другим критерием отбора языкового материала послужил объём синтаксической единицы, связанной с контекстом или изолированной от контекста. В тестовых
заданиях отдано предпочтение синтаксической единице, не связанной с контекстом,
что было оправдано задачей создать оптимальные по объёму задания и отказом от
дублирования уже существующих письменных контрольных работ.
Следующим важным показателем, влияющим на включение языкового материала в тест, можно считать критерий изосемичности, т.е. возможности выразить
типовое значение различными синонимическими средствами. Данный критерий был
реализован в заданиях на определение синонимических соответствий или близких по
смыслу синонимических единиц в предложении с деепричастным оборотом и сложном предложении, на определение умения выразить объектные, обстоятельственные
и определительные отношения в сложном предложении, на знание синонимических
соответствий или близких по смыслу синонимических единиц специальной лексики
в простом предложении, а также в значении обязательности или неизбежности какого-либо события, действия и др.
В качестве ещё одного критерия отбора языкового материала для тестов можно
выделить факт употребления контролируемой языковой единицы для выражения
диктумных и модусных смыслов. Данный критерий был реализован в заданиях на
проверку знаний и умений использовать глагол в своём основном значении и в модусном, реализуемом в иных синтаксических позициях.
Таким образом, в лексико-грамматический тест вошли все основные элементы
содержания дисциплины.
Создателей тестов не обошла и другая проблема –– проблема выбора формы
тестовых заданий. Тестологами были выделены 4 формы тестовых заданий:
1) задания закрытой формы, когда тестируемый выбирает правильный ответ
(единственный) из приведённого набора ответов;
2) задания на установление соответствия, когда тестируемый должен выявить
соответствие между элементами двух множеств;
3) задания открытой формы, которые требуют от тестируемого самостоятельной формулировки ответа.
4) задания на установление правильной последовательности, предназначены для оценки уровня владения последовательностью действий, процессов и т.п.
[1, с. 8-9].
В созданных тестах были применена одна форма. Это задания закрытой формы, когда тестируемый выбирает правильный ответ (единственный) из приведённого
набора ответов
Тесты содержат не больше одного правильного ответа, т.к. любая неточность
(ошибка) в выборе слова или предложения может привести к отрицательной оценке
задания, а ошибка, допущенная студентом, может выйти за рамки контролируемой
языковой единицы.
Распределение заданий по уровням сложности должно соответствовать уровням усвоения знаний по дисциплине. Различить тестовые задания по уровням слож-
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ности представило достаточно сложную задачу. Тестовые задания были квалифицированы в соответствии с 4 уровнями сложности, где первому уровню соответствует
наличие представления о языковой единице (языковом явлении) и её различение,
второму – знания, третьему – умения, четвёртому – применение знаний.
Определение оптимального времени, отводимого на выполнение одного задания, осуществилось также согласно мнениям экспертов. На выполнение одного задания, независимо от уровня сложности, экспертами была предложена 1 минута.
Последний важный элемент разработки тестов – это расчёт показателей оценки. В связи с тем, что в данных тестовых заданиях возможен лишь один правильный
ответ, было принято решение оценивать каждое правильно сделанное задание.
Таким образом, как показывает проведённый анализ содержания и формы тестов, отбор языкового материала и распределение его по уровням, выбор формы тестовых заданий, распределение их по уровням сложности и расчёт показателей оценки далеко не произвольны, а проводятся в соответствии со сложившимися традициями в практике преподавания русского языка на основании ряда достаточно объективных показателей и на основании современных разработок и исследований в области тестологии.
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
З.М. Бақтыбаева
№4 орта мектебі, Талдықорған қаласы
Дарынды балаларға басқаларымен салыстырғанда отбасында неғұрлым
қиындау. Онымен мәз болады ма, оғаш деп есептей ме – бәрі бір қиын. Балада
күтпеген нәрсені көріп байқағанда үлкендер өз баға беруінде қателесу мүмкін.
Дарынды балалар үйде өз отбасында қиыншылықтармен кездеседі, оны көбісі
түсінбейді, мектепте де бәрін бір деңгейде оқыту барысында оған қызықсыз, өйткені
ол оның бәрін біледі.
Осындай білімқұмарларға мектептегі алғашқы сабақтарында іші піседі. Олар
оқып, санау біледі, басқалары әліппе мен арифметиканың алғашқы есептерін
меңгеріп жатса олар түк істемей отырады. Әрине, көптеген жағдайда сабақ қалай
беретіне байланысты. Кейбір ұстаздар оқу мен жазудың дағдыларына үйретпей ғана,
дыбыс пен әріптердің қатыстығын талдауы мен сөздердің тарихына көңіл бөледі,
яғни оқушыларды тіл теориясына кіргізеді. Осындай дамып оқыту аса күшті
оқушылар үшін жаңа болып табылады. Дегенмен, біздің мектептерде мұғалім ең
жақсы болса да, толық класспен жұмыс істеу барысында ол ілгеріде жүрген
оқушыларған бағдар жасауға мүмкіндігі жоқ.
Мұғалімдердің көпшілігігне дарынды балалармен әрекет жасау уақыты жоқ, ал
кейбіреулері осындай балаларды түсінбейді. Былай да болады: мұғалім дарынды
балаға ең қиын тапсырманы бере отырып, арнайы назар аударайын дейді, бірақ кейін
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мұндай уәдесі ұмытылады, ол үшін мұғалімде күші де, уақыты да жоқ. Осыған орай
мұғалім өте үлкен ақыл деңгейі бар балада тек оқуға ұмтылуы барын біле көреді, ал
осындай бала ерекше ыңғай табуға мұқтаж болғанын байқамайды.
Өз құрдастарын озып келе жатқан бала өзіне үнемі түрде назар аударғанынан
қиыншылықтар басталады. Тапсырмаларды тез орындап, мұғалімнің сұрағына дұрыс
жауап беру бала үшін ол ақылдық ойын, жарыс. Сонда ол тез қолын көтеріп,
мақұлдағанды ертерек дәмеленіп қуанады. Бірақ бір аздан кейін мұғалім, басқа
оқушылар, кейінірек өзі де жалығады.
Бастауыш сыныптарда ең дамыған оқушыдан тапсырмалардың орындалуын
жиі сұраймайды, мұғалім ол былай да бәрін біледі деп ойлайды. Осылайша оқу
сабағының озаты мектепте керек емес бола қалады да, мектеп оған керек емем
болады. Ол ауырып, мектепке барғысы келмейді. Осының қорытындысында
мектептің алғашқы жылдарында дарынды балалар мұғаліммен жанжалда болады, ал
олар осы оқушы немен ұнамайды екенін өздері де білмейді: бір жағынан
вундеркинд, ал басқа жағынан есерсоқ сияқты деп ойлайды...
Осындай жанжалдың себебі – неғұрлым қабілеттері бар оқушылар олардың
ақылдық күштеріне сай жүкетемелерге мәжбүр болады, ал біздің орта мектебімізде
оларға орташа бағдарламадан басқа ештеңе ұсына алмайды. Мысалы, математика
пәні бойынша бақылау жұмысында басқа балалар сабақтың соңына дейін ұсынылған
есептерді әрең-әрең шешсе, екі-үш бала өз есептерін, көршілес қатардың
вариантының еспетерін шығарып, тағы немен айналасуды білмейді... Кейде олар
жаңа есептерді алады немесе үйген берілген тапсырмаларды орындай бастайды.
Есептерді тез шығарып, құр отырғаннан жалығып, балалар бір бірімен сөйлеп
ойнақтасатын жағдайлар да болады. Мұның қорытындысында мұғалім
күнделіктерінде «Сыныптағы тәртібі жаман, төмен» деп жазбаларды жазады.
Таңғаларлық оқушы мұғалім үшін сыннан өткенге тең. Ал дамыған, тәуелсіз
оқушы қаталдыққа бүлік шығарады. Осыдан – мазасын алған үшін ескерту жасау,
күнделікте жазғыру жазба жазу, ата-аналарын шақырту.
Алайда дарынды балалардың көпшілік бөлігі жалпы талаптарға бейімдену
бастайды, ол осындай балалардың маңызды ерекшеліктерінің жоғалуымен де болу
мүмкін. Олар өзбетінше жұмысты сирек жасайды, олардың қызулығы мен
шығармашылық құмарлығы тоқталады. Олардың ерекше мүмкіндіктері сұранымсыз
қалады.
Мұндай дарынды балалардың мектепте кездесетін қиыншылықтары басқа да
нұсқада болады. Одан ата-анасы да, ұстаздар да үздік оқушы болсын деп талап етеді,
ал бағаларды тек білім үшін қоймайды, бағаны тәртіп, қолжазба үшін де қояды.
Жоғарғы қабілеттері бар оқушыға басқалардан гөрі көп ескертпе жасайды: үй
тапсырманы дұрыс формамен жасамаған үшін, сабақ барысында тақырып емес
бойынша сөз айтқаны үшін, жазбаша жұмысты қалай болса солай жазғаны үшін.
Осыған орай кейбір отбасыларында бағаның төмендеуі драма сияқты қабылданады.
Дарынды балалрда құрдастарымен қарым-қатынас жасауда да қиыншылықтары
боллу мүмкін. Жасөспірімдік жасына қарай кластастары оны өздерінен алысырақ
ұстайды, оған ренжіш ат қояды. Ол бала қуылған болмау үшін барлықтар сияқты
болғысы келеді, өзінің білгіш екенін жасыра бастайды.
Осындай дарынды балалар дене шынықтыру мен еңбек сабақтарында төмен
баға алып жүрсе, басына қосымша күйініш өткізеді. Басқа да оқушылар мұндай да
өзін жақсы көрсетпейді, бірақ олар өзіне осылайша назар аудармайды. Басқаларды
ақылдықтан озып бара жатқан, бірақ дене шынықтырудан төмен баға алатын
оқушыға басқа балалар күле бастайды. Жолдастарымен болатын даулар ойынға да
байланысты. Жас интеллектуалдар әр түрлі сөздік ойындарға, шахматқа, ал олардың
құрбылары қозғалу, көңілді оындарына бейімделеді.
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Дарынды баланың күшті мен әлсіз жақтары бір бірімен байланысты. Оқудағы
жеңілдік сабақ оқуды қалаусыздығына әкелу мүмкін. Осындай балаларда белгілі
сөздің нақтысы білінеді: біздің кемшіліктеріміз – біздің абыройымыздың жалғасы.
Баланың ақылдық өзінділік, танымдық қызығушылық сияқты көп абыройы болса,
басқаларға өзін қарама-қарсы қою, өз дегенін істейтіне айналады. Барлық пәндер
жеңіл берілетін баланың артықшылығы өзінің басқа жағы да бар: жеткіншек
жасында бұл жеңілдік оқушының өзінің еңсесін езеді, ол не ұнайтын екенін өзі де
түсінбейді. Сабақтардың әр қандай түрлерінің қабілетсіздігі секілді осындай
шектеулердің жоқтығы өз тағдырын өзі шешпейтіне, қызығушылықтың ретсіздігіне
соқтырады.
Кей кезде не бір газетте, не басқа журналда жоғары оқу орнына он үш немесе
он төрт жастағы бала түскен екен секілді таң қалдыратын хабарлама айтылады. Ол
біреу мектепте 10–11 жыл оқу орнына 6–7 жыл оқыған екенін көрсетеді. Жиі кезде
таңғаларлық бала бірінші сыныпқа алты немесе жеті жасында барады, кейде оны
жетілдіру оқу бойынша келесі кластарға көштіреді. Бір немесе бірнеше кластарды
секіріп өту жағдайы жеткіншек жасында болады [23].
Бұл да дарынды балалардың дамуындағы қиыншылықтарды түсірмейді, себебі
мұндай жағдайда жаңа қиыншылықтар пайда болады.
Біріншіден, білім, білік пен дағдыларда кейбір кемшіліктер пайда болады,
оларды меңгеруде дұрыс жүйелік жұмысымен қамтылмайды. Екіншіден, дарынды
бала мен оның кластастарындағы адамгершілік пен физикалық тәрбиелеуінде
айырмашылықтарды байқауға болады. Ол дене шынықтыру, еңбекке баулу, сонымен
қатар, отбасылық өмірдің психологиясы... осындай жағдайда өзін-өзі бағалау мен
кластасттар мен үлкендермен қарым-қатынас қалыптасуы қалай өтіледі? Кім және
қалай дарынды балалар үшін оқу бағдарламалар мен жоспарларды жасау тиіс? Ол
үшін осындай балалар бар барлық сыныптардағы мұғалімдер курстық дайындықтан
өту керек, ендеше педагогикалық ұжымының мүшелері сыныптан сыныпқа секіріп
оқуға үлкен үреймен қарау мүмкін.
Екінші жолы – дарындылар үшін лицей мен гимназияларды салу. Қазіргі
күндері осындай оқу орындарының түрлері кеңінен таралған. Бұл проблеманың
жақсы шешімі деп есептеуге болады, мұндай лицей мен гимназиялардың оқутәрбиелеу үрдісі ғылыми ұстанымдарында мен әр түрлі әдістемелік базасында
құрастырылады.
Үшінші жол – жалпы орта мектептердің құрылымында жоғарғы қабілеттері бар
балалар үшін ерекше сыныптарды ашу. Қазір ол кейбір мектептерде жасалынып жатыр. Оның бір жағымды жағы дарынды балалардың оқыту мен тәрбиелеудің проблемасы төмен қабілеттері бар балалардан бөлек қарастырылмайды. Дамудың әртүрлі деңгейдегі балалардың оқыту мен тәрбиелеу құрылымы тек дифференциалдық
қана емес, бірыңғай болу тиіс.
Осыған орай белгілі психологтардың еңбектерін қарастыруға болады. Мысалы,
психология ғылымдарының докторы Ю.З. Гильбухтың жетекшілігімен орта мектепте дифференциалдық оқыту жүйесі жасалған [1]. Бұл жүйеде бірінші оқу жылынан
бастап сыныптың үш түрі бар. Бұл сыныптарға балалар мектепте оқуға олардың
психологиялық дайындық деңгейімен сай қабылданады. Мұнда олардың ақылдық
қабілеттерінің даму деңгейі өзектілігімен анықталынады.
Осындай құрамындағы жетілдіру оқыту сыныптардың контингентін анықтап,
жоғарғы ақылдық қабілеттері бар балалардың дамуы үшін неғұрлым жағымды
жағдай жасау қажет. Біріншіден, осындай жетілдіру сыныптарды ірі мектептерде
құруға болады, екіншіден, барлық балаларға дамудың жағымды жағдайларын жасауды қамтиды, үшіншіден, дарынды балалардың ақылдық пен адамгершілік дамуына
жақсы әсер етеді.
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Бұл қандай кластардың түрлері? Біріншісі – жетілдіру оқыту сыныптары – мектепке түсетін неғұрлым дамыған балалар үшін арналған. Бұл бірінші сынып
оқушыларының тобына интеллект коэффициенті бойынша 120 ұпай және одан
жоғары алғандар балалар, яғни дарынды балалар да кіреді.
Жетілдіру оқыту сыныптарымен бірге жас ерекшелігіне қарай сыныптар мен
дербес оқытуда жоғарғы назар аудару сыныптары құрылады. Осы екі түрлі сыныптарында оқу үрдісі әдетті бағдарламалар бойынша жүргізіледі, бірақ дербес оқытуда
жоғарғы назар аудару сыныптарында әдетті сыныптармен салыстырғанда екі есе бала саны төмен.
Баланы сыныптың қай түріне барады екені оның мектепте оқуға дайындық
деңгейі мен ата-анасының қалауына байланысты. Олар жиырма бес минуттай өтетін
қысқаша психологиялық қарауға қатысады, ол екі арнайы дайындалған ұстаздармен
өткізіледі: емтихан алушы мен ассистент. Тексеріс ойын әдісімен жүргізіледі,
эмоциялық емін-еркін болушылық пен достық аясында бала өзінің интеллектуалдық
мүмкіндіктерін ашады. Психологиялық тексеріс баланың мектептік мәресінің жақсы
болуына байланысты психологиялық дербестіктің жақтарымен шектелінеді.
Мысалы, баланы мектепке берер кезде ұжымдық, достар арасындағы қарымқатынас жасау дағдыларын неліктен бағалау керек?
Тұлғаның құрылымында бұл дағдылар орталық орын алып отыр. Оқутәрбиелеу жұмысының үрдісінде мұғалім олардың қалыптасуына маңызды назар аудару керек, бірақ мектептік мәресінің жақсы болуын олар анықтамайды.
Мектептік мәресіне дайындық деңгейін анықтайтын сыни аймақтары болып
табылатындар: фонематикалық түйсік (есту қабілеті), оқу әрекеттерінің өзін-өзі реттеу, сөздік дамуы, қысқаша уақытты есте сақтау, қарапайым ойлау тұжырымдамалар жасау қабілеті. Алтыншы көрсеткіші барлық тест жиынтығының орындау
барсында тәртібіне байқау жасаудан анықталатын баланың ақылдық қабілеттеріне
қатысты емтихан алушы мен ассистенттің рейтингі.
Дарынды баланың басты сапасы ретінде шығармашылық қабілетінде
интеллекталдық ынталандыруының көрінгеніне мән беріледі. Мысалы, бала
сөздіктің тест тапсырмасын орындайды, осында ол үш сөздің мағынасын түсіндіріп
беру керек|: велосипед, балға, кітап. Алайда, осы сөздерді түсіндірген кезде ондайды
талап етпесе де бала оларды бір бірімен байланыстырады (мысалы, балға – құралдың
түрі, оны велосипедті жөндеуде қолдануға болады; кітап – оқу құралының түрі, оның
ішінен балға көмегімен велосипедті қалай жөндеуге болады екенін оқуға болады),
сондықтан бұл бала бәрі сияқты емес ойлау мен қиял қабілеттері бар екенін
дәлелдейді.
Шығармашылық дарындылықтың арнайы тест тапсырмалары да қолданады.
Тест тапсырмаларының барлық жиынтықтар бойынша жоғарғы ұпай алған және
баяушылықпен сипатталмайтын (флегматиялық темперамент) балалар жетілдіру
оқыту сыныптарына нұсқама алады, ондай сыныптарда шығармашылық
қабілеттеріне үлкен назар аударылады.
Белгіленген міндеттерді орындау үшін оқу бағдарламаларды қарастыру қажет.
Оқыту әдістемесінде оқу білігінің қалыптасуына екпін жасалынады. Шығармашылық тапсырмаларының конкурстық тапсырмалары, рөлдік тренингтер, топтық
пікір алмасулары кең қолданады. Осындай сынпытың түрлері біркелкі құрамында
болғандықтан, оқу үрдісі көптеген жағдайда сынып ішілік негізінде құрылады. Бұл
оқу жұмысынң ұйымдастыруда топтық формаларын, дарынды балалар үшін
өзбетінше дербес жоспар бойынша жұмыс істеу мүмкіндігін қолдануын ойластырады. Бұл сынып түрлерінде көркем және ғылыми әдебиетті өзінді оқуға ерекше мән
беріледі.
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Қорыта келе, педагогика классиктерінің еңбектеріне көз салсақ, орыс философы мен ұстазы В.В. Розанов былай дейді: «дарынды оқушы ешқашан шаршамайды,
оның дарындылығын қызықтыратын пәнмен еңбек жасауды ешқашан шаршамайды». Осыған орай, ол жоғарғы ақылдық жұмыс қабілеті мектепте бұйрықтықтың
жоқтығымен, талантпен жасаған оқулықтардың және шығармашылықпен жұмыс
істейтін мұғалімдердің баршылығымен анықтайды.оқу сабақтарының рационалдық
ұйымдастыруында пәндердің калейдоскоп сияқты қайталануы болмау керек.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА
В КОНТЕКСТЕ САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ
А.М. Баймуханова, С.С. Нурланова, Н.О. Сейдигазым
КарГУ им. Е.А. Букетова, г. Караганда
Личность педагога, его мастерство раскрывается в профессиональной деятельности. Если говорить о будущих педагогах, то первый опыт мастерства они приобретают в студенческие годы.
Важным фактором, определяющим развитие современного общества, является
образование. Оно обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности в
ее индивидуальности, неповторимом своеобразии.
Современная образовательная ситуация объективно требует становления педагога субъектом собственного профессионального развития. В связи с этим В.А. Сластенин профессиональное саморазвитие рассматривает как процесс интеграции
внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека. Внешняя профессиональная подготовка задает содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее движение обеспечивает энергию, реализацию, личностный смысл профессионального саморазвития. Внешняя
подготовка и внутреннее движение являются составляющими процессами профессионального саморазвития.
Профессиональное саморазвитие, считает ученый, складывается из двух компонентов: внешних условий (которые создаются определенными позициями) и внутренних способностей (ими овладевает сам учитель), которые предполагают наличие:
а) потребностей – потребность в обновлении, развитии, самопознании, понимании
своих действий; б) целей; в) средств.
Саморазвитие имеет различные формы. На первых этапах одна из форм
саморазвития «подталкивает», запускает «самопроцессы» (является механизмом), на
следующем этапе саморазвития «самопроцессы» порождают, способствуют возникновению, поддерживают новую форму саморазвития (становятся механизмами)
[1, 360].
В качестве критериев профессионального саморазвития педагога В.А. Сластенин выделяет:
– самоорганизацию качественных изменений в личности и деятельности;
– доминирование в структуре педагогической деятельности действий педагога,
направленных на профессиональное самообновление. Изменение своих способов работы;
– постановка и решение по отношению к самому себе и своей деятельности педагогических, психологических, организационных, предметных задач;
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– способность педагога воспринимать различные проявления окружающей
среды как предпосылки своего профессионального развития [1, 362].
К числу механизмов, обеспечивающих профессиональное саморазвитие педагога, относятся:
– самосознание, ассоциированное с пониманием, признанием, принятием своего Я;
– самоопределение, показанное обозначением границ своего Я;
– самоактуализация, связанная с проявлением и высвобождением того, что заложено и сформировано в Я человека;
– самореализация, представленная с выражением потенциала Я;
– самодеятельность, которую человек осуществляет как субъект и в которой он
объективирует и развертывает свое Я;
– саморегуляция, соединенная с управлением человеком различными сторонами своей личности и с их интеграцией;
– самостроительство, связанное с целенаправленным культивированием и развитием определенных (целостно значимых) способностей, сторон и качеств личности;
– самоидентификация, представленная с отождествлением и разотождествлением себя с какой-либо позицией, ролью;
– самооценка, связанная с соотнесением «себя актуального» и «себя потенциального» по различным шкалам [1, 355].
В связи с этим образование является непрерывным процессом саморазвития,
самопознания и самосовершенствования самого себя.
Осуществляемые изменения самого человека недостаточно исследованы. И хотя количество антропоцентрически направленных работ, в том числе посвященных
вопросам самости растет, острота проблемы не снижается.
Слово «самость» книжного происхождения, которое встречалось еще в логике
XVI века. В XVIII веке оно употреблялось в русском литературном языке. В.Г. Белинский употреблял его в значении самобытность, индивидуальность, самостоятельность, личность.
В словаре В.И. Даля «самость» означает «подлинность, одноличность». Некоторые авторы не проводят различия между самостью и «Я». Понятие («самость»)
введено в оборот К.Г. Юнгом, но ни в его работах, ни в трудах его последователей
оно не имело однозначного определения. Существует определенный набор представлений, которыми человек пользуется для определения самого себя. Различают индивидуальное «Я» (биологическое, физическое, физиологическое, психологическое) и
социальное «Я».
«Я-концепция» работает как целостная социальная установка, определяющая
всю систему отношений личности к себе, ее внутреннюю позицию. Именно на уровне «Я-концепции» происходит противостояние реального поведения человека и некоего «внутреннего» эталона, представлений о себе, которые выстроены в образе
«Я». Опытные педагоги знают, заявляет Н.Ф. Голованова, что изменение представления о себе (своей внешности, учебных достижениях, способностях) решающим образом влияет на поведение обучающихся, их успехи в учении, спорте, творчестве.
Ученые, занимающиеся проблемами образования, обращают внимание на многосторонность феномена «самости» как системы и результата. Совершенно очевидно, что реализация всех этих аспектов образования связана с личностью педагога, с
необходимостью постоянного ее совершенствования и повышения уровня профессионализма. Результатом профессионального становления любого субъекта деятельности является его мастерство [2, 163].
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Ни для кого не секрет, что в течение жизни человеку приходится менять поле
деятельности. Особенно важно это для педагога, потому что учитель живет до тех
пор, пока учится.
Преподавателю необходимо выстроить свою профессионально-педагогическую
стратегию, которая учитывала бы конкретные индивидуальные особенности и запросы, а также образовательную траекторию как способ достижения мастерства.
Ибо образовательная траектория – возможность личности на основе выбора определять свой образовательный путь.
В связи с этим самость, на наш взгляд, представляет собой интегральное качество личности, осуществляющая способность педагога к профессиональному саморазвитию, самопознанию, самоопределению, самореализации, саморегуляции и самосовершенствованию.
Таким образом, личность, по утверждению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева,
есть высшая инстанция самости, персонализированная, самоопределившаяся среди
других, для других и тем самым для себя [5, 195].
Самопознание – это процесс познания самого себя, своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера,
своих отношений с другими людьми и т.п. С другой стороны, возникает много вопросов о значении, структуре, механизмах самопознания, ответы на которые нельзя
почерпнуть из определения. Недаром до сих пор остается загадкой и покрыто некой
тайной выражение дельфийского оракула, которое было начертано на фронтоне одного из храмов в Древней Греции: «Познай самого себя» [4, 6].
Самопознание невозможно без осознания и оценки педагогом, студентом своего образа жизни, самоанализа своего внутреннего мира. Работа над собой, преодоление себя, социальная активность возникают у человека из переживаний противоречия между требованиями жизни и собственным несовершенством. Но недовольство собой не может постоянно «питать» стремление к самосовершенствованию. Человек должен одновременно и позитивно посмотреть на себя, осознать свою уникальность, отличие от окружающих, опереться на чувство собственного достоинства.
Самопознание организуется способами педагогической технологии: самонаблюдение (наблюдение за собой в деятельности); сравнение себя с другими (психологические игры), здесь важна логика: от сравнения себя с идеалом – к сравнению
с реальным человеком и от него – к сравнению себя я самим собой по формуле
«был – стал»; самоанализ (творческая деятельность), три «Я»: «Я» в моем представлении (Что я знаю о себе?), «Я» идеальное (Каким я хочу быть?), «Я» зеркальное
(Что обо мне думают другие люди?).
Эти способы, считает Н.Ф. Голованова, осуществляются в индивидуальных и
групповых беседах, тренингах. Ибо самопознание – это деятельность «Я» как субъекта по познанию (или созданию) образа «Я» (Я концепции) [3, 308].
Установлено, что самооценка может быть адекватной (реальной, объективной)
и неадекватной. В свою очередь, неадекватная самооценка может быть заниженной и
завышенной. Каждая из них специфическим образом проявляется и в жизнедеятельности человека.
Завышенные оценки и самооценки приводят к формированию таких особенностей личности, как самоуверенность, высокомерие, некритичность и т.п. Постоянное
занижение оценки человека со стороны окружающих и самой личности формирует в
ней робость, неверие в свои силы, замкнутость, стеснительность и др. Адекватная
оценка и самооценка обеспечивает благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует деятельность, вселяет в человека уверенность в достижении намеченных целей [5, 193]. Поэтому так важно для педагога и студента, будущего учителя, овладеть
такими способами саморегуляции и самоуправления своей деятельностью как само-
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контроль, самоприказ, самоограничение, самостимуляция, самоодобрение, самоубеждение и самовнушение.
Саморегуляция оснащается с помощью тренингов или практических занятий.
Здесь осваиваются более сложные способы саморегуляции и самоуправления своей
деятельностью: самоконтроль, самоприказ, самоограничение, самостимуляция, самоодобрение, самоубеждение, самовнушение.
Деятельность самореализации студентов связана с освоением метода самообязательства: самоанализ (в общении, учебе, деятельности); «очерчивание границ» поведения и деятельности; самоконтроль и самоотчет (ведение дневника).
Самообязательства, по утверждению Н.Ф. Головановой, позволяют организовать своеобразный «каркас» для действий будущего педагога по самоопределению и
иметь форму «Задания самому себе». Так, например, в школе В.А. Сухомлинского
действовали «Десять Нельзя», «Десять Недостойно», «Законы Дружбы». Убедительные, четкие и вместе с тем яркие нравственные правила, считал В.А. Сухомлинский,
помогают обучающимся управлять своими желаниями в ежедневном поведении.
Известно, что Л.Н. Толстой в юности составил себе программу самосовершенствования, где было три раздела: совершенствование качеств ума, чтобы стать себе
культурным человеком; приобретение качеств души, чтобы служить людям с пользой; искоренение нравственных пороков (бесхарактерность, раздражительность и
лень), чтобы уважать себя.
Создание программы самосовершенствования на основе самопознания «Яконцепции» предлагает картину ожиданий обучающегося относительно собственного поведения и личностных качеств, своеобразный «проект самого себя».
Итак, профессиональное развитие, стимулируя определенные мотивы, осуществляет самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализацию. Оно в свою
очередь способствует выделению четырех типов педагогов: самоактуализирующийся, самодостаточный, самоутверждающийся и внутренне-конфликтный. Наличествуют внешние и внутренние барьеры саморазвития, которые определяются как объективными, так и субъективными факторами.
Результативными формами содействия самопознания и саморазвития являются: теоретические семинары, семинары-практикумы, научно-практические семинары, индивидуальные консультации и помощь в построении индивидуальной
программы саморазвития, деловые игры, специальные социально-психологические
тренинги и др.
Профессиональное мастерство педагога предполагает наличие определенных
умений и навыков, к которым относятся и феномены самости. Образование – это то,
что обучающийся делает сам.
Итак, общим знаменателем, интегральным измерением «Я» выступает самопринятие и самоуважение личности педагога. Успешное становление личности педагога возможно лишь в случае принятия его самого себя, положительной оценки своих способностей, черт характера и своего места в профессии. Ведь каждый педагог
стремится самоутвердиться в своей профессиональной деятельности, поэтому так
важно, чтобы эти процессы не становились демонстрацией индивидуализма и эгоцентризма, противопоставления себя другим. Необходимо учить будущих педагогов
не знаниям и дисциплинам, а мыслительной деятельности.
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ЛОКУС КОНТРОЛЯ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ КАК МЕХАНИЗМ
СОВЛАДАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО СТРЕССОМ
Е.В. Бронский, В.И. Лебедева
ПГПИ, г. Павлодар
Локус контроля – понятие, отражающее склонность человека приписывать
причины событий внешним или внутренним факторам. В первоначальном варианте
теории субъективной локализации контроля Дж. Роттера (1954) выделялись лишь
два типа локус контроля: интернальный и экстернальный, которые рассматривались
как глобальные характеристики личности. Затем была разработана трехмерная шкала Л.К. (К. Уоллстон), в которой экстернальность измерялась с помощью двух шкал:
«Приписывание контроля другим людям» и «Приписывание контроля судьбе». Кроме того, в эмпирических исследованиях было показано, что тип локус контроля зависит от конкретной ситуации. Теория Дж. Роттера относится к классу теорий «ожидаемой пользы», то есть в ней утверждается, что поведение человека определяется
тем, как он оценивает возможность достичь желаемого результата [1].
Как показано Лазарусом [2], стресс – это дискомфорт, испытываемый, когда
отсутствует равновесие между индивидуальным восприятием запросов среды и ресурсов, доступных для взаимодействия с этими запросами. Именно индивид оценивает ситуацию как стрессовую или нет. По Лазарусу и Фолкман, индивиды оценивают для себя величину потенциального стрессора, сопоставляя запросы среды с
собственной оценкой ресурсов, которыми они владеют, чтобы справиться с этими
самыми запросами [2].
Термин «coping» впервые был использован в 1962 г. Л. Мерфи [3] в контексте
стремления индивида решить определенную проблему, которая, с одной стороны,
является врожденной манерой поведения (рефлекс, инстинкт), а с другой – приобретенной, дифференцированной формой поведения (владение собой, сдержанность,
склонность к чему-либо).
Co временем понятие «копинг» стало включать в себя реакцию не только на
«чрезмерные или превышающие ресурсы человека требования», но и на каждодневные стрессовые ситуации. Содержание копинга при этом осталось тем же: копинг –
это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом: он объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы
справиться с запросами обыденной жизни. Мысли, чувства и действия образуют копинг-стратегии, которые используются в различной степени в определенных обстоятельствах. Таким образом, локус контроля и копинг – это поведенческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы справиться с взаимоотношениями человек-среда.
Актуальность: в условиях рыночной экономики и ужесточения конкуренции
деятельность учителя физической культуры в педагогической среде занимает одно
из первых мест по профессиональной вредности и имеет множество стрессовых факторов экономического, социально-психологического, организационного характера.
В силу особенностей своей профессиональной деятельности они постоянно находятся в превышающем все нормы шумовом воздействии, подвергаются резкой
смене температур. Немаловажное значение приобретают и такие факторы, как усло-
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вия и особенности содержания труда, крайне отличительные от деятельности остальных педагогов школы.
Данное исследование является заключительным этапом разработки раздела кафедральной научной темы «Синдром профессионального выгорания личности учителя физической культуры». Результаты предыдущих исследований опубликованы в
научных журналах и материалах международных конференций [4–5].
Организация исследования и описание исследовательской выборки
Исследование проводилось на базе Института повышения квалификации педагогических работников в 2013–2014 гг. Всего было опрошено 118 учителей физической культуры городских и сельских школ Павлодарской области. Опрос выполнялся по методикам Дж. Роттера, Р. Лазарус (адаптированной Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) и Э. Хайм.
В практике психодиагностики по методике Дж. Роттера по локусу контроля судят о когнитивном стиле, проявляющемся в сфере обучения, в том числе и профессионального. Поскольку когнитивные компоненты психики присутствуют во всех ее
явлениях, то представления о локусе контроля распространяются и на характеристики личности в ее деятельности.
Локус контроля делится на экстернальный и интернальный. Экстернал убежден, что его неудачи являются результатом невезения, случайностей, отрицательного
влияния других людей. Интерналы имеют атрибуцией ситуации чаще всего убеждение в неслучайности их успехов или неудач, зависящих от компетентности, целеустремленности, уровня способностей и являющихся закономерным результатом целенаправленной деятельности и самостоятельности.
По методике Р. Лазарус, испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как
часто данные варианты поведения проявляются у него.
Уровень напряжения конфронтационного копинга на:
– 0–33,3% – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте
копинга;
– 33,3–66,6% – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном
состоянии;
– 66,7–100% – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженной
дезадаптации.
По методике Э. Хаймэ, испытуемому предлагаются 26 утверждений, касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как
часто данные варианты поведения проявляются у него.
Стратегии совладания со стрессом могут быть: продуктивными, относительно
продуктивными и непродуктивными.
Копинг-стратегии делятся на три подгруппы:
– когнитивные,
– эмоциональные,
– поведенческие.
Копинг-стратегии классифицируются на:
– продуктивная копинг-стратегия (помогает быстро и успешно совладать со
стрессом);
– относительно продуктивная копинг-стратегия (помогающая в некоторых ситуациях, например, не очень значимых или при небольшом стрессе);
– непродуктивная стратегия (не устраняет стрессовое состояние, напротив,
способствует его усилению).
Результаты исследования и их обсуждение
Учитель физической культуры является профессионалом в педагогической
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сфере взаимодействия с людьми, в этой связи нам будет интересно увидеть, в какой
степени у него сформировалась психологическая защита на стресс.
Результаты анализа опроса учителей, полученные по методике Дж. Роттера,
говорят о том, что у 67% респондентов мужчин ярко выражен локус контроля интернальной ориентации. Средний показатель данной группы составил 64,3%, что позволяет его классифицировать, как имеющий среднюю выраженность. Оставшиеся
учителя по локусу контроля относятся к экстернальному типу, со слабой выраженностью в 33%.
У женщин картина локуса контроля выглядит несколько иначе. 58,1% из них
относятся к интернальныму типу ориентации со средней выраженностью в 51%.
Группа женщин-учителей в 41,9% представлена экстернальным типом контроля со
средней выраженностью в 38,6%.
Результаты анализа опроса респондентов, полученные по методике Р. Лазаруса, говорят, что все показатели субшкал, независимо от гендера, находятся в пограничной зоне, т.е. все респонденты обладают средним, адаптационным потенциалам в
совладании со стрессом. Разница в показателях отдельных субшкал у мужчин и у
женщин незначительна и недостоверна. Разница средних показателей по всем восьми субшкалам равна 2,4%, что позволяет говорить об относительно одинаковых защитных стратегиях, применяемых нашими респондентами.
Анализ полученных результатов опроса учителей по методике Э. Хаймэ позволяет говорить о том, что у подавляющего числа испытуемых копинг-механизмы
адаптивные (эмоциональные – 62,2% у мужчин и 100% у женщин), помогает быстро
и успешно совладать со стрессом. В то же время относительно адаптивные механизмы присущи когнитивным (80,5% и 75,0%) и поведенческим копинг-стратегиям
(57,3% и 58,3%), помогающим в некоторых ситуациях, например, не очень значимых
или при небольшом стрессе. Это свидетельствует о том, что осознанный выбор стратегии поведения испытуемых склоняется в сторону конструктивных.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что по результатам трёх методик исследуемые учителя используют в своей жизни чаще интернальный тип локус контроля и адаптивные или относительно-адаптивные копингстратегии.
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ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Т.А. Вирт
воспитатель мини-центра, Сольветская ОШ, г. Аксу
К.Г. Исинбаева
ПГПИ, г. Павлодар
Девиантное, отклоняющееся, поведение вызывает живой интерес у психологов,
врачей, педагогов, работников правоохранительных органов, социологов, философов. Тема отклоняющегося поведения носит междисциплинарный и дискуссионный
характер. Сопряженность термина с понятием «социальная норма» многократно усложняет проблему, поскольку границы нормы весьма условны, а человека, абсолютно нормального по всем показателям, просто не существует.
Многообразие подходов проявляется и при решении таких практических задач,
как диагностика отклоняющегося поведения личности, его профилактика и преодоление в ходе оказания социально-психологической помощи.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики.
Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится психологии и педагогике, хотя, конечно, решить ее можно только комплексно, с привлечением всех
сил общества.
Наиболее существенной причиной девиантного поведения несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании.
Следовательно, предупреждение правонарушений несовершеннолетних лежит,
прежде всего, в психологизации и педагогизации различных сфер нравственного
воздействия в процессе воспитания детей и подростков.
Подростковый возраст – время быстрых перемен, физиологических, психологических, социальных. Подростковый возраст имеет смысл разделить на три стадии – раннюю, среднюю и позднюю. Изменения в каждый из этих периодов происходят с разной интенсивностью и в разное время для каждого подростка.
В раннем подростковом возрасте (от 10 до 14 лет) центральными вопросами
являются вопросы независимости и осознания себя, интерес к собственному телу,
растущий интерес к сверстникам, их ценностям и моделям поведения, падает интерес к миру взрослых. Подросток в этом возрасте погружен в себя, возрастает количество конфликтов по поводу школы, работы по дому, выбору друзей. У подростка появляется стремление быть в группе, появляются «герои», подросток центрируется на
настоящем, становится эгоцентриком. Подросток становится более замкнутым или
застенчивым, иногда от застенчивости и неуверенности в себе появляется некоторая
развязность в поведении.
Средний подростковый возраст (15–17 лет) характеризуется незрелостью суждений, импульсивностью при сильном желании принять собственное решение, настоять на своем. Велико влияние референтной группы, усиливается озабоченность
своей физической привлекательностью для противоположного пола. В этот период
подросток в большей степени осознает взаимосвязь между поступками в настоящем
и их последствиями.
Поздний подростковый возраст связан со все большим осознанием себя, самоопределением в будущей профессии, подросток вновь способен прислушиваться к
мнению родителей, строятся долгосрочные и краткосрочные планы на будущее.
Подросток во многом независим и способен функционировать самостоятельно.
Мы исследовали учащихся на наличие склонности к отклоняющемуся поведению по методике диагностики склонности к отклоняющемуся поведению – СОП
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(А.Н. Орёл). Тест состоит из 89 вопросов для мальчиков и 98 вопросов для девочек.
Исследование проводилось по 7 шкалам.
Мы провели выборку данных по всем шкалам и получили следующие результаты: в контрольном и экспериментальном классах прослеживается умеренная тенденция давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. Это связано с желанием испытуемого представлять себя в наиболее благоприятном свете с
точки зрения социальной желательности. Часть исследуемых намеренно демонстрируют строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, что говорит об
умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования. Данные по шкале «Шкала склонности к преодолению норм и правил» представляли для нас огромный интерес, т.к. они предназначены для измерения предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо
норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов
поведения. В экспериментальном классе от 8 до 12 баллов набрали 5 человек, что
свидетельствует о выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских
установках испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и
ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению предназначена для измерения готовности реализовать
различные формы аутоагрессивного поведения. В экспериментальном классе высокий уровень склонности к данному типу поведения продемонстрировали 4 учащихся
(от 11 до 16 баллов). Результаты этих учащихся свидетельствуют о низкой ценности
собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. Шкала склонности к агрессии и насилию
предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации агрессивных
тенденций в поведении. В экспериментальном классе высокий уровень у 3 учащихся, что свидетельствует о наличии агрессивных тенденций, об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать
проблемы посредством насилия. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций
предназначена для измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. В экспериментальном классе высокий
уровень наблюдается у 5 учащихся, что свидетельствует о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.
В целях нашего исследования мы посчитали необходимым изучение самооценки личности. Каждый человек имеет определенные представления об идеале наиболее ценных личностных свойств, на эти качества человек ориентируется в процессе
самовоспитания.
Под влиянием окружающих у личности постепенно складывается собственное
отношение к себе и самооценка своей личности, а также отдельных форм своей активности: общения, поведения, деятельности, чувств.
Самооценка может быть оптимальной и неоптимальной. При адекватной оптимальной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и способности,
достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого он подходит не только своими мерками, но
и старается предвидеть, как к этому отнесутся другие люди. Адекватная самооценка
является итогом постоянного поиска реальной меры, она является наилучшей для
конкретных условий и ситуаций. К оптимальной ситуации относится самооценка
«высокий уровень», «выше среднего уровня» и «средний уровень».
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Исследование показало, что в экспериментальном классе у 30% испытуемых
уровень самооценки высокий, у 45% – адекватный, у 25% – низкий. Таким образом,
45% исследуемых достаточно критически относятся к себе, стремятся реально смотреть на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед собой достижимые цели,
ценят и уважают себя, довольны собой, знают свои слабые стороны и стремятся к
самосовершенствованию. У 30% исследуемых самооценка неадекватно завышена,
они идеализируют образ своей личности.
После проведённой диагностики за этими учащимися велось непосредственное
наблюдение, проводились беседы с учителями, классными руководителями, с самими учащимися и их родителями.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В.В. Власова
РАНХИГС, г. Новосибирск, Россия
Р.Н. Демиденко
ПГПИ, г. Павлодар, Казахстан
В условиях модернизации образования особую значимость приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией. Важным фактором
для реализации этих требований выступает нацеленность будущего специалиста на
профессиональное саморазвитие. Для обучающегося важно осознание того, что стать
успешным человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет навыками саморазвития как личностного, так и профессионального; навыками самостоятельной работы и общения, обладает способностью адаптироваться к новым условиям труда, быть мобильным специалистом.
В этой связи встает проблема совершенствования теоретической и практической подготовки педагогов, способных продуктивно решать задачи, связанные с социализацией, адаптацией молодежи к современным реалиям жизни в обществе.
Профессиональное саморазвитие педагогов предполагает наличие у них сформированной профессиональной направленности на осуществление данного вида деятельности, способности к осуществлению профессионального саморазвития и развитость
рефлексивных умений [1, с. 117-123].
Постоянно меняющиеся потребности современного общества, необходимость
оптимизации процесса продуктивной профессиональной деятельности, направленной на формирование человека-гражданина, интегрированного в систему этнической
и мировой культур, требуют исследования потенциала ее саморазвития. Кроме того,
коренные изменения в общественной жизни ставят проблему подготовки личности,
способной активно включиться в современный социальный процесс, реализовать
свой профессиональный и творческий потенциал, готовой к постоянному расширению своих возможности через самообразование и развитие.
В настоящее время общество не может удовлетвориться готовностью личности
к исполнительской деятельности, вследствие чего ориентирует каждого выпускника
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на принятие ответственности за будущее подрастающего поколения. Именно поэтому вопросы профессионального саморазвития личности будущего педагога, его готовности к саморазвитию являются сегодня ключевыми в теории и практике современного образования.
Процесс обучения в высшей школе определяет жизненную и мировоззренческую позиции будущего профессионала, в стенах вуза необходимо формировать интерес к научно-педагогическим знаниям, готовность к постоянному их обновлению,
способность адаптации своей деятельности к уровню развития педагогической науки. Следовательно, актуальными становятся вопросы выявления взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов развития и становления личности, готовности к
непрерывному совершенствованию уровня профессиональной подготовки и т.д.
Исследования Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анцыферовой, Л.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, B.C. Мухиной, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Рожиной, A.A. Смирнова, A.B. Суворова и других показывают, что овладение методами и приемами саморазвития личности представляет собой сложный и
противоречивый, растянутый во времени процесс. При этом важнейшими условиями
его реализации рассматриваются сознательное стремление к равновесию и гармонии
индивида и окружающего мира, готовность к совершенствованию собственной личности, умение принимать решения, соизмеряя их с потребностями общества и т.д.
[2, с. 89].
Следует отметить, что проблема саморазвития актуальна в условиях Казахстана, где нельзя не учитывать многонациональную специфику республики, поликультурность образовательного пространства.
Личностное саморазвитие студента и связанное с ним саморазвитие педагога
является важнейшим фактором, условием, средством и критерием гуманизации педагогического процесса образовательного учреждения. В педагогическом вузе особую роль инструмента профессионального образования играет все то, что создает
духовно-нравственную атмосферу вуза: характер взаимоотношений в студенческой
среде, стиль педагогического общения и взаимодействия в обучении, в совместной
научно-исследовательской и иной творческой деятельности, неформальное общение
преподавателей со студентами. И если в вузе всеми его субъектами старательно
удерживается духовность всех этих отношений, то это и выступает определяющим
фактором актуального личностно-профессионального саморазвития и студентов, и
преподавателей.
Современная образовательная ситуация объективно требует становления педагога субъектом собственного профессионального развития. В связи с этим В.А. Сластенин профессиональное саморазвитие рассматривает как процесс интеграции
внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека. Внешняя профессиональная подготовка задает содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее движение обеспечивает энергию, реализацию, личностный смысл профессионального саморазвития. Внешняя
подготовка и внутреннее движение являются составляющими процессами профессионального саморазвития [3, с. 86].
Профессиональное саморазвитие, считает ученый, складывается из двух компонентов: внешних условий (которые создаются определенными позициями) и внутренних способностей (ими овладевает сам учитель), которые предполагают наличие:
а) потребностей – потребность в обновлении, развитии, самопознании, понимании
своих действий; б) целей; в) средств.
Таким образом, подготовка будущих педагогов к профессиональному саморазвитию осуществляется при создании определенных внешних и внутренних условий.
Ведущим внешним условием выступает осуществление процесса подготовки к про-
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фессиональному саморазвитию на основе четко разработанной программы, включающей в себя целевой (профессиональное саморазвитие студентов, способствующее созданию индивидуального стиля профессиональной деятельности и являющееся средством самопознания и профессионального самосовершенствования), содержательный (формирование системы профессиональных знаний, лежащих в основе
профессионального саморазвития будущих педагогов, и практических умений, необходимых для его осуществления), организационно-деятельностный (формы, методы
и средства профессиональной подготовки, направленные на повышение уровня готовности студентов к профессиональному саморазвитию) и диагностический (диагностический комплекс, позволяющий замерять уровень готовности студентов к профессиональному саморазвитию и отражать повышение данного уровня в результате
применения авторской программы) компоненты. Внутренним условием выступает
формирование готовности будущего педагога к профессиональному саморазвитию.
Критериями готовности будущих педагогов к профессиональному саморазвитию являются: профессиональная направленность личности, способность к осуществлению профессионального саморазвития, развитость рефлексивных умений. Показателями готовности к профессиональному саморазвитию выступают: потребность
в профессиональном саморазвитии; объем знаний и умений в области профессионального саморазвития; потребность в профессиональных знаниях, умениях и навыках; умения проектировать и осуществлять собственное профессиональное саморазвитие; умение оценивать свои действия в процессе целенаправленного профессионального саморазвития; умение осуществлять корректировку профессионального
саморазвития.
Основная идея проблемы профессионального саморазвития – это идея детерминации развития личности деятельностью, поэтому человек изучается с позиций
его соответствия профессии и успешности деятельности в ней. Становление профессионала возможно лишь в результате единства как профессионального, так и личностного развития. Изучение человека в течение его жизненного пути показывает, что
образование и проявление в нем качеств активного субъекта деятельности длятся до
тех пор, пока эта деятельность продолжается. Прослеживая особенности саморазвития личности как субъекта деятельности, можно выделить значение профессиональной деятельности как оптимального условия его творческого саморазвития
[4, с. 169].
Саморазвитие имеет различные формы. На первых этапах одна из форм саморазвития «подталкивает», запускает «самопроцессы» (является механизмом), на следующем этапе саморазвития «самопроцессы» порождают, способствуют возникновению, поддерживают новую форму саморазвития (становятся механизмами)
Личностный результат профессионального развития человека, несомненно,
шире традиционно выделяемых форм профессионального опыта – знаний, умений,
навыков. Известно, что эффект изменения отношений отличается от целей и результатов труда. Он обнаруживается в динамике образа «я», самооценок, личностных
целей, осознаваемых трудностей, в изменении средств мышления и способов деятельности.
Изучение собственно личностного содержания профессионального развития
личности необходимо для разработки специальных психологических технологий
управления профессионально-значимым саморазвитием специалистов.
Для человека профессия – это источник существования и средство личностной
самореализации. Характеризуя виды профессиональной компетентности, А.К. Маркова раскрывает индивидуальную компетентность, выделяя такую сторону труда,
как целостное профессиональное саморазвитие, содержательными характеристиками
которого являются: профессиональное самосознание, принятие себя как профессио-
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нала; постоянное самоопределение; саморазвитие профессиональных способностей,
интериальность, самопроектирование, построение собственной стратегии профессионального роста, построение и реализация своей профессиональной жизни и др.
[5, с. 73].
В условиях утверждения нового типа социально-культурного наследования и
пересмотра концептуальной системы взглядов на профессиональное обучение в
высшей школе актуальной становится проблема выявления психолого-педагогических условий, стимулирующих самореализацию, самосовершенствование и саморазвитие студентов. Как считает В.П. Беспалько, цели обучения в вузе все чаще интерпретируются как формирование у студентов умения самостоятельно «добывать»
профессиональные знания, овладевать «способами деятельности через усвоение
обобщенных характеристик усваиваемого материала» [2, с. 79].
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда определяет необходимость подготовки педагогов способных к личному
самоопределению и саморазвитию, к постоянному личностному росту. Ученые отмечают, что у педагога есть три возможности или три пути в определении перспектив своего развития: путь адаптации, путь саморазвития и путь стагнации (распада
деятельности, деградации личности). Адаптация дает возможность приспособиться
ко всем требованиям системы образования, освоить все виды деятельности, овладеть
ролевыми позициями. Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенствоваться,
изменяться, в конечном итоге полностью реализовать себя как профессионала. Стагнация наступает тогда, по мнению Вершловского: «когда учитель останавливается в
своем развитии, живет за счет эксплуатации стереотипов, старого багажа». В результате профессиональная активность снижается, возрастает невосприимчивость к новому и, как итог, утрачивается даже то, что когда-то позволяло быть на уровне требований [5, с. 46].
Значимость саморазвития личности определяется ее регулирующей функцией.
Человек принимает то или иное решение именно на основе учета своих субъективных отношений к разным сторонам окружающей действительности. В его сферу
включается также отношение к себе как к субъекту социальных отношений и как
личности в целом. Степень зрелости выражается в способности принимать собственные решения и сознательно осуществлять выбор в сложных ситуациях. Известно,
что человек, выбирающий профессию самостоятельно, на основе сформировавшейся
системы отношений и ценностей, исходя из социальных требований, быстрее и легче
адаптируется к условиям работы, испытывает удовлетворенность своей деятельностью. В этой связи проблема профессионального саморазвития личности является
одной из наиболее актуальных проблем педагогики высшей школы.
Следовательно, ранняя профессиональная ориентация – эффективная основа
профессионального саморазвития и вхождения в педагогическую деятельность будущего учителя, профессиональное саморазвитие будущего учителя – это многоуровневый процесс формирования и развития педагогических способностей, профессионально значимых качеств личности и профессионального опыта, характеризующие субъективные и объективные критерии профессионального роста. Активное
личностное саморазвитие субъектов образовательного процесса выступает в этом
случае критерием развитости педагогического вуза как образовательного учреждения.
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
Г.М. Гауриева
Л. Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті, Астана қаласы
Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау ісін
қайта қарау, оның мазмұны мен құрылымын өзгертуді ғана талап етпей, сонымен
қоса оның бүкіл бағдар бағытын түбегейлі жетілдіруді керек етіп отыр. Себебі қай
саладан болса да өз мамандығының шебері, өздігінен ізденуге мүмкіндігі бар,
шығармашылық қабілеті жоғары, шет тілін еркін меңгерген маман даярлау мәселесі
қазіргі заманның басты талабына айналды.
Оқытудың кредиттік жүйесінде ең тиімді және жоғарғы тиімді сабақ берудің
бір түрі студенттің өз бетімен жұмыс жасаудың ұйымдастыру болып табылады. Ол
қазіргі заманғы білім беруде үлкен орын алады, себебі әр студент өз бетінші оқу
әрекетіне білім алады, өз бетінше жұмыс істейді.
Шет тілін оқытуда жеке өз бетінше жұмыс жүргізуді – оқытушының студенттің
белсенді әрекетін ұйымдастыру, ол алға қойылған мақсатты арнайы берілген уақыт
ішінде орындау, білімді іздеу, оларды түсіну, бекіту, шеберлікпен дағдыларды
қалыптастыру деп түсінеді [1].
Тіл мен сананың, сөйлеу мен ойлаудың бірлігі әр адамның жеке басы қасиеті
мен қабілетінің даралығын танытатынбелгі екені мәлім. Лингвистер тілді өз алдына
жеке емес, керісінше адам әрекетінің бір түрі ретінде қарастырады. «Тіл –
тұйықталған әрекет актісі және оның өзінің аралық мақсаты бар іс-әрекет мақсатына
тәуелді тілдік әрекеттер жиынтығы» дейді А. Леонтьев.
Оқу тілдік дағды ретінде екі деңгейден тұрады; қарқынды деңгей және
мотивациялық сарала деңгейі. Қарқынды деңгейдің негізіне дағдылар жатады. Оқу
дағдысын үш топқа бөлуге болады:
– Сөздер мен сөз тіркестерін тану және түсіну дағдысы;
– Тілдік грамматикалық формаларын, синтактикалық құрылымын тану,
олардың мағынасын айқындау дағдысы;
– Тілдің графикалық формаларын айыра білу дағдысы.
Шетел тілі пәнін мектепте оқытудағы мақсат – оқушылардың күнделікті өмірде
оны қолдана білуге үйрету. Шетел тілінде берілген теориялық білімді тәжірбиелік
жұмыстармен ұштастыра отыру. Оқушыны шетел тілінде өз ойын еркін жеткізуге
дағдыландырады. Қазіргі уақыт талабы және әдісті, шығармашылық ізденісті талап
етеді. Әрбір мұғалімнің негізі міндеті – оқушыларға терең де тиянақты білім
беру [2].
Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін пайдалану оқушының басқа тілді
үйренуге ынтасын арттырады. Оқудың алғашқы кезінде оқушының тілдік
материалды жетік меңгеріп кетуіне көмектеседі. Сабақ процесінде белгілі дағды мен
қабілет қалыптасуы арқылы танымдық қызығушылық пайда болады. Оқушының
танымдық қызығушылығы екі түрлі жолмен: бірі дамыта оқыту, екіншісі – тәрбиелік
қызмет арқылы қалыптасады.
1. Ойлау процесіне миына көп салмақ түсіруден.
2. Сабақты бірыңғай, бірсарынды жүргізуден.
3. Жазба жұмыстарын мөлшерден тыс жиі жүргізуден.
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4. Нашар оқитын оқушыға көбірек көңіл бөліп, сабақты созып жіберуден.
Ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін мынадай мақсаттарда қолдану тиімді.
1. Алфавитті дұрыс меңгеру.
2. Орфографияны дұрыс оқыту.
3. Дұрыс оқу дағдысын қалыптастыру.
4. Лексиканы меңгерту.
Шет тілін оқытуда өз бетімен жұмыс, бір жағынан, оқу жұмысы, яғни
студенттің орындайтын әрекетінің обьектісі, екінші жағынан – сәйкес жұмысты
туғызатын форма: білімі, ойлау қабілеті, оқу жұмысын орындау кезінде туатын
шығармашылық ой.
Демек, өз бетімен жұмыс мынандай белгілері бар оқыту құралы:
– Әрбір нақты жағдайдағы меңгеру нақты дидактикалық мақсат пен міндетке
сай.
– Студенттердің оқытудың әрбір кезеңінде оның білмеуден білуіне
қозғалысын, дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруды, танымдық міндеттерін
белгілі бір тобын шешу қажетті көлемде және білім деңгейін қалыптастыруды
қамтамасыз етеді.
– Студенттерге өздерінің білімін жүйелітолықтыру мен ғылыми және қоғамдық
ақпаратты жаңа танымдықміндеттерді шешуде пайдалану іскерлігін үнемі
жетілдіруге психологиялық тұрғыдан бағдар беріледі.
– Оқыту үрдісінде білім алушының жеке танымдық жеке танымдық әрекетіне
басшылық етудің маңызды құралы болып табылады.
Шет тілін оқытудағы әдіскерлердің зерттеулері студенттердің оқу мүмкіндіктеріне сай өзіндік әрекетінің төрт деңгейін шартты түрде бөліп көрсетеді:
1. Студенттердің үлгі бойынша көшірме әрекеттері, объектілер мен құбылыстарды сәйкестендіру, оларды белгілі үлгілермен салыстыру арқылы тани білу. Осы
деңгейде студенттер өзіндік әрекетке даярланады.
2. Есте сақтау деңгейінде оқып-уйреніліп отырған объектінің түрлі қасиеттері
туралы ақпаратттарды қайталау үшін жүргізілетін репродуктивті әрекет.
3. Таныс үлгіден тыс, индуктивті және дедуктивті тұжырымдарды талап ететін
міндеттерді шешу үшін алынған білімдерін өз бетінше қолданатын продуктивті
әрекет.
4. Білімдері мүлдем жаңа жағдаятта, шешім қабылдаудың жаңа бағдарламаларын жасауда, болжамдық ойлауда қолданылатын өзіндік әрекет [3].
Бұл деңгейлер шартты бөлінгенмен, шын мәнінде практикада бар. Әрине, әрбір
шығармашылықпен жұмыс жасайтын оқытушының ең жоғары дәрежедегі бағдарламасы неғұрлым көп баланы дербестіктің төртінші деңгейіне жеткізу. Бірақ оған
жол алудың үш деңгейі арқылы өтетінің есте сақтау керек. Соған сәйкес
оқытушының сабақтағы студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудағы әрекет
бағдарламасы құрылады.
Шет тілін оқытуда студенттің оқи алу мүмкіндіктеріне сәйкес, ал олардың
күрделілігінің дәрежесі дербестіктің бір деңгейінен екінші деңгейіне біртіндеп көшу
ұстанымын толық сақтайды. Оқу үрдісінде өзіндік жұмыстың, оның түрлері үйлеседі
және жұмыстың барысының басқарылуы іске асады.
Шет тілінен өзіндік жұмыстың мақсаты – танымдық қабілеттерді, шеішім
қабыдау белсенділігін, шығармашылық ойлауды дамыту. Сондықтан тапсырмаларды
іріктей отырып, оның тек үлгі бойынша орындалатын түрін мейлінше азайту керек.
Жұмыс мазмұны, оны орындау формасы оқушылардың қызығушылығын
тудыруы қажет, жұмысты орындауда аяғына дейін жеткізуге олардың ынтасы болуы
керек.
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Өткізу формасына қарай өзіндік жұмыстар жеке, жаппай және топтық деп
бөлінеді.
Шет тілін оқытуда студенттердің өзіндік оқу – танымдық әрекетінің деңгейлеріне сәйкес өзіндік жұмыстың төрттипін бөліп көрсетуге болады: үлгіні
қайталайтын өзіндік жұмыстар, қайта құрастырушы – жылжымалы, эвристикалық
және шығармашылық. Төрт типтің әрқайсысының дидактикалық мақсаттары бар.
Үлгіні қайталайтын өзіндік жұмыстар нақты жағдайларда қимылдар тәсілдерін есте
сақтау (түсініктер, фактілер мен анықтамалар белгілірін) дағдылар мен іскерліктерді
қалыптастыру, бекіту үшін қажет. Бұл типтегі өзіндік жұмысты орындауда студент
әрекеті мүлдем өзіндік емес, өйткені олардың дербестігі әректті қайталаумен, есте
сақтаумен шектеледі. Бірақ мұндай жұмыстардың рөлі өте үлкен. Олар студенттің
өзіндік жұмысының негізін қалайды. Оқытушының әрбір студентке жұмыстың
көлемінің оңтайлысын анықтауда рөлі зор. Басқа типтердегі өзіндік жұмыстарға
асығыс түрде көшу студентке қажет білімдердің, іскерліктер мен дағдылардың керек
бағасын жоюы мүмкін. Үлгі бойынша жұмыста көп уақыт жіберуді, оқуға және
пенге қызығуын төмендетеді, олардың дамуын тежейді.
Қайта құрушы жылжымалы типтегі өзіндік жұмыстар бұрын алынған білімдер
және оқытушы берген идеялар негізінде берілген жағдайда тапсырмаларды
орындауға мүмкіндігін жасайды. Бұл типтегі өзіндік жұмыстар шет тілін меңгеруде
білімдерді типтік жағдайларға көшіре алады, оқиғаларды, құбылысты, фактілерді
талдауға үйренеді, танымға ұмтылады, ойлау белсенділігін дамытады. Бұл типтегі
өзіндік жұмыстар оқушының шығармашылық әрекетін одан әрі дамытуға негіз
құрайды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Р.Н. Демиденко, А.Н. Ахмульдинова
ПГПИ, г. Павлодар
И.А. Демиденко
школа-лицей №16, г. Павлодар
Социально-экономические и политические изменения, происходящие в Республике Казахстан, требуют кардинальных преобразований во всех сферах, в том
числе и в сфере образования. Социальный заказ современному педагогу заключается
в том, чтобы поднять осуществление учебно-воспитательного процесса на более высокий, качественно новый уровень.
В связи с этим встает необходимость подготовки студентов к инновационной
деятельности, ознакомления их с прогрессивными технологиями педагогического
процесса.
К настоящему времени сложилось значительное количество разнообразных
инновационных образовательных технологий. В основе всех технологий лежит идея
создания адаптивных условий для каждого обучающегося, т.е. адаптация к особенностям ученика и студента, содержания, методов, форм образования и максимальная
ориентация на самостоятельную личность.
Рассмотрим далее некоторые не предметные, а общие технологии обучения,
которые в традиционной педагогике называют активными методами обучения:
проблемное, программированное, адаптированное, модульное, личностно-ориентированное, существенное обучение, деловые игры и др. Однако это не методы обучения, а именно технологии обучения, основанные на научном подходе, диагностич-

211
ной конкретной цели, исследовании и проектировании познавательной деятельности
учащихся и прочих особенностях, присущих педагогическим технологиям. Эти технологии обучения основаны на том или ином дидактическом методе. Могут использоваться и все общедидактические методы [1].
Традиционное обучение – этот вид обучения является самым (на сегодняшний
день) распространенным (особенно – в школе) и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение нового – закрепление – контроль –
оценка. В традиционной схеме обучения преподаватель является единственным источником знаний в своей области. Его знания воспринимаются студентами как самая
последняя истина, нет возможности оспаривать некоторые моменты курса, не с чем
сравнивать. Материала для изучения мало, но изучается он глубоко. Студенты кооперируются вокруг преподавателя как источника информации.
Однако традиционный вид обучения обладает целым рядом недостатков. В настоящее время традиционное обучение постепенно вытесняется другими видами
обучения. Их суть в том, что прежняя образовательная парадигма, основанная на
мнении, что можно определить достаточный для успешной жизнедеятельности запас
знаний и передать его студенту, себя исчерпала.
Можно сделать вывод, что в условиях сегодняшнего дня в образовании необходимо от информационной ориентации перейти к личностной и преодолеть большую инертность традиционного обучения в преподаваемых дисциплинах.
В последние годы человечество приблизилось к такой фазе развития, которая
характеризуется становлением общества знаний. Отличительной чертой такого общества является то, что высшее образование приобретает признаки всеобщего.
Современный рынок труда проводит жесткий отбор, корректируя формально
свободный профессиональный выбор под влиянием конкуренции и экономической
востребованности. Работодатель оценивает не только уровень полученной квалификации, но и умение использовать накопленный опыт для приобретения новых компетенций в режиме саморазвития. В этих условиях значительно возрастает роль компетентностного подхода к подготовке специалистов.
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности нашей школы. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания
конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту обучающихся.
Ключевой фигурой качества образования является, прежде всего, компетентность носителя знаний (преподавателя), который передает знания с помощью различных методик обучающимся в процессе реализации всех ступеней образования.
Сам преподаватель должен обладать, развивать и уметь использовать свой творческий потенциал, быть для образования творчески мыслящим специалистом.
Установлено, для того чтобы обучение давало эффект, оно должно быть развивающимся и воспитывающим. Обучение в образовательном учреждении должно
развивать, в первую очередь, творческие способности, формировать умение самостоятельно работать, способности запоминать, логически мыслить, искать, быстро
ориентироваться в потоке информации, понимать и уважать, определять нравственные ориентиры личности, ее этические и эстетические оценки, широту гуманитарного мышления. Только тогда наши выпускники будут конкурентоспособными на
рынке труда.
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Педагог должен находить новые возможности в работе, новые технологии в
преподавании, вынужден нестандартно решать возникающие проблемы, находить
новые перспективы и выстраивать исключительно нестандартный путь к ним. Креативность педагогов, коллективов на сегодняшний день является наиболее значимым
фактором развития и совершенствования системы образования в целом и всех его
субъектов в отдельности. Хотелось бы настоять на идее, что данный фактор будет
ведущим и в ближайшем обозримом будущем.
Важным аспектом в профессиональной деятельности специалиста становится
освоение ими основ межпрофессиональной деятельности еще во время обучения в
вузе. У будущего специалиста будут развиваться и профессиональные, и межпрофессиональные компетенции, необходимые ему в реальном деле при создании новой
конкурентоспособной продукции.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека, и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом
научных поисков, передового педагогического опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса
существенно возрастает роль руководителя, учителей и воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий
обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функций остается за педагогом. С внедрением в
учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все
более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них
специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной
деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и
современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и
воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.
Инновация – это нововведение, изменение.
Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и учащегося [2].
В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две
важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего
времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов должно
быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать
в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом
обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей деятельности
опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.
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Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. Инновационный
процесс в сфере образования – это обновление и изменение концепций образования,
содержания учебных программ, методов и методик, способов обучения и воспитания. В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две
важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику.
Следовательно, предмет инновации, содержание и механизмы инновационных
процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между
собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е.
результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств, как
теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке
теории и практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по
созданию, освоению и использованию педагогических новшеств.
Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, которые
соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса. Репродуктивное обучение направлено прежде всего на сообщение учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, которое гарантирует эффективные результаты в рамках традиционной ориентации. Проблемное обучение направлено на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой
учебно-познавательной деятельности на основе рефлексии. Соответствующий поисковый подход к обучению формирует опыт самостоятельного поиска обучаемыми
новых знаний и применения их в новых условиях, опыта творческой деятельности в
сочетании с выработкой ценностных ориентации. Основными вариантами модели
поискового подхода являются модель обучения на основе систематического исследования, игрового моделирования, дискуссии, совместной выработки позиций, принятия решений.
Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение, как к оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта.
В процессе обучения педагогами используются:
– объяснительно-иллюстративные и проблемно-поисковые методы;
– коммуникативно-развивающие технологии;
– информационные технологии;
– исследовательские методы в обучении;
– технология образовательных проектов;
– модульная технология;
– технология проблемного обучения;
– внедряются новые формы контроля качества обучения;
– тестирование.
Составление портфолио – как средство контроля знаний и другие.
Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы
образования комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю согласованность её частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых людей потребности в образовании, её социальную направленность [3].
Проблемы, стоящие перед современным образованием, спровоцированы отношением к нему в течение ряда десятилетий. Ситуация сегодняшнего дня требует обращения к личности молодого человека, учёт в процессе обучения и воспитания ин-
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дивидуальных и личностных особенностей и способностей, оптимального соотношения духовного и технократического начал. В поисках новой парадигмы образования инновационные процессы являются единственными источниками развития системы образования.
Важным показателем качества образования является обращение к духовности,
общечеловеческим ценностям, богатству мировой культуры. Гуманизация образования (в том числе высшего и профессионального) стала общественно необходимой в
современных условиях [4].
Таким образом, инновационные процессы в образовании есть проявление развития новой образовательной парадигмы, характеризующейся развитием творческого, новаторского подхода к организации учебно-воспитательного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Р.Н. Демиденко, А.Н. Ахмульдинова
ПГПИ, г. Павлодар
И.А. Демиденко
школа-лицей №16, г. Павлодар
В настоящее время учебный процесс в высшей школе требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей:
научно-технический прогресс осознается как средство достижения такого уровня
производства, которое отвечает удовлетворению потребностей человека и развитию
духовного богатства личности. Главными характеристиками выпускника являются
его компетентность и мобильность [1 с. 37 ].
Потребность в непрерывном совершенствовании квалифицированных специалистов педагогов и психологов ставит вопрос целостного становления личности в
профессии, установления форм, в которых оно происходит. Без решения этих задач
невозможно качественное обучение и прогнозирование последующей успешности
профессиональной деятельности будущих специалистов.
Существует огромное множество методов развития профессиональных знаний,
умений, навыков, среди которых особый интерес вызывает группа методов так называемого активного обучения.
Повышение эффективности обучения студентов прямо зависит от умелого
подбора и использования разнообразных, наиболее адекватных тематике и ситуации
методов обучения, а также активизации всего учебного процесса. Методы обучения
многообразны: лекции, доклады, семинарские занятия, индивидуальные беседы,
практикумы, работа в команде, опрос экспертов, тесты, ролевые и плановые игры,
методы конкретной ситуации, дискуссии, модульное обучение, при котором учебный материал подается комплексно, в единстве теории и практики, компьютерный и
другой тренинг и т.д.
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Выбор методов обучения обусловлен, прежде всего, содержанием учебного материала и целью обучения, которые применительно к психологическим дисциплинам
отличаются тем, что предполагают не только приобретение знаний, но и формирование умений и навыков, необходимых в практической работе. В процессе обучения
психологов и педагогов пригодны в первую очередь те методы, при которых студенты идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и, соответственно, мотивируют свое поведение. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают активные методы обучения.
Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной
деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только
преподаватель, но активны и студенты [2, с. 168 ].
Активные методы обучения резко улучшают запоминание материала, а также
способствуют его идентификации, реализации в повседневной жизни.
Традиционным, наиболее распространенным методом обучения является фронтальное занятие, предполагающее прямую, однонаправленную передачу систематизированной информации преподавателем слушателям. Типичные формы фронтального занятия – лекции и доклады. Эти средства обучения незаменимы при передаче
сравнительно большого объема информации в структурированной форме. В лекциях
студенты получают систему психолого-педагогических знаний в последовательном
изложении, данном на уровне современного состояния психологии как науки. Задача
лекционного курса в преподавании психологии состоит в том, чтобы вооружить студента психологическими знаниями, которые явились бы основой профессиональной
подготовки. Лекции позволяют сообщить новые знания, выделить главные моменты
темы, познакомить с методическими рекомендациями по самостоятельному изучению материала. В то же время фронтальные занятия в активизации процесса восприятия информации, использование обратных связей, мотивации обучаемых, эмоциональном воздействии на них посредством переживания успеха ограничены.
Повышению эффективности лекций способствуют следующие моменты:
– формулирование темы как проблемы;
– четкое и ясное для студентов структурирование занятия (выделение введения, основных вопросов и ключевых моментов, заключения и выводов) и рациональное дозирование материала в каждом из разделов;
– проблемное изложение материала, посредством создания проблемных ситуаций, решаемых совместно преподавателем и студентами;
– образная речь с примерами и сравнениями;
– использование наглядных пособий, схем, таблиц и т.п.;
– применение риторических и уточняющих понимание материала вопросов;
– обращение к техническим средствам обучения;
В качестве технических средств обучения при изучении курса психологии целесообразно использовать видеозаписи, фильмы, проекторы, слайды; учебные средства (учебники, справочники, пособия, тексты лекций и т.д.); рабочие средства (тетради для выполнения заданий, формуляры, рисунки, планы и т.п.).
Использование технических средств обучения призвано повысить эффективность усвоения учебного материала, сделать учебные материалы наглядными, а также усовершенствовать процесс передачи информации.
В процессе изучения психологии используются семинарские занятия. Формы
семинарских занятий различны, чаще всего представляют собой коллективное обсуждение различных аспектов темы. Этот метод обучения представляет собой объединение фронтального занятия с дискуссиями об изложенном материале.

216
В дискуссию должны включаться все участники. Для повышения эффективности дискуссии преподаватель должен подготовить не только доклад, но и дискуссию,
что предполагает:
– подготовку провокационных вопросов;
– определение проблем, дающих импульсы к размышлению;
– разработку дополнительных примеров и сравнений;
– подбор конкретных материалов для дискуссии;
– выделение и структурирование главных пунктов дискуссии.
При изучении некоторых курсов психологии целесообразно использовать такой метод обучения, как работа в команде (коллективная работа). Суть состоит в получении членами группы одной задачи, которую они решают совместно. При использовании метода работы в команде важно, чтобы полученный результат являлся
итогом коллективного творчества, чтобы каждый внес в общее дело свой вклад. После завершения выполнения заданий полезно заслушать представителей групп о выполнении работы и обсудить результаты. Достоинства этого метода сводятся к следующему:
– экономия времени за счет сотрудничества;
– корректирование ошибочных мнений;
– активизация всех участников с помощью устранения психологических барьеров на пути сотрудничества;
– идентификация с групповыми достижениями;
– подготовка к работе в коллективе.
К числу методов, широко распространенных в практической работе, относится
учебная беседа. Она представляет управляемый диалог между преподавателем и
студентом. Содержание учебной беседы определяется вопросами обоих участников.
Она эффективна при выяснении степени усвоения материала, теоретическом осмыслении практического опыта, шлифовки и дополнении имеющихся знаний, выяснении взаимосвязи теории и практики [3, с. 46].
Наиболее целесообразно использовать учебную беседу при разборке результатов тестированиям деловых игр, например, при сообщении рекомендаций по развитию лидерских качеств после серии текстов на лидерство.
Учебная беседа активизирует внимание и побуждает обучаемого к участию в
обсуждении важных вопросов и к сотрудничеству, развивает конструктивное мышление, способность студента выражать свои мысли, а также способствует налаживанию личного контакта с обучаемым, так как дают возможность исследовать уникальный характер динамической организации личности, что позволяет реализовать по
отношению к нему индивидуальный подход.
Эффективность рассмотренных нами дидактических средств обучения значительно увеличивается, когда они соотносятся с состоянием обучаемых, адекватно
оценить которые помогают тесты. С помощью тестов можно оценить личностные
качество, способности, навыки, знания, склонности и интересы обучающихся. Общие предпосылки тестирования выражаются в критериях добротности и качества
тестов.
Помимо рассмотренных методов отдельно используется метод групповых дискуссий. Дискуссия – свободный вербальный обмен знаниями, идеями или мнениями
между инструктором и участниками, он сочетает отдельные свойства и функции тестов и деловых игр. Суть этого метода заключается в том, что студентам даётся одинаковое задание, которое они должны выполнить вначале индивидуально и соответственно зафиксировать. Затем студенты посредством группового обсуждения должны принять общее решение. Дискуссия применяется в тех случаях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к новому взгляду на окружающих
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людей. Другие области применения: изменение моделей поведения, навыки межличностного взаимодействия и обеспечение обратной связи [4, с. 17].
Проанализировав индивидуальные и общее коллективное решение, а также поведение участников дискуссии, преподаватель может оценить как индивидуальный потенциал студентов, так и их способности, аргументировано отстаивать свою
точку зрения, убеждать в её правильности. Участники групповой дискуссии приобретают некоторые навыки коллективного взаимодействия. В качестве примера метода групповых дискуссий мы используем деловую игру «Кораблекрушение», «Полёт
на Луну», «Я и анти-Я» и другие.
Нами также используется метод конкретной ситуации. Ситуации – это имитация, идеальное отображение реальной ситуации из жизни организации или же искусственно созданная ситуация, воссоздающая типичные психолого-педагогические и
проблемы. Ситуация должна быть близка к реальности, поскольку без этого нельзя
добиться естественности действий обучаемых. Содержание психологической ситуации может передаваться различными способами: письменно (например, в форме
описания), устно, а также с помощью технических средств (аудио- и видеозаписи).
К активным методам обучения относится ролевая игра – способ расширения
опыта участников тренинга через предъявление им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к достойному завершению
(игра). Для того, чтобы получить максимальную пользу от ролевой игры, предлагаемые ситуации должны быть как можно более близкими к реальности. Необходимо
выделить время для подготовки краткого описания задействованных персонажей и
удостовериться, что создаваемые условия игры максимально соответствуют специфике основной деятельности участников.
Задача, к решению которой стремятся члены группы, участвующие в ролевой
игре, – создание модели поведения, характерного в повседневной жизни для реальных людей. Следует подчеркнуть, что именно поведение. А не проявление талантов
выступающих будет основой последующей дискуссии. Группа должна наблюдать за
содержанием каждой разыгрываемой сцены. Тем, кто не принимает участия в игре,
следует предложить занять роли наблюдателей и записывать особенности поведения
участников и его последствия.
Достоинства метода ролевых игр заключаются в следующих моментах:
1. Приобретённый опыт сохраняется надолго.
«Обучение через действие» – один из самых эффективных способов научения и
приобретения опыта. Собственные переживания запоминаются ярко и сохраняются в
течение долгого времени. Появляется возможность для наблюдения за эмоциональными реакциями студентов, осмыслением им реальной ситуации, видения цели и
стратегии собственных действий.
2. Возникновение понимания того, как ведут себя люди, сталкиваясь с некоторыми ситуациями. Это понимание может оказаться мощным инструментом обучения; оно может способствовать развитию умения оценивать предпосылки поведения
других людей.
3. Развивает самонаблюдение и самоконтроль, повышает их адекватность, точность самооценок.
Учат лучшему пониманию других, их ролевых обязанностей, оптимизации модели поведения обучаемого в отношениях с сокурсниками, предотвращению или
конструктивному разрешению конфликтов.
4. Повышает уверенность студентов при выполнении практических действий и
учебной деятельности в целом.
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Использование подобных методических достижений служит прямым задачам
повышения эффективности обучения будущих специалистов педагогов-психологов.
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А.К. Оралбекова
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В современной образовательной среде наблюдается высокий рост информационно-коммуникационных технологий, который обусловлен ускоряющимся процессом информатизации общества. Информатизация общества – это массовое внедрение
методов получения, сбора, обработки, хранения и передачи информации на базе новых вычислительных технологий и средств передачи информации.
Проблеме информатизации общества уделяется внимание во многих законодательных документах большинства ведущих стран мира. Распространение и применение вычислительной техники во всех сферах современного общества вводит новый
параметр в определение грамотности человека – умение работать с использованием
информационных компьютерных технологий, а также наличие опыта поиска информации, ее анализа и применения на практике [1].
Информационно-коммуникационные технологии становятся неотъемлемой и
необходимой частью нашей повседневной жизни и постепенно проникают во все
сферы образования. Использование средств ИКТ ускоряет и облегчает процесс работы с различными видами информации, представленными в цифровой форме.
Одним из приоритетных направлений образования в ряде стран выступает
формирование у учащихся инфокоммуникационных компетенций. Если, с одной
стороны, овладение учащимися данных компетенций является требованием времени,
то с другой стороны, это требование вызвано тем, что информационно-коммуникационные технологии становятся новым инструментарием при изучении других
учебных предметов, предоставляя ресурсы и технические средства для интеграции с
различными образовательными областями.
В связи со стремительным увеличением объема информации и бурным развитием информационных технологий становится актуальной задача создания сферы,
способствующей формированию у учащихся навыков ориентирования в огромном
потоке информации и эффективного использования новых технологий при решении
разнообразных задач в повседневной жизни, в учебе и дальнейшей трудовой деятельности. При этом важно, чтобы учащиеся осознавали и соблюдали этические и
правовые нормы использования информации. Век информационных технологий стер
понятие «расстояние между людьми» в их общении, обсуждении новых идей, обмене опытом с широким спектром людей, общин и культур, предоставляя широкие
возможности для их сотрудничества [2].

219
Во-первых, в информационном обществе, наполненном фундаментальными
открытиями и новейшими технологиями, важнейшей социальной задачей стало
формирование нового стиля мышления. А наиболее интенсивно развитие интеллекта
происходит в младшем школьном возрасте.
Во-вторых, с каждым годом растёт количество школьников, имеющих свой
персональный компьютер, а распространённость компьютеров в мире настолько велика, что умение использовать их в повседневной жизни формирует новый стиль
жизни и становится элементом общей культуры человека.
В-третьих, совершенствование образовательного процесса и введение профильного обучения предполагает углубленное изучение отдельных предметов
школьной программы. Роль компьютера как средства модернизации процесса образования при этом неуклонно возрастает, что ставит учащихся перед необходимостью
быть его грамотными пользователями.
В-четвёртых, внедрение информационных технологий в учебный процесс ставит школьников перед необходимостью быть готовыми к меняющимся формам обучения, к восприятию усовершенствованного содержания предметов, к самостоятельному поиску межпредметных связей.
И, наконец, компьютер может отвечать разным интересам школьника: к рисованию, музыке, конструированию, наукам. Используя компьютер, можно организовать обучение детей с учётом их индивидуальных особенностей, не прибегая к нравоучениям и порицаниям, а предоставляя ученикам право на ошибку. Важно только
помочь детям в осознании того, что компьютер – это, прежде всего, инструмент
познания, а не престижная игрушка. Применение компьютера на уроках развивает
интерес к изучаемому предмету, вносит новые элементы в процесс обучения, позволяет удачно сочетать коллективную работу с индивидуальной, развивать психологические процессы (внимание, мышление, память, творческое воображение, восприятие) [3].
Компьютер помогает сделать уроки более насыщенными, облегчает детям усвоение материала. В итоге повышается мотивация обучения. Однако компьютер не
заменяет учителя, а только дополняет. Мы знаем, что разумное использование компьютера в учебном процессе продвигает учащихся в интеллектуальном развитии,
воспитывает любознательность, научное мировоззрение, стремление к саморазвитию
и творческому росту.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего
мира; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Занятия с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их
более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой
материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций,
аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске.
Занятия с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1–4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции,
воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при
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котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Последние годы на нас буквально обрушился технологический прогресс. То, что ещё вчера казалось фантастикой, вошло в нашу жизнь.
Дети, как самая любознательная и любопытная часть общества, буквально «заглатывают» все новинки. Они уверенно пользуются мобильными телефонами, компьютерами, различными DVD-плеерами и т.д. И им стали не интересны приготовленные
нами для уроков картинки, схемы, диафильмы. В результате снижается познавательная активность учащихся на уроках, желание мыслить и работать самостоятельно, да
и просто учиться.
Использование ИКТ в начальной школе не только позволяет повысить эффективность преподавания, но и более рационально и экономно использовать время на
уроке. Одной из наиболее удачных форм подготовки учебного материала к урокам в
начальной школе можно назвать создание мультимедиа-презентаций, которые являются элементом новизны на уроках.
Мультимедиа-презентации – это удобный и эффективный способ предоставления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику,
звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание
ребенка. Ценность такой презентации состоит в том, что материал даётся в нужной
последовательности в отличие от готовых фильмов и слайдов. В нём нет ничего
лишнего, материал презентации чётко рассчитан по времени [3].
Использование мультимедиа-презентаций целесообразно на любом этапе
урока.
Для «открытия» новых знаний. Особенно интересно использовать мультимедиа-технологии для постановки учебной задачи и для «открытия» новых знаний.
Компьютерные программы помогают создать разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что способствует лучшей реализации принципа наглядности в обучении. В своей практике я использую созданные специально для
конкретных уроков мультимедиа-презентации, содержащие краткий текст, схемы,
рисунки, видеофрагменты.
Для закрепления изученного материала. Формирование системы знаний предполагает системность повторения полученных знаний. Повторение в форме игры
оживляет работу класса. Движущиеся изображения (анимация) не только удерживают неустойчивое внимание младших школьников, но и позволяют им проверить
свои знания.
Для контроля знаний. В современной практике постоянно растет роль тестирования, как одного из методов педагогических измерений. Основной функцией тестирования является функция контроля.
Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет интересна школьнику, если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими
эффектами. Презентация по теме урока в процессе работы над новым материалом
позволяет учителю не делать записей на доске, а значит, остается больше времени на
закрепление.
Компьютерные технологии позволяют обучающимся с интересом усваивать
большой объем информации, урок становится более наглядным, разнообразным и
увлекательным.
Использование ИКТ в учебной деятельности позволяет не только расширить и
закрепить полученные знания, но и повысить творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.
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Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет:
– развивать у учащихся творческие способности;
– усилить мотивацию обучения;
– сформировать у школьников умение работать с информацией;
– развивать коммуникативную компетентность;
– активно вовлекать обучающихся в образовательный процесс;
– качественно использовать контроль за деятельностью учащихся;
– создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и
обучающихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Ведь учитель, использующий в своей работе ИКТ, становится партнером ребенка в процессе обучения. Мультимедийные уроки решают следующие задачи:
– усвоить базовые знания по предмету;
– систематизировать усвоенные знания;
– сформировать навыки самоконтроля;
– сформировать мотивацию к учению.
При использовании на уроке мультимедийных технологий структура урока
принципиально не изменяется. В нем сохраняются все основные этапы, изменяются,
возможно, только их временные характеристики. Этап мотивации увеличивается и
несет познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения,
так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без воображения и эмоций
немыслима творческая деятельность ученика. С помощью презентации можно использовать разнообразные формы организации познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.
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ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АВТОРИТЕТА
К.Д. Добаев
Институт повышения педагогических кадров, г. Бишкек
В.В. Сергеева
ИнЕУ, г. Павлодар
Каждая профессия требует от человека определенных качеств. Особенностью
учительской профессии является то, что педагогу приходится иметь дело с воспитанием и обучением подрастающего поколения, с постоянно меняющимися в процессе
развития характерами детей, подростков, юношей и девушек.
Успех же педагогической деятельности, как и других видов труда, зависит не
от второстепенных качеств личности, а от основных, ведущих, которые придают определенную окраску, стиль действиям и поступкам учителя.
Как известно, основные составные компоненты авторитета учителя – это личностный и профессиональный.
Мы остановимся на первом и, на наш взгляд, определяющем компоненте педагогического авторитета – личностном, который включает в себя любовь к детям и
педагогической профессии. В современных условиях школы, в условиях кризисных
моментов в обществе, низком уровне стрессоустойчивости учительства формирова-
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ние данного компонента является определяющим в подготовке будущих педагогов к
профессиональной деятельности. Сегодня имеет место быть факт подмены видов
любви к профессии и детям. Но следует различать любовь учителя к своей профессии и любовь к детям.
Отношение человека к своей профессии, любовь к ней зависит от общественноисторических условий и от потребностей общества в специалистах, от склонностей и
способностей человека.
Любовь к детям является важным условием формирования педагогического авторитета. Любить детей по-настоящему – значит любить их и в горе, и в радости, и
даже тогда, когда их развитие в чем-нибудь отклоняется от нормы. Любить – значит
уважать человека, понимать его, заботиться о нем, оберегать его и находить во всем
этом величайшее удовольствие. Жить среди детей, работать с ними, воспитывать и
учить их – что может дать больше счастья? Важно только, чтобы в каждом ребенке
видеть не шалуна Ваньку, а человека, маленького, но настоящего человека...» [1, 34].
Любить детей – это значит предъявлять к ним определенные требования, без этого
никакое воспитание и обучение невозможно.
В педагогической профессии самым сложным является умение найти путь к
детскому сердцу. «Без этого нельзя ни учить, ни воспитывать. Учитель, равнодушно
относящийся к ученикам, – нелепость... Не кричите на своих воспитанников, не оскорбляйте их. Щадите детское самолюбие. Ранить его легко, но как глубоки бывают
следы этих ран и как тяжелы последствия!» [1, 35].
Когда речь идет о личностном компоненте авторитета, нельзя не вспомнить
мудрые слова В.А. Сухомлинского о том, что право на уважение имеет лишь тот, кто
уважает других людей. Каждому учителю известно, как удивительно тонко улавливают отношение к себе дети. Насколько болезненно переживают малейшее проявление недоверия к их словам, как обострено их чувство собственного достоинства. И
ничего, кроме обиды, раздражения, замкнутости, даже прямой враждебности, не
вправе ожидать тот учитель, которому сознание своего превосходства не позволяет
разглядеть в каждом своем юном подопечном прежде всего личность. О каком личностном авторитете такого педагога можно говорить!
Порой и опытному, квалифицированному педагогу нелегко признать себя неправым перед лицом своих же собственных учеников, заставить себя выступать в
роли отчитывающегося перед ними, как перед равными. Трудно всегда и во всем самому полностью соответствовать тем требованиям, которые мы предъявляем детям.
Нам, как правило, мешают и возрастная дистанция, и боязнь потерять свой авторитет, а порой и учительский снобизм. Но если учителю удалось переступить эти препятствия, преодолеть себя, педагогический успех не заставит долго ждать.
Вспомним В.А. Сухомлинского: «В наших взаимоотношениях с детьми стало
правилом свободно, сердечно, откровенно высказывать свои чувства, удовлетворения и неудовлетворения, благодарность и обиду, гнев и удивление... Каждый день
дети приносили из теплицы в класс цветок хризантемы. Если в наших взаимоотношениях не было ни облачка, если дети верили мне до конца и готовы были идти
за мной, куда я скажу, на столе в маленькой вазочке стояли розовые, красные, синие,
голубые цветы, в зависимости от настроения коллектива. Розоватый и красный цвет
символизировали радость коллектива, синий – тревогу, голубой – печаль.
...Но был в теплице куст, на котором цвели хризантемы необычного цвета –
фиолетовые... Редко, очень редко приносили дети фиолетовые хризантемы. Это у нас
был цветок обиды. Если дети ставили мне на стол фиолетовый цветок, это означало:
«Учитель, Вы обидели нас».
...Придя на второй урок, я увидел на столе фиолетовый цветок. Класс молчал.
У меня тоже не было сил произнести слово. Я дал детям задание для самостоятель-
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ной работы, а сам сел, склонившись над столом, и задумался: что произошло на первом уроке? Чем я обидел детей?
О том, что дети обиделись безосновательно, что это их каприз, не могло быть и
речи. Справедливую строгость и строгую справедливость дети уважали и почитали,
это я хорошо знал. Чем же я их обидел?
– Часы! – вспомнилось мне. – Я обидел их недоверием... Ручные часы были
еще редкостью. Я купил их вчера. Детям, конечно, хотелось посмотреть на часы, подержать их. Я снял часы с руки, положил их на стол. Так они и лежали до конца урока. На перемене дети по очереди брали эту удивительную вещь, держали ее в руках,
подносили к уху... Сегодня перед уроками мои часы тоже лежали на столе. Но во
время первой перемены остановились настенные часы в учительской. Я решил поставить их по моим ручным часам. Пошел из класса, взяв часы со стола, надел их на
руку, но детям ничего не сказал...
...Я снял их с руки, положил на стол. Нужно ли объяснять детям, почему я брал
часы? Да, нужно, но не сейчас.
На второй перемене часы лежали на столе. Войдя в класс на третий урок,
я увидел: в вазочке розовые хризантемы. Я облегченно вздохнул: дети простили...»
[2, 56].
Не у всех эта форма детского контроля вызовет энтузиазм, некоторым покажется наивной. Но только конкретные условия школы могут подсказать, какой облик должно принять здесь взаимное уважение и доверие.
Но бесспорно то, что эти отношения должны быть построены по принципу
взаимности, когда речь идет о воспитанниках и их наставнике. Ведь его авторитет не
существует сам по себе как нечто погруженное в его собственную индивидуальность. Лишь в том случае, если он видит в своих учениках настоящих партнеров и
сотрудников, если оценивает их не только как учеников, но и как самобытные личности, он повернется к ним своей лучшей стороной, будет стремиться продемонстрировать им все свои достоинства и, скорее всего, завоюет личностный авторитет в
ответ на уважительное отношение к их личности.
«А доверии их я завоевал не без труда. Я завоевал его на основе взаимности».
Эти слова известного педагога Ш.А. Амонашвили относятся к его ученикам-второклассникам. А как порой мы это долго не можем принять.
Уважение и доверие к школьнику – важнейшее слагаемое личностного компонента авторитета учителя. Для того чтобы прийти к этому выводу, не нужно тратить
особых усилий на скрупулезный анализ педагогических систем таких учителей. Этот
принцип составляет основу всей их педагогической деятельности и в то же время
лежит, что называется, на самой поверхности. Может быть, именно поэтому на нем
порой и не задерживается взгляд многочисленных учителей-последователей.
Завоевать у учащихся авторитет может только правдивый, трудолюбивый, преданный своему делу учитель. Педагогическая практика показывает, что учащиеся
небезразлично относятся к жизни учителя. Если учитель допускает в быту аморальные поступки, это становится известным учащимся, и тогда даже при всех положительных качествах авторитет его как учителя рушится.
Немаловажное значение для учителя имеет его умение держать себя в классе.
Спокойствие, выдержка, тактичность, дисциплинированность педагога на уроке являются положительными его качествами. Одним из положительных качеств хороших учителей является обладание правильной и выразительной речью. Если учесть,
что школьники, особенно младших классов, подражают речи учителей, становится
понятным, почему работа педагогов над своей речью приобретает такое большое
значение.
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Педагогический оптимизм также необходимое качество хорошего учителя.
Чуткое, отзывчивое отношение к детям сочетается у такого учителя с требовательностью, которая не принимает характера придирчивости, а педагогически оправдана.
Учитель должен быть настойчивым и до конца требовательным.
Нельзя не остановиться на вопросе о «любимых» и «нелюбимых» учениках.
Существует точка зрения, что наличие у учителя «любимчиков» в классе снижает
его авторитет, якобы к любимому ученику учитель относится снисходительно, не
предъявляет строгих требований. Учителю нельзя отказать в праве иметь любимых
учеников «А раз любишь – ничего не прощай, требуй больше». Недаром А.С. Макаренко писал, что уважение к личности воспитанника и требовательность к нему являются одним из основных принципов в работе учителя и воспитателя. Все дело
должно состоять в том, чтобы учитель в самом плохом ученике мог найти положительные черты и, опираясь на них, сумел полюбить его и перевоспитать. А это возможно только тогда, когда учитель будет хорошо знать своих учеников, знать положительные и отрицательные черты характера каждого, в отношении с ними проявлять чуткость, отзывчивость, требовательность и справедливость.
Итак, совершенно очевидно, что авторитет педагога в глазах учащихся напрямую связан с личностными качествами педагога, которые по-разному воспринимаются детьми разного возраста. А каждый педагог должен сам на практике подобрать
свой собственный ключик к сердцам своих учеников и уже с их помощью решить
для себя загадку авторитета.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Б.А. Жетпісбаева
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қаласы
Жалпы кәсіби біліктілігі жоғары деңгейдегі, әдіснама және педагогика саласы
бойынша іргелі білімі бар, білім берудегі педагогикалық проблемаларды жүйелі көре
алатын құзыретті педагогтi дайындау болашақ мұғалімнің педагогикалық әрекетте
өзіндік шығармашылық стиліне негізделген имиджін қалыптастыру мен жетілдіруге
бағытталады. Педагогикалық имидж, біріншіден, тұлғаның дербес ерекшеліктерін
өздігінен жүзеге асыруының жоғары деңгейімен және өзіндік стильде іс-әрекет етуге
қабілеттілікке байланысты.
«Имидж» түсінігі ХХ ғасырдың соңында қоғам назарының және ғылыми
талдаудың пәні болды. 90 жылдардың ортасында имиджді қалыптастырудың
психологиялық аспектілеріне арналған, имидж жайында алғашқы отандық өңдеулер
Р.Ф. Ромашкина, Е.И. Манякина, Е.В. Гришунина, П.С. Гуревич, Ф.А. Кузин және
т.б. еңбектерінде жарық көрді.
Имидж ағылшынның «image» сөзінен алынған, «образ», «түр», «келбет»
сөздерінен шыққан. Бұл кез келген нәрсенің, адамның эмоционалдық образын,
мінез-құлқын көрсетеді. Өз имиджін қадағалау бұл адамды өзіне қарату. Бірнеше
мағынасы бар «имидж» ұғымының өзіне қарағанда «педагог имиджі» бір мағынада
анықталатын өзекті тақырып болып саналады [1].
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Ойшыл Абай: «Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. ұстаздық еткен
жалықпас, үйретуден балаға» деп айтқандай, мұғалім үшін өз имиджін кәсіби
деңгейге көтеру, өз мамандығының данышпаны болу, әрине, өмір бойы ізденушілікті, зерттеушілікті талап ететін мамандық екенін айқындайды. Мұғалімнің әрбір
сөзі, ісі, қимылы, киіну мәнері, аяқ алысы, жүрісі, көзқарасы психологиялық және
ізгілік тұрғысынан шәкірт жүрегінен үлкен орын алады. Ә.Сәтбаевтың ойынша,
«Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт
пішіні, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді...».
А.Ю. Панасюк «қазіргі таңдағы педагог имиджінің» моделінде ақпараттың
мынадай блоктарын бөліп көрсетеді: габитарлы (латынның «габитус» сөзінен –
«сыртқы түрі») – киімі, шаш үлгісі, макияж, аяқ киім, парфюм; кинетикалық –
мүсіні, жүрісі, дене қимылы, мимикасы (бет әлпетінің көрінісі, жымию, көзқарасының бағыты және ұзақтығы); сөйлеуі – жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениеті,
сауаттылығы, стилі, жазуы; орта – адамның өзі қалыптастырған өмір сүру ортасы
(интерьер, кабинетін безендіруі, жұмыс орнындағы тәртіп); затқа айналдыру – адам
еңбегінің өнімдері. Алғашқы үшеуі жеке қарым-қатынаста байқалады, соңғы екеуі –
адам туралы сырттай ақпарат береді. Олар біріге отырып, адам туралы тұлға ретінде
және кәсіпқой ретінде [2].
А.Ю. Панасюк дәлелдеген педагог имиджін іскерліктер мен дағдыларды
жинақтау арқылы оқытуды ұйымдастыруда қолданылатын технологияның құрамдас
бөліктері педагогтың балалармен өзара әрекет ету қызметімен анықталады. Себебі:
педагогикалық технология кәсіби құбылыс ретінде баланың тұлға субъектісі қалпын
мәдениет жетістіктеріне үздіксіз, денелік және рухани жаттығулар арқылы
жетелейді. Мұның бәрін педагог психологиялық және физиологиялық құралдар
арқылы: дауысы, қозғалысы, кейпі, бейнесі, көйлегі және т.б. әрбір қызметтік
элементі педагог имиджін көрсететін кәсіптік дағдылар жүйесі көмегімен жүзеге
асады [3].
Педагог имиджінің мәні, оның рөлі, қалыптасу шарттары педагогикалық
үрдісті ерекше қарастыру мен оны толыққанды факторға айналдыруды талап етеді.
Педагог имиджі «бейне – педагогтың ішкі, сыртқы және процессуалды компоненттерінің көрінісі» көзқарас қалыптастырады. Ең дұрысы – екі пікір де жағымды
болғаны.
А.А. Калюжный қазіргі таңдағы педагогтың имиджін қалыптастырудың
бірнеше қағидаларын бөліп көрсетеді:
1. Коммуникативтілік қағидасы.
2. Сөзбен ықпал ету қағидасы.
3. Сыртқы бейнені үндестіру қағидасы.
4. Өзін-өзі реттеу қағидасы.
Коммуникативтілік және сөзбен ықпал ету қағидаларын қазіргі таңдағы
педагог имиджін қалыптастыру үрдісіндегі негіз құраушы ретінде толығырақ
қарастырайық. Бірінші қағидаға сәйкес, қандай да бір адамның педагог туралы пікірі
имиджді қалыптастырушы тікелей ақпарат негізінде қалыптасуы мүмкін, оны ол
адам саналы түрде түсінуі немесе түсінбеуі де мүмкін, өйткені ол оның
бейсанасында болады және тек сезімдерден ғана көрінеді. Жинақтап, қорыта отырып
қағиданы былайша тұжырамдауға болады: адамдарда қандай да пікірді
қалыптастыру мақсатында ықпал ете отырып, сіздің атыңызды естіген кезде сіз
туралы жағымды сезімдер пайда болуы үшін оның санасына ғана емес, бейсанасына
да ықпал ету керек. Екінші қағиданы былайша сипаттауға болады: педагогтың жеке
имиджінің моделін қалыптастыра отырып, ақпаратпен адамдардың санасына
қарағанда бейсанасына ықпал ету керек. Бейсанадағы ақпарат арқылы қалыптасқан
пікір өзінің пікірі ретінде бағаланады, өйткені оның пайда болу көзі анық емес.
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В.М. Шепель «Имиджеология: жеке тартымдылық құпиясы» атты еңбегінде
имидж ұғымына төмендегідей анықтамалар берген:» имидж – адам туралы ұғым,
мекеме туралы пікір, белгілі адамдармен, жасалатын заттар, индивидуалдық стиль
адамды, адамдар тобын, мекемені сипаттайтын келбет».
С.И. Ожеговтың түсіндірмелі сөздігінде: «Имидж дегеніміз – ой-пікір,
тұжырым, бір нәрсе туралы берілген көзқарас, қатынас» делінген [4].
«Имидж» мағынасын түсіну әртүрлі құрамды бөліктерден құралады. Бұл
бөліктерінің ең маңызды төртеуін қарастырайық:
1. Кәсібилік және әділдік. Педагог талантты тұлға болуы қажет. Бірақ тәжірибе
көрсеткендей 100 адамның 99-ы өз талантын көрсетуге мүмкіндігі жоқ және өмір
бойы басқа іспен айналысады.
2. Педагогтың адалдығы. адамзат тәжірибесінен шыққан моральді ережелер
бойынша өмір сүру керектігін ұғынады, ал әдепсіз болса өз нәтижесінің тұтқынында
болады және оның идеялы – барлығы рұқсат етілгендік.Біздің қоғамға өзін-өзі
жетілдіре алатын, ең алдымен рухани тұрғыдан, жетілдіре алатын әдепті, тәрбиелі,
адал педагог өте қажет. Ол назарын барлық адамзат мәдениетінің байлығын алу
керек, яғни оның кең гуманитарлық білім алуы міндетті.
3. Педагогтың гуманитарлық білімі. Ф. Достаевскийдің ойынша, гуманитарлық
дамығандық адамның кез келген мамандықты игеруін жеңілдетеді. Осы атақты
жазушының адалдығынан атақты адамдардың өмірінен көптеген мысалдар дәлел
болады. Гуманитарлық мәдениет арқасында адам сезімдік немесе рационалдық
өңдей отырып, өзіне әртүрлі мәлімет таңдау мүмкіндігіне ие болады.
4. Педагог психотехнолог болуға міндетті. Психотехнология – бұл адамдарды
басқаруда психологияның техниканы практикада қолдану жөніндегі ғылым.
«Психотехнология» терминін өз құрамында 3 құрамдас бөлігі бар: «психо», «техно»,
«логия» оны талдағанда «психотехнологияның» мәнін түсінуге мүмкіндік береді.
Грек тілінен аударғанда «психе» – жанды, «техно» – өнер, шеберлік дегенді тура
білдіреді, ал «логос» – сөз, оқуды білдіреді.
Бүкіл әлемге ерекше танымал болған В.А. Сухомлинскийдің «Балаға жүрек
жылуы» еңбегінде: «Мұғалімдік мамандық – бұл адамтану, адамның күрделі және
қызықты, шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық
имидж бен шеберлік – ол даналықты жүректен ұға білу болып табылады» деп, ол
балаларды үйлесімді дамытуға бағытталған тәрбиешінің жұмысының жемісті болуы
әрбір баланың рухани өмірі мен даму ерекшеліктерін терең білгенде ғана мүмкін
екендігін айқындайды.
Қазіргі заман ғалымдары дәл осы пікірді ұстанады. Мысалы, С. Соловейчик
(1930 ж.) «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, педагогикалық әдептің
қыр-сырын меңгермейінше, бұған оның қолы жетпейтіндігін» айтады. Оның ойынша, «педагогикалық имидж – тек қана мұғалімнің жалпы, жан-жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр сөзді оқушыларға жеткізе білу, олардың толық
қабыл алуы. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, нық айтуы тиіс, оның жүріс-тұрысы,
қозғалысы, отырып – тұруы оқушыларға ерсі болмайтындай дәрежеде болуы керек».
Қоғам өмірінің демократиялық, гуманистік бағытқа бет бұруына жаңарып –
жаңғыруына, мемлекетіміздің тәуелсіздігін нығайтуға экономикалық, әлеуметтік
дамуына, білім беру мен мәдениет парадигмасының өзгеруіне байланысты өмірге
жаңа ғылым салалары келді. Сондай ғылымдардың бірі – имиджеология.Бұл ғылым
саласына назар аударудың кім-кімге болса да тигізер пайдасы зор. Өйткені, ол
адамдардың бір-біріне сыртқы кескінімен, адамдық болмыс бейнесімен, адами қадір
қасиеттерімен әсер ету механизіміне ие болуға көмектеседі.
Жоғарғы мектепте біртұтас педагогикалық процесті тиімді ұйымдастыру
негізінде педагог, оқытушы беделі мен имиджін қалыптастырудың орны бөлек.
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Педагогикалық кәсіп имиджі мәселесінің өзекті болуына қазіргі таңдағы білім беру
жүйесі мен мектептің жаңа типтегі педагогқа қойып отырған объективті талаптары –
инициативті, интеллектуалды және адамгершілігі жоғары дамыған педагог пен
болашақ педагогтардың – педагогикалық мамандықтағы қазіргі студенттердің
өздеріне мұндай жауапкершілікті алуға, алған мамандық бойынша жұмыс істеуге
дайын болмауы арасындағы қарама-қайшылық себепкер болып отыр.
Бұл қарама-қайшылықты шешуде болашақ мамандардың көз алдында педагогтың жағымды имиджін қалыптастыру оң ықпалын тигізеді. Педагогикалық кәсіп
имиджін қалыптастыруға педагогтарды кәсіби дайындау үрдісінде ескерілуі тиіс
объективті және субъективті факторлар әсер етеді. Болашақ мамандарда білім беру
саласында жұмыс істеуге деген ниетінің пайда болуына әсер ететін факторлардың
біреуі студенттердің педагог кәсібі туралы жағымды пікірлері болып табылады.
Мұндай түсінік ЖОО-да оқып жүргенде қалыптаса бастайды және болашақта
жетістіктерді қамтамасыз ететін өзіндік ерекшелігі бар тәсілдер жүйесін көрсетеді.
Маманды ЖОО-да дайындағанда оның имидж туралы түсінігін қалыптастыру негізгі
идея болуы керек. Кәсібилікті және имиджді қалыптастыру жолдары әр қилы болуы
мүмкін. Мұғалімнің педагогикалық әрекетінің, педагогикалық қарым-қатынасы мен
тұлғалық құндылықтарының қалыптасқандығын айқындайтын кәсіби білім, білік,
дағдының қажетті мөлшерін меңгеру кәсіби-педагогикалық құзыреттілік – педагогтың кіріктірілген кәсіби-тұлғалық сипаттамасы ретінде анықталады. Тұлғаның
педагогикалық имиджін қалыптастыру ЖОО-да үш бағыт бойынша жүргізіледі:
Базалық дайындық (кәсіби және психологиялық-педагогикалық білімдер);
– Әдіснамалық мәдениет;
– Педагогикалық шығармашылық пен креативтілік.
Жоғары кәсіби білім беру жүйесі болашақ маманды қалыптастырады және оны
болашақ кәсіби әрекетке даярлайды. Маман игеруі тиіс қасиеттердің күрделі
жиынтығын дәстүрлі оқытудағы және осы оқытудың кемшіліктерін толықтыратын
рационалды амалдар жүйесі жасап шығарады.
Жоғарыда келтірілген дайындықтың үш блогының (базалық, әдіснамалық,
шығармашылық) әрқайсысының компоненттері көрсетілген.
Студенттердің кәсіби бағыттылығының маңызды компоненттерінің бірі оның
психология-педагогика ғылымдары жүйесінде жан-жағынан қарастырылып,
зерттелетін педагогикалық имиджі болып табылады:
– әдіснамалық (В.А. Сластенин, В.В. Краевский, т.б.);
– адамгершілік-эстетикалық (Э.А. Гришин, Д.С. Яковлева);
– коммуникативтік (А.В. Мудрик, О.О. Киселева, Т.Н. Левашова);
– технологиялық (М.М. Левина, Н.Е. Щуркова) және басқалар.
Мұғалімнің технологиялық мәдениеті педагогикалық әрекеттің дербес-шығармашылық имиджін танытады. Мұғалімнің технологиялық дайындығы педагогикалық
шындықты жаңғырту мен сақтау функциясын орындайтын педагогикалық имиджді
білдіретін «педагогикалық имидж» категориясын түсінудегі маңызды буын болып
табылады. Мұғалімнің технологиялық мәдениеті кәсіби әрекеттегі нәтижеліліктің
негізін құраушы буын ретінде оның ішкі әлеуетін өздігінен жүзеге асырудың
шығармашылық үдерісін көрсетеді. Педагог кәсібінің имиджі білім беру мекемесінде
жұмыс істейтін педагогтардың имиджімен де, қоғамның және мемлекеттің педагогқа
деген қарым-қатынасымен де анықталады.
Жоғарыда көрсетілгендей педагогикалық болашақ мамандықтың тұтастығы
объективті түрде ЖОО – да берілетін білім мазмұнының тұтастығында және
педагогикалық әрекеттің тұтастығы мен білім алушының әрекетінде жатыр. Біздің
жүргізген зерттеуімізде педагог кәсібінің имиджі қарастырылады, ол педагогтың
жеке имиджімен байланысты болғанымен мәндік сипаттамасына және жоғары оқу
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орнында оқу барысында болашақ кәсіпқой-педагогты қалыптастыру процесіне
ықпал етуге байланысты өзіндік ерекшелігі бар.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЕРДI КӘСІБИ ДАЯРЛЫҚ ПРОЦЕСІНДЕ ӨЗІНӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ
Г.И. Жұмажанова
ПМПИ, Павлодар қ.
Г.А. Мукашева
ТарМПИ, Тараз қ.
Адам өмірдің барлық кезіңінде тәрбиенің объектісі болып табылады. Бірақ сол
адам тек қана тәрбиенің объектісі емес, сонымен бірге тәрбиенің субъектісі де бола
алатын болса, оның нәтижелігі едәуір жоғары болар еді, басқаша айтқанда, тәрбие
өзін-өзі тәрбиелеуге ауысқан кезде. Л.С. Выготский әрбір тәрбиенің түптің түбінде
өзін-өзі тәрбиелеуде көрінетінін айтқан. Өзін-өзі тәрбиелеу процесінде жеке
меңгерілген құнды және өзін-өзі ұстау мәнері қоғамға қайшылық туғызбай және
процестің өзі шынымен тиімді болу үшін алдымен қалыптастыру, содан кейін адам
әлеуметтенуінің әртүрлі кезеңдерінде өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын дамыту, оның
ішінде кәсіби даярлық кезеңінде.
Ең алдымен «кәсіби даярлық» ұғымын анықтап алайық. Жеке алып қарасақ,
даярлау дегеніміз «белгілі бір жұмысты, жұмыстар тобын орындауға керекті оқыту
дағдыларын меңгеру» болып табылады. Кәсіби даярлау «бастауыш кәсіби білім
беретін білім беру мекемелерінде және басқа да білім беру мекемелерінде:
мектепаралық оқу комбинаттарында, оқу-өндірістік шеберханаларында, оқу бөлімшелерінде...» [1.б. 20] жүзеге асырылады, яғни, берілетін заңға сәйкес, «кәсіби
даярлық» ұғымының жоғары кәсіби білім жүйесіне қатысы жоқ. Осыған қарамастан,
нақты білім беру практикасында және ғылыми еңбектерде қарастырылған бұл ұғым
барлық кәсіби білім беру деңгейлеріне қатысты қолданылады (бастауыш, орта және
жоғарғы).
Мысалы, М.А. Галагузова және Ю.Н. Галагузова кәсіби даярлықты процесс
ретінде, сонымен қатар анқталған кәсіби іс-әрекетке дайындықты қалыптастыру
нәтижесі ретінде түсінеді [2. б. 18]. Жоғарғы кәсіби білім беру жүйесіндегі кәсіби
даярлықтың сапалық құрылымдық компонеттерін былай деп қарастырған:
– мазмұнды (жоғары кәсіби білім беру бағдарламалары);
– ұйымдастыпушылық (жоғары кәсіби білім беру жүйесін қамтамасыз ететін
жоғарғы оқу орындары және басқа да оқу мекемелері мен ұйымдар);
– басқарушылық (жоғары кәсіби білім беру басқару органдары және соған
бағынышты мекемелер мен ұйымдар).
«Әлеуметтік педагогтардың кәсіби даярлығы» ұғымын анықтау үшін жоғары
кәсіби білім берудін жаңа стандарттарын қарастырайық. Келешек әлеуметтік педа-
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гогтарды дайындау үшін негізігі сапалық мінезедемесінде үш негізгі топқа бөлінетін
құзыреттер келтіріледі: жалпы мәдени, кәсіби және жалпы кәсіби.
«Құзырет» ұғымының анықтамасы туралы пікірталасқа терең бойламай, атап
өткен жөн, біздің түсінігімізде олар өзара байланысқан тұлғаның сапалық өндірістік
іс-әрекетке қажеттілік қатынасын көрсетеді (білім, икем, дағдылар, іс-әрекет
тәсілдері, міне-құлық бітістері). Осыдан әлеуметтік педагогтардың кәсіби
дайындығы процесс ретінде анықталуы мүмкін және жалпы мәдени, кәсіби және
жалпы кәсіби құзыретті студенттерді қалыптастыру нәтижесі әлеуметтік педагогика
саласында сапалы өндірістік іс-әрекет ретінде орындалуы қажет.
Энциклопедиялық-сөздік әдебиетінде өзін-өзі дамыту адамның жеке дара
сабақтар, жаттығулар жолымен ақыл-ойлық немесе дене дамуы ретінде анықталады;
қайсыбір сыртқы күштің көмегінсіз, адамның өз күш-жігері арқылы даму. Егер
В.В. Байлук анықтамасы бойынша өзін-өзі тәрбиелеу, «тәрбиеленушінің сол немесе
басқа сапаларды өзінде қалыптастыру» болып табылса [1.б.28], онда оны өзін-өзі
дамыту процесінің ажыратылмайтын және маңызды бөлшегі ретінде қарастыруға
болады.
В.В. Байлук «Өзін-өзі тәрбиелеу-сапасының құрылу процесі, құрамы, тұлғаның
функционалды қабілеттер ретінде, икем, дағдыларды өңдіру процесі ретінде,
анықталған нормативті талаптармен сәйкестіріп өзінің өмірлік іс-әрекетінді құру
әдеті ретінде көрінетін процесс деп есептейді. Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің
бастапқы құрамды факторы адамды нақты қандай тұлғалық сапасы мен тәртіптік
құрушысы қалыптасқанын анықтау, оның құндылығы болып табылады.
Құндылық негізінде әлеуметтік педагог, әрбір маман сияқты, оның сана мен
жүріс-тұрысының негізін құрайтын анықталған құндылықты бағдарларда қалыптастырады. Әлеуметтік педагогтың негізгі құндылықтық бағдарлары: «...адамның
тұлғалық қадір-қасиетін құрметтеу және мойындау; оны қандай болса, сол күйінде
қабылдау; оның тұлғалық алуан түрлілігі мен қайталанбастығын мойындау; адамның
өзін-өзі анықтауға, қателік жіберуіне, өзінің потенциалдық мүмкіндіктерін жүзеге
асыруына құқығы барын мойындау; талқыға түспейтін адамға деген қарым-қатынас;
адамның өзгеруге, жақсаруға, дамуға қабілетті екеніне сену» болып табылады
[2, б. 44-45].
Біздің көзқарасымыз бойынша, студенттерде кәсіби маңызды құндылықтар мен
құндылықтық бағдарларды қалыптастыруда тарихи пәндердің топтамасы әсер етеді.
Көрсетілген осы пәндер бір-бірінен мазмұны жағынан айырмашылықтары
болғанымен, бірақ олардың әдістемелік және әдіснамалық сипаттамасы ортақ,
сондықтан бізге осы қарастырылған пәндерді бір блокка біріктіруге мүмкіндік
береді.
Өзін-өзі тәрбиелеу нәтижесінде әлеуметтік педагог жетілдірілген жеке тұлға
болуы тиіс, оның дүниетанымдық көзқарасы (әлеуметтік педагогика саласында
жемісті кәсіби іс-әрекетке керекті құндылықтарды, құндылықтық бағдарларды дамыту) және мінез-құлықтық көзқарасы. Сондықтан тарихи пәндер топтамасын оқыту
процесі өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын дамыту мәтіннамасында екі құрамды болып
қарастырылады. Бірінші құрамына кәсіби дайындық кезеңенде қалыптастқан
құндылықтық бағдарлар жатады және соның салдарынан әлеуметтік педагог өзін-өзі
тәрбиелеу процесінде бағыт-бағдар алады. Екіншісі-әлеуметтік педагогтың өзін-өзі
тәрбиелеу процесінде қолданатын икем мен дағдылар.
Ғылымда әдіснама танымның жалпылама әдіс-тәсілі ретінде көрінеді.
Әдіснама, бір жағынан, білім саласы, танымдық және тәжірибелік-бейнелік іс-әрекет
ұйымдарының ұстанымдарын оқыту, екінші жағынан-қандайда да бір ғылымда
қолданылатын танымдық амалдардың, әдістердің, тәсілдердің жиынтығын көрсетеді.
Көптеген ғалымдардың пікірінше, замануи әдіснама екі типті қызмет атқарады.
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Біріншіден, ол ғылыми іс-әрекеттің мәнін анықтайды, яғни ғылымды тәжірибе,
мәдениет, адами көзқарас бойынша қарастырады, екіншіден, ғылыми іс-әрекеттің
жаңашылдығын, мүлтіксіздік мәселерін шешеді. Бұдан басқа, біз өзін-өзі тәрбиелеу
дағдыларын дамыту мәтіннамасында тарихи пәндер топтамасын және әдіснамалық
негіздерді болашақ әлеуметтік педагогтарға, студенттерге оқытуды қарастыруымызға болады.
Қарастырылған мәселеде әлдеқайда маңыздысы аксилогиялық тұрғы деп есепетеуге болады, ол гуманисті бағдарланған педагогикалық жүйеге органикалық тән,
яғни онда адам жоғарғы құндылық ретінде және әлеуметтік дамудың өзіндік
мақсаты ретінде қарастырылады.
Қорытындылай келе, қазіргі уақыттағы кәсіби жоғарғы оқу орнындағы
дайындық жүйесінде, біздің көзқарасымыз бойынша, басқа саладан, мысалы менеджменттен кірген, әдістемелік тұрғыларды қолдану өзекті болып табылады. Оның
мағынасы: 1) студенттердің жеке даралығының өсуі, яғни олардың өз іс-әрекетінде
өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі басқаруға тікелей қатысуы; 2) кәсіби міндеттер мен
мәселелерді шешуде әрбір студенттің дауыс құқығы; 3) мәселерді шешуде жекелік
және топтың потенциалын мақсатты қолдану; 4) ортақ шешім қабылдауға кеңестер,
келісім табу; 5) өзара әрекеттің диалогтік типі [3.б.26].
Студенттер практикалық сабақтар уақытында көрсететін отбасылық аңыздар,
аймақтық архивтер, мұражай материалдары арқылы, сонымен қатар қосымша
әдебиеттердің талдауы және т.б. арқылы жеке дара дайындалған, қорытындысы баяндама мен реферат болып табылатын, ізденушілік іс-әрекет, ғылыми-зерттеушілік
ғана емес, сонымен бірге коммуникативтік икем мен дағдыларды қалыптстыруға
көмек береді. Өз жұмыстарын қорғау уақытында студенттер сын және өзін-өзі сынау
әдісін қолдана алады.
Аталмыш әдістер білім беруде болумен қатар, тәрбиелік те болып келеді,
себебі студенттердің жеке дара жұмыс процесінде, сондай-ақ алдағы кәсіби іс-әрекет
сапасында қажетті әлеуметтік және кәсіби мәнді құндылықтары қалыптасады. Бұл
жағдайда негізгі педагогикалық міндет студентке өзін-өзі тәрбиелеуді жүзеге
асыруға көмектесу болып табылады: оның психикасында болып жатқан процестерді
сезіну, оларды ойша басқаруды үйрету, мотивацияны туындату, өзінің мүлтіксіздігі
үшін мақасттар қою. Егер кәсіби даярлық процесінде педагог пен студенттің өзара
әрекеті тұрақты болса, онда өзін-өзі тәрбиелеуге берілген элементтер дағдыға айналады.
Осылайша, болашақ әлеуметтік педагогтарға тарихи пәндер топтамасын оқыту
арқылы өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын дамыту, біріншіден, жемісті кәсіби ісәрекетке керекті құндылықтар мен құндылықтық бағдарларды қалыптастыруға
мүмкіндік береді, екіншіден әлеуметтік педагогтарды кәсіби даярлаудың негізгі
міндеті болып табылатын қажетті құнды бағыттаулар мен жиынтығымен жалпы
мәдени, кәсіби және жалпы кәсіби біліктіліктерді қалыптастыратын икем мен
дағдыларды жетілдіру.
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Entry of the country into the international educational space the solution of the problem of increase of efficiency of vocational training of students, and, first of all demand
what activity is directly connected with purposeful regulation of educational processes.
Modern practice of vocational training of students is connected with realization of the state
educational standard assuming release of the bachelor of specialty that causes an urgency
of problems of integration in education, ensuring functional literacy of students, attention
strengthenings to the valuable content of vocational training. The analysis of researches on
problems of vocational training of students of the higher school of Janet Looney [1, p.440],
John Maynard, Vikki Smith [2, p.253], Ishanov, P., Bekmambetova, Z. [3, p.902], Schantz,
E.A. [4, p.383], Johnson, M., Cowin, L.S., Wilson, I. and H. Young, H. [5, p.562], Kristin
Litster and Jillian Roberts [6, p.130], Andriesh, V.A. [7, p.358], Mane, L. Miville [8,
p.519], Sakenov, D.Zh. [9, p.1431], showed the developed general theoretical justifications
of fundamental concepts of vocational training of students. The theoretical researches connected with problems of vocational training of students reveal in researches of such scientists, as Schantz, E.A. [4, p.383], Johnson, M., Cowin, L.S., Wilson, I. and H. Young, H.
[5, p.562], Kristin Litster and Jillian Roberts [6, p.130], Andriesh, V.A. [7, p.358], Mane,
L. Miville [8, p.519], Sakenov, D.Zh. [9, p.1431] etc. Despite quite wide range of researches, it is possible to note insufficient study of pedagogical conditions of increase of
efficiency of vocational training of the students responding current trends in development
of professional pedagogical activity and professional education. The analysis of scientific
literature and modern practice of higher education allowed to reveal the following contradictions:
– between need of society for competitive teachers and an insufficient readiness of a
problem of increase of efficiency of vocational training of students for higher education
institution.
Need of permission of the specified contradictions allows to define a research problem: what pedagogical conditions, promote increase of efficiency of vocational training of
students?
Urgency of this problem, practical demand and existence of theoretical preconditions
of its permission predetermined the Research objective: theoretically, to prove and experimentally to check the pedagogical conditions promoting increase of efficiency of vocational training of students.
Analysis and synthesis of researches on a problem of increase of efficiency of vocational training of students of Janet Looney [1, p.440], John Maynard, Vikki Smith
[2, p.253], Ishanov, P., Bekmambetova, Z. [3, p.902], Kristin Litster and Jillian Roberts
[6, p.130], Andriesh, V.A. [7, p.358], Sakenov, D.Zh. [9, p.1431] can be noted that:
– vocational training is aimed at formation of all-professional and special knowledge,
skills, the personal qualities of the student necessary for future professional activity.
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– as result of vocational training of the student as process professional readiness as
set of all-professional and special knowledge, abilities, skills, qualities, professional experience, the standards of behavior necessary for students for the follow-up professional
activity acts.
According to the aforesaid, vocational training of students is considered by us as the
organized pedagogical process realized for the purpose of mastering by future teachers by
all-professional and special knowledge, skills, and also the professional qualities necessary
for them for the follow-up professional pedagogical activity. Analysis of researches on a
problem of increase of efficiency of vocational training of students of Janet Looney
[1, p.440], Ishanov, P., Bekmambetova, Z. [3, p.902], Kristin Litster and Jillian Roberts
[6, p.130], Andriesh, V.A. [7, p.358], Mane, L. Miville [8, p.519] allowed us to understand
professional readiness as one of criteria of efficiency of process of vocational training as
system of integrative properties, qualities of the personality and as installation on future
professional activity In our research professional readiness of students is understood as result of vocational training of the students including set of all-professional and special
knowledge, skills, qualities of the identity of the student realizing capable to professional
activity and aspiring it to carry out. Proceeding from these approaches, the structure of
process of vocational training of students is considered as complete set of the interconnected components (motivational, substantial, deyatelnostny). The structure of a motivational component includes definition of the purposes and tasks, development and approbation of normative documents. The structure of a substantial component includes: principles, forms, methods and means of vocational training. An activity component treat: elements of professional readiness, criteria of its formation, and also indicators and levels of
changes. For increase of efficiency of vocational training of students in work we revealed
and theoretically proved the pedagogical conditions realized within educational process.
Pedagogical conditions of increase of efficiency of vocational training of students are:
– an orientation of vocational training on educational values;
– creation of process of training on the basis of integration of the content of allprofessional and special disciplines, and also forms of the organization of training;
– realization of regional aspect of ensuring interrelation of the theory and practice of
vocational training of students.
Criteria and indicators of professional readiness as result of efficiency of vocational
training of students, include: motivational criterion and indicators: enthusiasm for informative activity, orientation to future professional activity, aspiration to creative selfrealization; substantial criterion and indicators: formation of professional knowledge and
abilities; formation of professional independence; activity criterion and indicators: ability
to carry out introspection, self-image and self-correction of vocational training.
Levels of efficiency of vocational training of students: high, average, low. Thus, at
design of Model of increase of efficiency of vocational training of students allocation of
the following components is necessary:
I. Motivational structure of vocational training of students.
II. Substantial structure of vocational training of students.
III. Activity structure of vocational training of students.
IV. Criteria and indicators of increase of efficiency of vocational training of students.
V. Levels of increase of efficiency of vocational training of students.
VI. Pedagogical conditions of increase of efficiency of vocational training of students.
VII. Result of increase of efficiency of vocational training of students.
At the first stage of skilled and experimental work the ascertaining experiment which
purpose were the analysis of pedagogical experience of vocational training of students and
identification of an initial status of level of professional readiness of students was carried
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out. The forming stage of skilled and experimental work was carried out under natural
conditions teaching and educational process. From among 87 students two groups were
organized: one control group (СG) and one experimental group (EG). Pedagogical experiment consisted in realization of the developed pedagogical conditions of increase of efficiency of vocational training of students put in Model of increase of efficiency of vocational training of students and check of their efficiency. Dynamics of increase of efficiency
of vocational training of students of control and experimental groups for the entire period
of training was traced. Experimental diagnostics of results of definition of level of increase
of efficiency of vocational training of the students, carried out with use of the ball and rating monitoring system, allowed to reveal a tendency of increase of efficiency of vocational
training of students to what results of research in experimental and control groups before
experiment in drawing 2 testify. Diagnostics of levels of increase of efficiency of vocational training of students.

low

average

high
EG before EG after CG before CG after
experiment experiment experiment experiment

Drawing 2. Diagnostics of levels of increase of efficiency of vocational training of students.

Thus, in experimental groups the number of students with high level of increase of
efficiency of vocational training after experiment increased by 36%, number of the students who have reached middle tier of increase of efficiency of vocational training – for
1%, the number of the students having low level of increase of efficiency of vocational
training – decreased for 40%. Results in control groups testify to increase in number of
students with high level of increase of efficiency of vocational training for 0%, average
level of increase of efficiency of vocational training – for 1%, reduction of low level of increase of efficiency of vocational training by 1%. The received indicators testify to extra
efficiency of offered Model of increase of efficiency of vocational training of students
which represents the complete, interconnected process, in which all making components,
such as:
– motivational structure of vocational training of students; – substantial structure of
vocational training of students; – activity structure of vocational training of students; – criteria and indicators of increase of efficiency of vocational training of students; – levels of
increase of efficiency of vocational training of students; – pedagogical conditions are directed on achievement of an ultimate goal – increase of efficiency of vocational training of
students. Thus, the carried-out research proved, what exactly realization of the allocated
pedagogical conditions and application of the developed Model of increase of efficiency of
vocational training of students affected change of levels of increase of efficiency of vocational training of students in experimental groups.
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Active teaching methods by skillful application allow simultaneously solve three
educational-organizational tasks:
1) To subject the learning process to control action of the teacher;
2) To ensure active participation in the classroom as prepared students and unprepared;
3) To install a continuous control of the process of acquisition of learning material [1].
In the realization of the goals of the problem and developing learning lies on active
methods that help to guide students to generalization, develop independence of thought,
learn to identify the main thing in the training material, develop speech and many others.
As practice shows the use of active methods in high school training is a prerequisite for the
preparation of highly qualified specialists and leads to a positive result: they allow build
knowledge, skills and abilities of students by involving them in active educationalcognitive activity, educational information becomes personal knowledge of students.
As you know, there are different approaches to classification of teaching methods in
didactics. As a distinctive feature the degree of activation of listeners or the nature of learning and cognitive activity is used. Classification, which is based on the following features
are distinguished:
– Sources of cognition (verbal, visual, practical teaching methods);
– The methods of logic (analytical and synthetic, inductive, deductive methods of
teaching);
– Type of training (explanatory and illustrative, problem-developing teaching methods);
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– The level of students' cognitive independence (reproductive, productive heuristics
teaching methods);
– The level of problem (indicative, monological-dialogical, heuristic research, algorithmical, programmed learning methods);
– Didactic purposes and functions (methods of stimulation, control organization);
– Type of activity of a teacher (the methods of presentation and methods of independent learning activities), etc. Despite the variety of approaches to the classification of
teaching methods, each of them is most effective under certain conditions of the organization of the learning process in carrying out certain didactic functions [2].
Method is a combination of methods and forms of training aimed at achieving specific learning goals. Thus, the method comprises a method and nature of the organization
of cognitive activity of students.Activeness of learners is their intense activity and practical
training in the process of learning and application of knowledge, formed skills and abilities. Active learning is conscious conditions of learning and skills. Cognitive activity is the
desire to think independently, to find its approach to solving the task (the problem), the
desire to get knowledge on their own; develop a critical approach to the judgment of others
and their own independent judgments [3]. Student activity disappears if the necessary conditions for this are absent. Active teaching methods are ways to improve this educationalcognitive activity of students, which lead them to active intellectual and practical activities
in the process of mastering the material, when not only a teacher is active, but students are
also [1]. Active learning methods involve the use of a system of methods, which is aimed
primarily not to declare ready knowledge in the process of active cognitive activity by a
teacher [2]. Thus, active learning methods are training activity [1]. For example, Vygotsky
formed the law which says that learning entails the development as an individual is developed in the course of activity. Especially in active work, directed by teachers, students
have the necessary knowledge, skills and abilities for their professional activity, creative
skills are developed. At the heart of active methods is dialogic communication, both
among students. Dialogue process communication skills are developed, ability to solve
problems collectively, and most importantly, the speech of students is developed. Active
teaching methods are to enhance the cognitive activity in lecture classes.
Active learning methods can be used at different stages of the learning process:
Stage 1 – the initial acquisition of knowledge. This can be problematic lecture, heuristic conversation, educational discussion, etc.
Stage 2 – control of knowledge (consolidation) may be used such methods as a collective intellectual activity, testing, etc.
Stage 3 – formation of professional skills, abilities based on knowledge and the development of creative abilities, simulated training can be used, such as gaming and nongaming techniques.
The application of any methods is self-choice. Therefore, for teacher any classification has practical meaning because it helps him to implement a focused selection of the
appropriate method of training or a combination thereof to address specific teaching task.
Therefore, this classification suggests considering active teaching methods based on their
purpose in the learning process.
But it should be noted that the majority of active teaching methods has multifunctional value in the learning process. For example, analysis of the specific situation can be
used to solve three didactic tasks: consolidation of new knowledge (acquired during lectures), improvement of professional skills are already obtained, activation of the exchange
of knowledge and experience.
The essence of active teaching methods aimed at forming skills and abilities. To ensure the implementation of tasks by students in the process of solving which they master
skills and abilities on their own [3]. Manifestation and development of active teaching
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methods is due to the fact that before the training was tasked not only help students to understand the formation of professional knowledge and skills, but also the development of
creative and communicative abilities, the formation of personal approach to a arising problem.
There are simulation and non-simulation training organization forms using active
teaching methods. We consider characteristic of non-simulation methods: lectures, seminars, discussions, collective thinking activity.
Problem lecture begins with issues, with setting of problem that during the presentation of the material is needed to solve. Problematic issues differ from non – problem
themes that are hidden in them, the problem requires more than one type of solutions, and
that is, ready solution schemes were not in past experiences. To answer this question it requires thinking, when the problem is not there a rule that you need to know.
With the problem lecture the achievement of three basic didactic purposes are provided:
1. Acquisition of theoretical knowledge by students;
2. Development of theoretical thinking;
3. Formation of cognitive interest to the content of the subject and professional motivation of future specialists.
The success of achieving of goal of problem lecture is provided by interaction of the
teacher and students. The main task of the teacher is not only to transmit information, but
the admission of students to the objective contradictions of the development of scientific
knowledge and methods to resolve them. This forms the thinking of students, causing them
to cognitive activity. In collaboration with the teacher, students learn new knowledge,
comprehend theoretical aspects of their profession. The teacher should use during a lecture
such a means of communication that provide the most efficient transfer of the personality
of the teacher. Because, as when teacher is closer to some pattern of professional, it is
greater the influence of the teacher to the student and easier to achieve the results of communication is achieved. On the problem lecture in joint activities of the teacher and students the goal of general and professional development of the individual specialist is
achieved. Lecture becomes problematic in the case when it the principle of problematical is
implemented. It is necessary to perform two interrelated conditions:
1. Implementation of the principle of problematical in the selection and processing of
didactic content of the course to a lecture;
2. Implementation of the principle of problematical when deploying this content directly on the lecture.
The first system is achieved by the development of teacher of cognitive tasks system – educational issues, reflecting the main content of the subject, the second – the construction of the lecture as dialogic communication between teachers and students.
One of the most effective active teaching method is a business game.
Currently, there are three areas of application of the method of the game:
1. Educational sphere: training method is used in the curriculum for teaching, increasing the qualification.
2. Study scope: used to simulate future professional activity to study decisionmaking, assessing the effectiveness of organizational structures, etc.
3. Operational and practical scope: game method is used to analyze specific elements
of systems for the development of various elements of the education system.
The pedagogical essence of business game is to strengthen the thinking of students,
increase the independence of the future specialists, to add the spirit of creativity in learning, to bring it closer to the career-oriented, to prepare for professional practice. The main
issue in the problem-based learning is the question «why», and in the business game «
what would happen if ...»
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This method reveals the personal capacity of the student: each participant can diagnose their capabilities alone, but also in joint ventures with other participants [1].
Before you start using the business game in the educational process, it is recommended to start with simulation exercises. They have a smaller volume and limited
tasks [1]. Simulation exercises are closer to educational games. Their goal is to provide
students with an opportunity to consolidate the creative environment, or other skills, focus
on some important concepts, categories, law. In the condition it should be contained mandatory contradiction, i.e. there is simulation exercise is an element of problematical.
After simulation exercises can proceed to business games. In the educational process
of the university it is rather a role-playing game, as students are not yet proficient in full by
his specialty. The purpose of this game is to form certain skills and abilities of students in
their active creative process. The social significance of business game that during certain
tasks is activated not only knowledge but also collective forms of communication are developed.
Business games are built on the principles of teamwork, practical utility, democracy,
openness, competitiveness, and maximum employment of each and unlimited prospects of
creative activity in the business game [3]. It should include all the new and progressive that
appears in the pedagogical theory and practice. Thus, to improve students' cognitive activity, the teacher is suggested a variety of developed methods have been developed that he
can use in his teaching. We have considered only a part of them. For example, such
method as a collective intellectual activity provides a great opportunity to show creative
abilities of the teacher in the organization of classes. He can take as a base variety of game
programs offered by TV – they can be «Leader of the 21st century» CFS «What? Where?
When?», «Field of Magics» etc.
According to the goals and objectives of our study were developed and conducted
lectures and workshops on the subject «General principles of pedagogy», which were developed according to state standards and in accordance with the working curriculum. We
have developed lectures and practical classes. Here are samples of some classes with the
use of active teaching methods. For example, on the theme «The essence of the pedagogical process, its basic laws and principles», form of organization was «lecture – visualization». The purpose of this lecture classes were through visual form of presentation of educational material to increase the power of the phenomenon, rebuild oral and written information in visual form by systematizing and highlighting the most important, essential elements of the content of the educational information. To form students' professional thinking. During the lecture part of the training material was offered to students in the form of
charts, which is a clear support in presenting new material. So, the scheme acted as media,
allowing students to focus on the most important key points of content lectures, contributed
to understanding and mastering. Students can use schemes while taking tests and examinations. Thus, the features of active learning is to deal with psychological problems in the
team, a high level of cognitive (intellectual), analytic activity of students. Besides practical
activity contributes to a more lasting learning knowledge. It increases the interest to lesson,
which is associated with positive emotions and is emotionally – intelligent response to
training. There is a high level of motivation and self-management. Communication takes
place on a business basis. Creative and communicative abilities are developed. Typically,
active teaching methods are applied in a complex with traditional methods. Active methods
cover all types of classroom with students. In particular, among the most important types
of these methods include problematic lecture, which was described above.
For improving and enhancing the educational process in higher education has very
important account of the special high school training, which requires adjustment of the students stereotypes of academic work prevailing in school and adopted new skills and teaching skills of educational-cognitive activity.
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БОЛАШАҚ ҰСТАЗДАРҒА АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ
Б.К. Иксатова
Ш.Уалиханов атындағы КМУ, Көкшетау қаласы
Ж.Б. Байсеитова
ПМПИ, Павлодар қаласы
Қазақстан Республикасының егеменді ел болуына байланысты қоғамымызда
болып жатқан түбегейлі өзгерістер болашақ мамандарды даярлауға, оның ішінде,
әсіресе келешегіміз – жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуге білікті ұстаздарды
қалыптастыруға өте жоғары талаптар қойып отыр. Өйткені қоғамның рухани және
адамгершілік тұрғыда қайта өрлеуі, ұлттық мәдени құндылықтарды ой елегінен
өткізіп, уақыт талабына қарай пайдалану, жеткіншек ұрпақты қалыптастыруда
тиімді жағдайлар жасау көбіне тікелей мұғалімге байланысты. Сондықтан жоғары
оқу орындарын бітірушілердің даярлық деңгейіне қарай қоғамның қоятын талаптарына сәйкес жаңа әлеуметтік тапсырыстары, өз кезегінде, оқыту бағдарламаларын
өзгертуді, сондай-ақ студенттердің алатын білім сапасын арттырып, бүгінгі күнге
сай кәсіптік дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді
көздейді. Демек, осының бәрі болашақ мұғалімдерді кәсіби әрекетке даярлаудың аса
бір көкейкесті мәселесі екендігін дәлелдейді.
Республикамыз белсенді даму үстінде, сондыктан республикамыздың білім беру жүйесі де қоғам дамуымен байланысты дамып, жетіліп отыруы анық. Жас
ұрпаққа ұлағатты тәрбие беру жаңа кезде аса маңызды екенін мойындауымыз керек.
Адамгершілік тәрбиесі жастардың қоғамға, отбасына, еңбекке, білімге, Отанға, жер
бетіндеге бейбітшілікке қатынасын қалыптастырады. Осы заманғы адамгершілік
тәрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік құндылықтарға негізделеді.
Адам – ең әуелі адамгершілгімен, парасатының биіктігімен көрікті. Мәдениеті
жоғары адам айналасындағылармен қарапайым қарым -қатынаста болады.
Адамгершілік тәрбиесі жастарды адамгершілік ұғымы, принциптері, мінезқұлық нормалары жайындағы біліммен кемелдендіреді. Жастар оларды оқып
үйренумен шектелмей, оқу, тәрбие, еңбек үрдістерінде іске асырғанда адамгершілік
олардың сеніміне айналады.
Адамгершілік қатыныстар моральдық нормалармен өлшененеді. Моральдың
негізгі міндеті – адамның мінез-құлқын тәрбиелеу, осы арқылы олардың бойында
әдеп сақтау қатынастарын қалыптастыру, адам мен қоғам арасындағы қатынасты
реттеу.
Адамгершілік тәрбиесі жас ұрпақтың моральдық сенімдерін, жағымды мінезқұлық дағдылары мен әдеттерін қалыптастырады [1].
Бұл үздіксіз педагогикалық білім жүйесіне жаңа формацияның рухани –
адамгершілікті, рефлексияға қабілетті, ақпараттық, коммуникативтік, әулеметтіктұлғалық құзырлылыктары қалыптасқан, шығармашыл мұгалімдерін қалыптастырудың тың жолдарын қарастыру қажеттілігін туындатады.
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Жалпы білім беру жүйесіне мұғалімнің кәсіптік жетілуі мен дамуы тұрғысында көп мәселелер қарастырылуы қалыпты жағдай. Өйткені Ы Алтынсарин
«Мұғалім – мектептің жүрегі» дегендей, бар күш мұғалімге түспек. Жаңа қоғам
мұғалімнің «рухани-адамгершілігі дамыған» деген ұғымының мәнін ашар болсақ,
ондағы рух оймен санасатын шоқтығы, адамның психикалық белсенділігінің
көрінісі, адамның сана сезімі мен қимыл әрекетінің озық болжампазы, тарихи
тәжірибенің идеалды түрі болып табылады. Рухы жоғары адам тірліктің
қиыншылығымен тұйыкталып қалмай, өзгенің адамгершілігін құрметтеп, оған
ілтипатпен қарап, көмектесуге бейім тұрады. Руханилық адамды шындық пен
әділеттіктің бірлестігіне, өркениеттің үлгісіне жақындатады, ұлы құдіретті күшпен
сырласарлық сезім шебін кеңейтеді [2].
Адамгершілік мәселелерін қарастыруға философтар ерте кезден-ақ ерекше назар аударған. Мәселен, И. Кант өзінің «Практикалық сананы сынау» этикалық
шығармасында адамгершілік жүйесін емес, адамгершілік шындығының тұжырымдамасы жасалған алдыңғы этикалық дәстүрді қатты сынға алады. Ол мораль мен
адамгершілікгі бір-біріне ұқсамайтын ұғым деп қарастырады. Адамгершілікті Гегель, бір жағынаң солардың көмегімен адамдардың тәртібін реттейтін әдет –
ғұрыптары мен дәстүрлерін, екінші жағынан, моральға жанама адамның накты
міндеттері деп түсінді. Оның пікірі бойынша, мораль адамгершілікке қарағанда
неғұрлым кең ұғым болып табылады.
В.Г. Белинский: «Тәрбие-ұлы іс, тәрбие арқылы адам тағдыры шешеледі» десе,
Д.И. Менделеев: «Тәрбиесіз білім -есуастың қолындағы қылыштай» деген болатын.
Тәрбиенің маныздылығы сондай, біздің болашақ ұрпағымыз тәрбиеден ғана
рухани байлық алып, тәрбие арқылы ғана Адам болып қалыптасады.
Білім берудегі үлкен мақсат-жастарымыздың бойында адамгершілік қасиеттер
мен құндылықтарды тәрбиелеу.
Жас ұрпақты адамгершілік құндылыққа тәрбиелеу алдымызға мынадай
міндеттер қойып отыр:
– баланың адамгершілік сана-сезімінің, ақыл-ой қызметінің дамуына, қалыптасуына ықпал жасай отырып, адамгершілік құндылықтарының тәрбиеленуіне
қозғау салу;
– баланың тұлғалық дамуына педагогикалық жағдай жасау және рухани
жағынан таза, өмірге, дүниеге тік қарай алатын, қоршаған ортамен жүйелі байланыс
түзетін, әлеуметтік өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті жаңа ұрпакты
қалыптастыру [3].
Қазақстанға жаңаша ойлайтын, өмірге көзқарасы тың, нарық жағдайында
тіршілік етіп, жұмыс істей алатын барынша білімді адамдар қажет.
Бұл жағдай Қазақстанның ақыл-ой және шығармашылык. әлеуетін
қалыптастыру, рухани-адамгершілік мәдениеті жоғары шығармашыл тұлға
тәрбиелеу керектігін көрсетеді. Экономикалық дамудың нарықтық жолын таңдап,
халықаралық аренаға шығуды көздеген Қазақстан Республикасы білім беру
жүйесінде, оның ішінде ерекше маңызы бар болашақ ұстазды даярлау ісіне зор мән
береді.
«...Тамаша педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрыктары да, әбден
мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да оқытушыға тең келе алмайды» –
деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, білім мекемесіндегі тәлім – тәрбиенің жанды
ұйтқысы-мұғалім, ол -тәрбие құндылыктарын жеткізуші әрі оны құраушы [4].
Қазіргі қоғамдағы мұғалім-шығармашылық дамуға, ұшқыр ойлауға қабілетті,
мемлекеттің даму бағыттарын терең түсінетін маман, ол кәсіптіік қызмет міндеттерін
жүйелі түрде көре білуі, мақсат қоя алуы жөне жемісті еңбек нәтижесіне ұмтылуы
тиіс. Ең алдымен, мұғалім-адамгершілігі өте жоғары тұлға, ол адамзаттың биік идеа-
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лы әрі оның маңыздылығының критерийі болған, болып қала да бермек. Қазіргі
әлеуметтік экономикалық жағдайдағы мұғалімнің адамгершілік мәдениетінің
маңыздылығына ерекше назар аудара отырып белгілі орыс философы Н.Бердяевтің
мына бір сезін еске түсіру орынды тәрізді: «Өмірдің биік мақсаттарына
экономикалық немесе әлеуметтік емес, рухани мақсаттар жатады. Халыктың
ұлылығы, оның адамзат тарихына қосар үлесі мемлекеттің күш -қуатымен де,
экономикасының дамуымен де емес, рухани мәдениетімен анықталады».
Қоғамның адамгершілік күштерін қалпына келтіруге түрткі болатын негізгі табу және өскелең ұрпакты тәрбиелудің сыннан өткен этикалық бағдарларына күш салу бұл жағдайдағы маңызды міндет болып табылады. Студенттердің білімділік,
тәрбиелілік дәрежесі сиякты, олардың адамгершілік мәдениетінің дамуы да көптеген
факторлар мен шарттарға, оның ішінде педагогтың адамгершілік мәдениетіне байланысты.
Ал педагогтың адамгершілік мәдениеті (В. Андреев айтуы бойынша) – «педагогтiң жеке тұлғалық және кәсіби қасиеттердің үйлескен күрделі жүйесі, ол
педагогтың даму (өзін-өзі дамыту) дәрежесін, ізгілік дүниетанымға бейімділігін
(оның адамгершілік құндылыктарын, көзқарасы мен түсініктерін қоса алғанда) сипаттайды, сондай ақ оның білім, білік, қабілеттілік жүйесін танытады...».
Ұстаздың адамгершілік сезімдері оның рухани дүниесінің эмоциялық жағы,
тұлғаны қалыптастыру құралы ретінде қарастырылады. Оның негізгі атқаратын
функциялары – негізгі құндылықтарды меңгере отырып, адамның адамшылығын
ашып, оны жетілдіру, қоршаған ортаны таныту жөне казак, халқының мәдениеті
негізінде қалыптастыру. Бұдан тәрбиешінің кәсіби біліктілігі мен шеберлігі алға
шығады. Шеберлік іс-тәжірибе барысында қалыптасса, кәсіби біліктілікті кәсіби
білім беру жүйесінде беруге міндетті. Педагог қызметінің адамгершілік аспектісі салыстырмалы дербестікке ие, басқа қызмет түрлерімен тығыз байланысты әрі алуан
түрлі үлгіде жүзеге асырылуы мүмкін: адамгершілік ағарту, адамгершілік
тәжірибесін ұйымдастыру, адамгершілікке өзін-өзі тәрбиелеу. Соңғысы моральдiк
бетбұрыстың ажырымас элементі бола отырып, өзіндік ерекшеліктері бар
педагогикалық еңбек саласына өзінше ықпал етеді.
Ұлы Абай айтқандай, адамгершілік махаббат пен әділдік екенін, олардың
барлық нәрседе бар екенін және бәрін де шешетінін білетін болады [5].
Адамгершілік тәлімі жүрекке жан шуағын орнатып, бұрыннан бойымызда бар
жақсы қасиеттерді дамытады. Жаман әдет пен теріс қылыктан тазарып, жаны таза,
көнілі ақ, рухани сезімдерге бай адам болып қалыптасу-өзекті мәселе. Мейірімділік
жылудан тарайды. Жүрек жылуының басқа табиғат жылуы, күн кезінің жылуынан да
әсері мол. Бүл жөніндеАбай өзінің 38 қара сезінде: «Күллі адам баласын қор
қылатың үш нәрсе бар: әуелі-надандық, екіншісі-еріншектік, үшіншісі-залымдық», –
деп адам баласын надандықпен, зұлымдықпен күресуге шақырады [5].
Қазақстан – тәуелсіз мемлекет. Тәуелсіз елде өркениетті әлемге танытатын,
дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күш – білім және білімді де тәрбиелі
ұрпақ. Мемлекетке білімді ұрпак қажет. Білімді ұрпақ-егеменді елдің берік тірегі. Біз
білімді ұрпақ, білімді тұлға дегенде рухани жан дүниесі бай, білімі мен біліктілігі
жоғары, талап-талғамы терең, салауатты емір салтын дұрыс қалыптастырған түлғаны
айтамыз. Мектеп оқушысының бойында адамгершілік, ізгілік, кішіпейілділік,
қайырымдылық, батырлық, отансүйгіштік т.б. қасиеттер болуы тиіс. Ол үшін жас
ұрпаққа тәрбие беруде ар-ұят, адалдық, адамгершілік, ізгілік мәселелерін қатар қою
қажет.
Қазіргі кезде болашақ мүғалімді даярлауда адамгершілік мәселесінің маңызы
ерекше, өйткені, жас ұрпакты адамгершілікке төрбиелеу салмағы осыған түседі.
Бүгінгі күнде ғалым-педагогтар жалпыадамзаттық құндылықтардың, адамгершілік
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тәрбиесінің ақыл-ой дамуынан гөрі басымдығын мойындап, орнықтыруға күш салуда. Мұғалім бала бойында қандай адамгершілік түсініктер калыптасканын, ол қандай
жағдайда жүзеге асқанын білуі қажет. Ал баланың адамгершілілік көзқарасының
қалыптасуының, адамгершілік-психологиялық ұғым-түсініктерінің бекуінің сөзсіз
маңызды көзі – отбасы, онда өмірдің мәні мен мақсаты туралы алғашқы түсініктер,
құндылық бағдар, адамгершілік және әлеуметтік қажетгілік т.б. қалыптасатыны
белгілі. Ең дұрысы, педагог оқушының отбасындағы микроортасының, ал ата-аналар
мектептегі микроортасының бір бөлшегі болулары тиіс. Отбасы – тұлғаны әлеуметтендірудің, мәдени, ұлттық, адамгершілік құндылыктардың тарихи жалғастығының
маңызды инстиуты.
Ыбырай аңсаған арман – «Қазақтарға – осы дарынды, ақыл-есі мол халықкакешікпей рухани және қоғамдық даму жолына бағыт беру» бүгінде өзектілігін
жойған жоқ.
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КӘСІПТІК ОҚЫТУ МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІБИ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
М.И. Капасова
Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжі, Петропавл қаласы
Қазақстан Республикасы білім беру заңында көрсетілгеніндей, адамзат
құндылықтарының, ғылым мен тәжірибе негізінде, жеке тұлғаны қалыптастыруға
қажетті жағдайларды жасау-білім беру жүйесінің негізгі міндеті болып отыр. Кәсіби
кадрларды дайындау проблемасын шешудің жаңа жолдары қарастырылуда.
Білім беру саласында мамандарды даярлаудың қазіргі ұйымдастырылуының
негізінде жүйелі білім берумен қатар, оқу материалын ұғынуда қиындықтар тудыратын бөлек-бөлек тұрғылар да бар. Мұндай жағдайдың негізгі себебі, біздің ойымызша, білім беру процесі негізгі оқу пәндерін оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми
ұсыныстарға негізделмейтіндігінде, ал оның өзі білім берудің барлық деңгейлерінде
оқу-білім беру процесінің өрістеуіне кері әсер етеді.
Кез келген пән бойынша оқу бағдарламаларын жасаушыларға оларды
неғұрлым жандандырудың логикалық – психологиялық негіздерін жаңаша етіп
іздестіру мәселесі қойылады. Бұл курсты оқыту курсының ерекше жағдайы, оның
логикалық негіздерін байланыстыру қажеттілігімен де, адамның онтогенетикалық
даму заңдылықтарын оқыту психологиясы тұрғысымен де анықталады.
Жаңа оқулықтар, бағдарламаларды жасауда негізгі қиындықтар бірнеше
объективті факторларды: психиканың бейнелендіргіш және реттегіштік қызметін,
психологиялық феномендерді сипаттаудағы көпнұсқалықты, курстың субъект–
субъектілік әрекеттестікке көшкендегі педагогикалық процеске қатысушылардың
бәрінің де психикалық дамуына ықпал етіп, әсіресе студенттердің психикалық дамуы мен бағдар алуына пайдалы әсер етуін де қамтиды.
Өткен ғасырдың отызыншы жылдары Л.С. Выготский қазіргі кездегі оқыту
процесінің маңызды қағидаларының бірін атап көрсетті: «Оқыту дамудың соңында
жүрмейді, керісінше оны жетелейді» [1].
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Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов зерттеулері дамытпалы оқыту
қағидасының психологиялық негіздерін қалады [2].
Л.В. Занковтың дамыта оқыту эксперименталды жүйесі бірнеше принциптерге:
қиындықтың жоғарғы деңгейінде оқыту принципі, теориялық білімдердің жетекшілік принципі, оқушының өз оқуын ұғыну (рефлексия), оқушылардың дамуын
қалыптастыру принциптеріне негізделген. Л.В. Занковтың жүйесінің негізгі
ерекшелігі: оқытудың жоғарғы қиындық деңгейінде өткізілуі [3].
Тұлға – белгілі бір даму деңгейіндегі кемелді дамыған санасы бар, мінез-құлық
салыстырмалы түрде тұрақты, сондай-ақ өзінің қалыптарын және әлеуметтік ортамен қатынасын реттеуге қабілетті адам.
Айтылғанға орай тұлға қандай да бір керемет жетістіктермен байланысты болуы міндетті емес. Әрбір қарапайым ересек адам – тұлғаның негізгі және анықтаушы
белгілері мыналар: сана-сезім, даралық сипаттар, өзін-өзі меңгеру, активтілік, басқа
адамдармен дұрыс қатынас жасау.
Индивид – жеке тұлға бір адам. Даралық – бұл адамның өзіндік ерекшелігі.
Даралық қайталанбайтын, тек бір адамға ғана тән қасиеттері мен ерекшеліктері, бір
адамда өзгелерден ажыратып тұратын қасиеттер. Даралық белгілі бір деңгейде
тұлғаны басқалардан ажырататын мәнді ерекшеліктермен ажыратылады. Бұл адамды
ынта қабілеттіліктер, мінез – ерекшеліктері. Адамның жекелеген қасиеттеріне
негізінен оның кәсіптік жарамдылығы бағынышты. Адамның даралық ерекшеліктері
индивидтің даму барысында қалыптасады. Осы процесс кезінде нерв жүйесінде,
ақыл – ой сезімде және жігерде ынтада, бейімділікте қабілеттер, дарында, темпераментте, мінез – құлықта өзгешеліктер байқалады. Бұл ерекшеліктердің бәрі адамның
мінезіне, яғни оны оқудағы және жұмыстағы жетістігі мен сәтсіздігі бағынатын
тұрақты психикалыө қасиеттерге ықтимал.
Адам дамуына бірнеше белгілі факторлар әсер етеді. Мұндай факторлардың бір
тобы биологиялық факторлар тобы деп атауға болады. Оған тұқым қуалаушылық
факторлар, туа біткен қылықтары жатады. Даму факторларына екінші тобы
әлеуметтік факторлар деп аталады. Және оған өмірдің қоғамдық шарттары өмір
сүріп отырған орта және мақсатқа бағытталған тәрбие жатады. Әрбір ересек адам
күрделі ішкі құрамы бар тұлға. Жасөспірімге мамандық ұсынғанда оның қандай да
бір жеке қасиетіне емес, қайта тұлғалық қасиеттеріне сүйенгені дұрыс. Жеке
адамның дамуына туа біткен және әлеуметтік факторлар әсер етеді.
Тұлғаның әр түрлі қасиеттерін қалыптастыруда тұқым қуалаушылық
факторлардың және қоршаған ортаның рөлі бірдей емес, сондықтан тәрбие жолымен
нені жасауға болатынын әрдайым есте сақтаған жөн.
Кәсіби бағдар жұмысының нәтижесі оқушыларда қалыптасқан кәсіби
таңдаудың болуы. Сондықтан кәсіби бағдарда басқару тетігі жеке адамның кәсіби
таңдауын дамыту арқылы іске асады.
Бұл дамудағы бірінші кезең жеке кісіге қоғамдық ұйымдардың әлеуметтік
жағдайдың әсерінен болатын, өз мақсатын белсенді түрде іздеу кезеңі.
Екінші кезең – өмірдегі өз орнын таңдау және өз мақсатын толық, терең түсіну.
Үшінші кезең – өмірлік құндылықтарды жеке тұлғаның жүзеге асыру кезеңі.
Мамандық таңдауда ықпал ететін күштер жеке адамның барлық шағын қамтып
отырғанда ғана тиімді болады. Жас жеткіншектердің мамандық таңдау – өзінің
кәсіби бағдар іс – әрекетінің субъектісі ретінде анықталады. Оқушының мамандық
таңдауы табысты аяқтау үшін оған кәсіби қажетті қасиеттер болуы шарт. Кәсіби
қасиеттер дегеніміз – сол таңдаған мамандығына орай психикалық, физиологиялық
және физикалық түрдегі әзірліктің бар болуы және сол мамандық талап ететін
шарттарға икемді таныту.
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Мамандық таңдау процесінде кәсіби сана – сезім көп әсер етеді. Жеке кісінің өз
мақсаттарына, ұстаған идеясына ойлаған құндылықтарына өз мүмкіндіктерінің сайма – сай келгені дұрыс.
Сана – сезімнің нақты формасы, өзін – өзі бағалауы. Бұл қасиет ішкі
реттендірудің басты шарты болып табылады. Сол арқылы оқушы қай кәсіпті
таңдайтынына зер салып әрекет етеді.
Жоғарғы сынып жасындағы оқушылар үшін жетекші іс-әрекет білім алумен
қатар болашақ мамандығына қажетті пәндермен білімге көп көңіл бөле отырып
жұмсайды.
Оқушылардың барлық іс-әрекеттері өзара байланысты болса және оған
ұйымдасқан психологиялық ықпал жасаса, ол өз мамандығын таңдау жолында
кездесетін қарама – қайшылықтарды шеше алады. Оқушы жастардың кәсіби бағдар
таңдауына тиімді басшылық жасау үшін белгілі бір көрсеткіштерді негіздетіп алу
қажет. Олар:
– кәсіп жайлы хабарлануы (таңдаған мамандығын оқып-үйренетін оқу орындарын, сол кәсіптің мазмұнын, экономикалық аймақтың мамандарға сұранысын білу);
– кәсіп таңдауынан қоғамдық маңызды мотиві (оқушы мемлекет мұқтаждығын
ескеріп мамандық таңдауы);
– кәсіби қызығушылықтың қалыптасуы;
– белгілі бір кәсіпке арнайы қабілеттердің бар болуы (жараиылыстану
ғылымдарына, қоғамды ғылымға, өнерге, спортқа, т.б);
– таңдаған мамандық бойынша өмірлік тәжірибесі (үйірмелерге, факультативтік пәндер тобына қатысуы, т.б);
– кәсіптік ойындарға қатысуы;
– кәсіптік икемділіктің нақты дәрежесі;
– денсаулық жағдайы (дәрігерлік көрсеткішке сәйкес кәсіпке жарамдылығы).
Оқушылардың кәсіби таңдауы әр сатыда әр қилы көрінеді. Сол себепті кәсіптік
бағдардың психологиялық мәнін білу жеткіншектердің психологиясын және жас
ерекшеліктерін ескере отырып, оның даму сатыларын анықтауға мүмкіндік береді.
Мамандық таңдау сатылары: а) ізденіске бағыттаушылық (1–4 сыныптар); ә) субъективті құндылықтарға сүйену (5–8 сынып); б) әлеуметтік негізде (9–11).
Оқушыларда кәсіби таңдаудың қалыптасуы негізгі кәсіби шарттардың орындалуы болып саналады. Ол шарттарға мыналар жатады: таңдаған мамандықтың елдің
кәсіби мұқтаждықтарына сай келуі, таңдаған кәсіптің оқушының ынтасына келуі,
түлектердің өндірістік және қоғамдық белсенділігін жоғарылығы мамандығына
қанағаттануы, өз икемділіктері мен мүмкіндіктерін қоғам мұқтаждығымен бірге
қарастыруы, осы процесті көңіл – күймен сезінуі.
Мектептегі оқу процесіндегі кәсіби бағдар мақсаты мен міндеті оқушының
дүние танымдық көзқарастарымен қатар дамып, ұштасып отыру керек. Жасөспірімдердің кәсіби бағдар процесінің дамуында оқу, еңбек, қоғамдық саяси жұмыстар
жетекші орын алады.
Ғылыми-техникалық прогресс жағдайдағы өндірістік күштердің жедел дамуы,
өндірістің автоматтандырылуы мен жаңа технологиялардың өмірге енуі және нарық
қатынастарына бейімделген қазіргі экономикаға зәру мамандарды даярлау күн
тәртібіне қойылып отыр. Сол себепті жастардың кәсіби мамандық таңдау жолында
қоғам мақсатты түрде ықпал ету қажет болып отыр. Ол маңызы бар шараға айналып
отыр. Кәсіби бағдардың оқушылар арсындағы қоғамдық рөлінің ұлғайуы осы
процесті басқарудың ғылыми жүйесін құруды талап етеді.
Кәсіби бағдарды басқарудың тиімді тәсілдерін дұрыс таңдау адамның еңбегіне
деген қажетін анықтайтын мынадай факторларға тәуелді:
1. Қоғамның әлеуметтік – экономикалық құрылымы;
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2. Белгілі бір еңбек түрінің технологиялық және функционалдық ерекшеліктерінің мазмұны;
3. Жас адамның бойындағы белгілі бір кәсіби бағдар негіздерін – қызығушылықта, икемділіктерді қабілеттерді дамытып, қалыптастыру үшін жеке кісіге
психологиялық әсер ету.
Қазақстандағы білім беру жүйесін реформалаудың ең басты міндеті балаға
өмірде қажет болатын білім беру, оны алдын ала белгілі бір мамандыққа дұрыс
даярлау, икемдеу. Оқушының ел ертеңі үшін нағыз азамат болып тәрбиеленіп шығуы
үшін мектептерде қоғамдық пайдалы еңбектің маңызы зор. Кейбір мектептердегі
шағын цехтар өнім шығарумен айналысып, оны өткізіп табыс табуда. Осыған орай
мектеп жасындағы балалардың еңбекке араласуы жасына қарап анықталып, арнайы
бағдарлар жасалып, еңбек сабақтарын көбейтуді қажет етеді. Мектеп тек қана орта
білім беру ғана емес, сонымен бірге жасөспірімдерге арнаулы еңбек сабақтарын
көбейтуді қажет етеді. Мамандық таңдау үшін әртүрлі іс-әрекеттер процестерінде
даму динамикасында негіздей қарауды талап етеді.
Ол іс-әрекеттер мыналар: танымдық, қоғамдық пайдалы еңбек, коммуникативті
әрекеттер.
Мектеп оқушыларының кәсіби қызығушылықтары негізінен алғанда оқу ісәрекет кезінде қалыптасады да, «күшті сынау», яғни өндірістік еңбекте бекітіліп
кейіннен мамандық таңдауға айналатын икемділіктер дәрежесіне көтеріледі. Сонымен қатар жасөспірімнің санасында өзінің болашақ кәсіпкер мамандық иесі ретінде
сезінуі, өндірістің әр саласында қызмет жасап жүрген адамдарға еліктеу мамандық
таңдауын жетілдіреді. Бұл жұмыстар ортақ жүйе ретінде қарастыруды талап етеді.
Кәсіби бағдар жүйесінің құрылымдық элементтері оң мақсаттарын орындауға
бағытталған. Сонымен бірге әрбір элементті басқа дәрежедегі жүйе ретінде қорғау
болады. Ол өз кезеңінде өз міндеттерін шешеді. Сатылық принципі көп дәрежелі
және көп баспалдақты күрделі және үлкен жүйелерді қарастырады. Әрбір саты
төменгі сатыны басқарады да бір мезгілде жоғары дәрежедегі сатының басқару
объектісі болып табылады. Негізінен алғанда кәсіби бағдарды басқару мына үш сатыда жүзеге асады: әлеуметтік, ұйымдастырушылық, педагогикалық-психологиялық.
Әлеуметтік сатыда кәсіби бағдарды басқару қоғамдық масштабта жүзеге
асырылады. Бұлар жекелеген шаралар мен байланыс құралдар арқылы жасалатын
үгіт – насихат. Ұйымдастырушылық сатыдағы кәсіби бағдарды басқару оқу-тәрбие
процесі үстінде жүзеге асады. Педагогикалық, психологиялық сатыдағы кәсіби
бағдарды басқару сынып жетекшінің, кәсіби бағдар беруші мамандардың, мектеп
психологтарының оқушымен тікелей қарым – қатынас жасауы нәтижесінде жүзеге асады.
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One of the fastest growing areas in modern linguistics is cognitive linguistics which
focuses on the language as a means of representation of human cognition. The key notion
in cognitive linguistics is the «concept».
Some scholars interpret the concept as a cognitive mental structure the characteristics
of which make it possible to reflect the reality in the unity of various aspects [1]. E.S. Kubryakova defines the concept as a multidimensional cognitative construct, reflecting the
process of world perception, results of human activity, experience and understanding of the
world, containing information about the same [2].
According to the definition by Y.S. Stepanova, the concept is a cultural cluster in the
human’s cognition or what shapes the culture in the human’s mental world. On the other
hand, it is by means of the concept that the human enters culture and, in some cases, affects
it [3].
Our study focuses on the definition of the concept as incorporating a linguo-cultural
aspect. Similarly to the definition by M.V. Pimenov, the concept is understood to mean a
«national image (idea, symbol), complicated by features of individual perception». «The
concept is a sort of perception of a fragment of the world, or a part of such fragment having a complex structure expressed by various groups of features implemented by various
linguistic techniques and means.» The structure of the concept is a set of generalized features that are necessary and sufficient to identify the object or phenomenon as a fragment
of the worldview. Reconstruction of the concept’s structure is accomplished by way of
identifying as much as possible potential features that may be combined in accordance
with their common species – or genera-related associative characteristic [4]. Thus, the following features can be identified in the provided points of view of the nature of the concept: first, the concept is closely associated with the culture; second, it is part of the human’s cognition, being the result of intellectual activity. And finally, the concept depends
on the person's experience and his/her knowledge of the world.
The central concept of political discourse is «power». Institutional communication is
a communication between a politician and population which vests the former with power.
The process of political communication takes place in various ways, with communicants
playing various status roles, but power remains the only permanent element characterizing
politics as a hierarchical institutional communicative structure.
V.F. Khalipov defines the concept of «power» in «Cratological dictionary» as follows: 1) the ability and right to manage anyone, anything, have a critical influence on the
fate, behavior and activities, customs and traditions of persons by various means – law,
rights, authority, will, judgment, coercion, and 2) the political rule over the people, their
communities, organizations, countries and their groupings, and 3) the system of government, and 4) authorities vested with relevant public and administrative powers, or having
influence or powers of whatsoever character obtained in a prescribed traditional manner or
usurped independently [5]. In this extended definition the basic features of the concept are
clarified – in particular, the ability to willfully manage the behavior of anyone. Managing
behaviors of other persons is interpreted as having the right and ability to subjugate others.
Such course of relations and things is conditioned by the norms of the collective way of
life of people, where society accepts and carries out what its leaders will and declare. Thus,
the phenomenon of power is conditioned by the requirements of the genus, and requires
strength to race for and maintain power, generates a complex structure of norms and social
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relations, and is reflected in detail and variety in communicative behavior. For political
discourse this concept is generative and meaning-generating.
Etymologically, the concept of «power» originates in various languages from the
ideas of strength, power, and subordination. The main components of the frame of
«power», i.e. conceptual framework of the respective concept, are animated subject and
object of submission, with further clarification of the reasons, objectives and methods of
submission, ways of attaining power, forms of disobedience, and methods of delegation of
power.
Figurative features of this concept are determined by analyzing the compatibility of
its stimulus-words and one-word responses, and unfolded reactions of informants to these
stimulus-words.
Below are some examples.
Typical compatibility example of the word «power» is its use in the phrase «struggle
for power»: It begins as a struggle for power and challenge to the domination of Moses. In
this example, the concept of «power» is synonymously clarified by the concept of «domination».
Definitional or attributive specification of power is essential: In this respect, private
economic power is different from the power of the state over public. Private power is opposed to that over the public, economic power is opposed to the power of the state.
Power is specified as manifestation of control of one person over the behavior of the
other: Here we see that power operates in a traditional society in accordance with the
principle of the theory of action where one person exercises power over others.
Such specification is typical for traditional societies, and this statement raises a thesis
of a more complex and less humiliating nature of power in the modern society.
Metaphorically, power is often displayed as far-penetrating tentacles of a large and
strong organism: As the opposition gathers strength, it holds out its enormous hands to the
people.
The spatial metaphor can be traced in the following example: ... in their worship of
the human talent, they forget that there is a limit where human authority ends and begins
the power of God. The power has limits with nothing beyond. In this case, one cannot fail
to notice the sacred nature of power, which, according to the views of the Russian people,
is given by God to the person elected.
Value-related features of the concept of «power» are expressed in statements that
contain in an explicit form the norms of behavior in relation to exercising of power, struggle therefor and attitude thereto. In this paper, we are not tasked to determine ethnocultural specificity of understanding of power, and, thus, set forth below a series of statements of representatives of various linguo-cultures.
Appointment of persons to exercise power – responsibility for those who are under
the authority: Power must belong to the best individuals selected to be charged with great
responsibility, and which undertake great obligations (N. Berdyaev).
In this aphorism requirements are formulated for those who race for power. The modality of obligation suggests that, in reality, these requirements are often not followed.
In order to exercise control over others, one must be able to subjugate its own desires: He who will rule over others must first have domination over itself (Democritus).
In some cases, to secure interests of the country or community one has to implement
tough measures against individuals: If you want to rule over the people, forget that you are
a man (Anonymous). This means that those vested with authority must often suppress their
natural feelings and desires.
Various statements describing negative effects of power have long been known in the
society: Power corrupts people, and absolute power corrupts absolutely everything (Acton).
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The meaning of this statement is to call for limiting the power of people and monitor
those having power alternate each other. The sentence contains in the concentrated form
what a democratic social order should be based on.
The power is attractive, similar to a drug: Those who have ever been intoxicated with
power and saw its advantages, even for a year, will never voluntarily abandon it (E.Berk).
This sentence contains a call for developing mechanisms of power alternation.
A significant feature of power is demonstration of the effectiveness of its mechanisms: Where the great wises rule, the subjects will never notice their existence. Where minor wises dominate, the people will be attracted to them and praise them. Where lesser
wisdom is in power, the people are afraid of those who rule, and where there is almost no
wisdom, the people despise powers that be (Lao-tzu). In his saying the Chinese philosopher
emphasizes inverse relationship of demonstration of power and its existence.
The desire for power can destroy a person: Of all the passions of men, leadership
mania is the strongest and most ferocious after pride (V. Belinsky). The desire for power
can suppress all human feelings and desires, in our world it is a very wide-spread phenomenon.
Thus the idea of subordination, the generative sense, contained in the concept of
«power» unfolds as a clarification of conceptual features that organize political discourse
(the struggle for and maintaining power), its imaginative features (manifestation of the
power of one person over the others, or of some mighty creature over people), its valuerelated attributes (rationale for power, the ability to obey as a precondition of effective
power, the attractiveness of the government and its devastating consequences for the individual).
The concept of «power» in the political discourse reflects the very essence of political communication: the struggle for and maintaining power. The analysis of the conceptual
core of the concept of «power» in terminology and explanatory dictionaries let uncover its
basic components such as «domination, right, control (the ability to control), power, influence, coercion, authority». We believe that all these components of the concept are of certain communicative importance and form the core of power as a discursive category.
Power as a pragmatic category is associated with the intentional aspect of communication within institutional types of discourse. Power is the basic intention in political discourse, its intentional basis, establishing its basic functions: gathering of political forces,
development of conflict, implementation of political initiatives and communicating the
same in the verbal form, cognition manipulation and control over the actions of politicians
and electorate. This provision is described by Sheigal E.I. in structuring political power:
orientation – integration – agonality [6]. In terms of struggling for power orientation is interpreted as wording and explanation of political positions, integration stands for seeking
and gathering supporters, agonality means fighting against the enemy.
At the stage of orientation, the concept of «power» is explicated in the course of generating the image of a politician. The policy maker should justify his/her right to participate in institutional communication, that is the reason why the use in propaganda texts of
such epithets as real, honest, incorruptible, economic, worthy, and others is so frequent. To
create an image of an «absolute men» having power, politicians often use «real» apart from
«absolute», the slangy meaning of which is defined in the «The Dictionary of Contemporary Slang of Russian Politicians and Journalists» as follows: «having positive qualities,
worthy of respect (of a man)», «V. Shek is highly respected among his colleagues. They
consider him a real business executive», «Anatoly Ignatievich is a real leader and a good
organizer. Let us not forget that what candidate A.I. Vinertsev says is consistent with what
he does. «Said – done» is his motto and credo». This context is relevant because of its
pragmatic purpose: creation of a positive image of the candidate as a man with good personal qualities.
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The results of the respective concept analysis evidence for close association of the
phenomenon of power with coercion. Power is defined as the ability to impose one’s will
upon the others, in spite of resistance, as the right of a collective agent to impose obligations and force to act. In communicative terms power is expressed in the ability to force
others to accept the interpretation of reality favorable for the speaker, i.e., intrusion of
one’s opinion upon another. This technique to manipulate social conscience is used at the
second stage – the stage of integration, which results in like-minded people uniting around
one politician. The examples of this may be what people say about politics: «I can say with
confidence that Terenchenko Ilya can be trusted, he keeps his word and executes his promises».
Finally, in the course of agonal phase implementation politicians directly engage in a
struggle for electorate, for political power, often using a strategy of discrediting the opponent. In this case, the concept of «power» serves as a means to negatively characterize the
opponent (comp. struggle with the party of power).
Thus, the concept of «power» is of paramount importance in the political discourse,
directly forming the main stages of institutional communication. The components of the
semantic field of the concept of «power» are the following attributes: control over the behavior of other persons, responsibility for those who are under the authority, attractiveness
of power as well as necessity in limiting power, etc.
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К новому тысячелетию педагогическая теория и практика накопила множество
прогрессивных тенденций, эффективных методик по развитию профессионализма
учителя. Не случайно в новом Законе об образовании Республики Казахстан высокий уровень профессионализма поощряется не только морально, но и материально [1. с. 38]. Среди ученых-педагогов, мыслителей, просветителей, пожалуй, нет ни
одного, который обошел бы своим вниманием проблему формирования и развития
профессионализма наставников подрастающего поколения.
Хотя и имеются факты, когда представители других профессий – врачи, инженеры, зоотехники, агрономы и т.п., занявшие вакантные должности учителя (особенно в сельской местности), – проявляют себя как незаурядные талантливые педагоги,
достигают хороших результатов в образовании молодого поколения, обеспечивают
его дальнейшие жизненные успехи.
Однако такие факты единичны и нет исследовательской информации о том,
каким образом они овладели педагогическим профессионализмом. Таким образом,
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вывод один – фундаментом, основой формирования и развития профессионализма
являются условия педагогического вуза – особенности взаимодействия студентов с
вузовскими педагогами, психологический климат в коллективе, интеллектуальнотворческие потенциалы.
Студенческий возраст является особенно сензитивным. Именно в этот период
происходит формирование психолого-педагогического мышления, которое отличает
будущего педагога от людей других специальностей.
Для профессионального становления будущего учителя необходим, на наш
взляд, комплекс качеств, включающих в себя следующие компоненты: любознательность, наблюдательность, заинтересованность будущим процессом взаимодействия с
теми детьми, с которыми предположительно придется работать сегодняшнему студенту, завтрашнему учителю, его представление о том, как, каким образом формируется и развивается в данный момент его будущий воспитанник – школьник сельской
или городской школы. Мысленная трансплотация инновационных методов и технологий, усваиваемых на лекционных и практических занятиях мастеров педагогического труда вуза, в школьный учебно-воспитательный процесс; и воображаемое вытеснение традиционных, во многом устаревших педагогических способов.
Осмысление с опорой на вузовских педагогов новых социально-экономических
условий, рыночных отношений в Республике Казахстан. Её ориентация на новые
производительные технологии, систему инвестиций в человека и ориентацию на его
конкурентоспособность.
Мысленное экспериментирование по развитию когнитивных способностей –
мышления и речи, восприятия и внимания, ощущений и воображения у будущих
воспитанников средствами своей учебной дисциплины.
Ассоциативное представление студента о возможных в его будущей практической деятельности социально-педагогических ситуациях, столкновение его позиций
с позициями коллег по работе, с членами администраций, родительского комитета,
со сложившейся антиципацией (предвидением, предсказанием, прогнозированием)
старшеклассников и их родителей.
Пятый компонент мы сформировали, ориентируясь на представления видного
российского ученого В.И. Андреева, по мнению которого одним из качеств профессионализма является способность учителя к творческой трансформации полученных
ранее знаний в оригинальности школьника [2, с. 85-92]. Отказ педагога от стереотипных действий и решений – один из самых продуктивных, не имеющих альтернативы, шагов на пути к развитию своего профессионализма.
Шестой компонент включает в себя организаторские качества. Как и другие, он
формируется в студенческие годы и является незаменимым качеством в профессиональном становлении.
Седьмому компоненту мы отнесли профессиональный интеллект, в прямой зависимости от которого находится процесс становления и развития профессионального характера, особенно его антиципационных (прогностических) свойств, на основе которых и выстраивается система взаимодействия учителя с каждым из своих
воспитанников, его родителями и старшими членами семьи.
Kpoме названных компонентов на развитие профессионализма будущего учителя может оказать существенное влияние осмысление содержания книги
М.И. Станкина, особенно таких разделов, как «Авторитарные способности» и др. [3,
с. 98-121; с. 122-151]. Весьма полезным может быгь учебник npoфессора И.А. Зимней [4], JI.M. Митиной [5] и др.
В заключение попытаемся на основе собственных суждений, результатов практического опыта, отметить, что профессионализм учителя как комплексное качество,
кратко охарактеризованное нами, начинает интенсивно формироваться и развиваться
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при ведущей роли педагога высшей школы, в студенческие годы и приобретает зрелые формы в процессе активной творческой деятельности в системе взаимодействия
с воспитанниками, их родителями, старшими членами семьи, руководством организации образования, коллегами и др. заинтересованными лицами, а основным критерием зрелости профессионализма являются результаты по подготовке конкурентоспособного выпускника начальной, основной и старшей школы – будущего творца
материальных и духовных ценностей, удовлетворяющих возрастающие потребности
личности, коллективов всего казахстанского общества, при этом результаты достигнуты с опорой на способы, не противоречащие Закону об образовании РК, государственным образовательным стандартам образования [1, с. 35], а также другим законам РК.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОНИЧЕСКИХ ТИПОВ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Е. Мандаева
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
К.Е. Нургалиева
СОШ №18, г. Павлодар
Сознательное отношение к выбору профессии мы понимаем как мотивированную деятельность учащейся молодежи, направленную на ознакомление с содержанием профессии, практическую апробацию своих возможностей, овладение активными способами подготовки к будущей работе, самовоспитание профессионально
важные качества.
В подростковом возрасте порой сложно сделать обдуманный и грамотный выбор профессии. Перед подростками часто встают такие вопросы: куда пойти учиться? Как устроиться на работу? Именно на эти вопросы дает ответы соционика. Она
позволяет определить свой психологический тип, узнать слабые и сильные стороны
личности, задать необходимый ориентир в профессиональной деятельности и выборе работы [1, с. 108].
Соционика – это наука, изучающая психологию общения и личности человека.
Она рассматривает человека как носителя определенного психотипа. Дает реальную
возможность разобраться в себе, понимать людей и предвидеть (в общих чертах) их
поведение.
Соционика не разделяет типы на «хорошие» и «плохие», у каждого есть слабые
и сильные стороны. Не нужно воспринимать какие-то свои качества как недостатки,
это просто особенности личности. Нужно быть собой и тогда наилучшим образом
можно проявить то, что заложено в нас самой природой.
Подробно разобравшись в структуре собственной психики, каждый будет
иметь возможность построить собственную, индивидуальную стратегию развития.
Одним из важных результатов является то, что старшеклассник, освоив социониче-
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скую теорию, получает инструмент, с помощью которого в дальнейшем он может
сам оценить какие свои качества ему необходимо развивать, а какие... лучше оставить в покое (с учетом его врожденного психотипа) [1. с. 118].
А ведь развивая именно свои сильные функции, человек становится способным
на серьезные достижения. Он получает заслуженное уважение окружающих, у него
не возникает сомнений в собственной состоятельности. И такой путь к самореализации соционическая грамотность открывает каждому человеку, который не поленился
её освоить.
Соционика, пользуясь понятиями психологии, информатики и социологии, делит людей на психотипы, в зависимости от различных признаков. Выделяются у каждого человека такие признаки: экстраверсия – интроверсия; рациональность – иррациональность; логика – этика; сенсорика – интуиция. Наверняка вы уже слышали
где-то эти слова! [3]
Экстраверты – интроверты
Внимание экстравертов направлено, по большей части, во внешний мир. Они
воспринимают мир, как сумму объектов: людей, предметов, дел. У них широкий
круг интересов. При этом расширение интереса им дается легче, чем его углубление.
Для экстраверта естественнее замечать новые объекты. Он не будет сильно обращать
внимание на отношения между объектами. Именно поэтому экстраверты не склонны
переделывать, воспитывать людей – они просто воспринимают их такими, какие они
есть. Если экстраверта что-то не устраивает, то он просто поменяет к объекту отношение – например, увеличит дистанцию. Экстраверту хорошо дается устная речь [2].
Интроверты ориентированы, преимущественно, на свой внутренний мир и на
взаимоотношения между людьми. Любят воспитывать, исправлять людей. Хорошо
переносят одиночество, и самосовершенствование им дается легче. Письменная речь
им дается легче устной. Многие интроверты ведут дневники, куда заносят свои мысли и чувства. Их можно назвать немного ленивыми, но им это только понравится...
Рационалы – иррационалы
Рационала, как человека, ориентированного на разум и традиции, прежде всего,
отличает умение жить с принятым решением, умение планировать. Поэтому внезапное изменение их планов воспринимается ими не очень хорошо. Ведь им нужно некоторое время, чтобы подумать, привыкнуть, приспособиться к новой ситуации [5].
На эмоцию рационал среагирует эмоцией, на поступок – поступком, поэтому они
часто кажутся такими строгими, решительными.
Иррационалы ориентированы на непосредственное восприятие. В отличие от
рационалов они быстрее реагируют на изменение ситуации. Их поведение и эмоции
трудно предугадать. Они хорошо выходят из трудных ситуаций – там, где нужно быстро принять важное решение. Их движущая сила – впечатление. Они чаще доверяют своим внутренним ощущениям.
Логики – этики
Логики уверены в том, что причинно-следственные связи в этом мире существуют объективно. Смысл для них – понятие реальное, и игнорировать его никак
нельзя. Они проще и свободнее понимают смысл правил и оценивают пользу дела.
При принятии решений логики опираются, главным образом, на правильность и целесообразность своих поступков. Логикам бывает трудно оценить моральные качества человека [4]. Они в таком случае оценивают правильность его поступков, интересуются, кому это выгодно. Свою нужность людям они показывают делами: смотрите на содеянное мною, оценивайте и принимайте по заслугам.
Этики сравнивают содержание суждения с принятыми моральными нормами и
ценностями. Они легче и яснее видят и понимают свои и чужие чувства и эмоции.
При принятии решений этики опираются главным образом на сочувствие и одобре-
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ние окружающих. Они умеют уговаривать, подавать информацию в мягкой форме.
Хорошо разбираются в человеческих эмоциях и чувствах.
Сенсорики – интуиты
Интуиты видят ситуацию в целом, без деталей. Рассматривают развитие процессов во времени, могут предсказывать события. Это похоже на ту интуицию, что
мы себе представляем. Интуиты рассеяны, им не хватает сосредоточенности, внимательности и уверенности. Но именно интуитивно, подсознательно они чувствуют,
куда надо пойти, что и как надо сделать [4. с. 202].
Сенсорики живут ощущениями. Они хорошо ориентируются в пространстве,
наблюдательны, внимательны к деталям. Хорошо чувствуют потребности своего тела. Живут сегодняшним днем, реалисты, практичные, собранные. Им нужна конкретика, а не абстракция.А сейчас посмотрим, в каких сферах деятельности наиболее
успешными могут быть представители тех или иных типов [3, с. 88].
В производственно-управленческой сфере (администратор, руководитель, технолог, бухгалтер, экономист, рабочий, завхоз, мастер и др.) лидерами могут стать
люди с сильными функциями логики и сенсорики. Им свойственны усидчивость,
скрупулезность, точность исполнения. С аналитичным и беспристрастным умением
могут организовать работу и завершить трудное дело. В работе они опираются на
факты, оценивают по поступкам, делам. Они способны решить сложные технические
вопросы, организовать графики работы, умеют работать со структурами [2].
В социальной сфере (воспитатели, учителя, преподаватели боевых искусств,
танцев и др. видов спорта, психотерапевты, врачи, массажисты; повара, социальные
работники) смогут найти себя люди с сильно развитыми функциями этики и сенсорики. Тут есть умение контактировать с людьми, налаживать связи. Такие люди
эмоциональны, умеют сопереживать, убеждать, чувствовать скрытые потребности
людей. При этом они достаточно выносливы и сильны. Отлично умеют работать с
человеческим телом и прекрасно видят его физическое состояние.
В научно-исследовательской сфере (научная работа, маркетинговые исследования, консалтинг, биржевики, торговцы, психоаналитики) успехов добьются люди с
сильной логикой и интуицией. Интуиция позволит им осуществить поиск новых ресурсов и возможностей. Они способны предугадать и спрогнозировать развитие
рынка, при этом они хорошо знают, как правильно нужно спланировать и осуществить свою деятельность [3].
В сфере коммуникации (журналисты, психологи, PR-менеджеры, менеджеры
по рекламе и продаже, артисты, шоумены, религиозные или идеологические деятели,
секретари, ведущие) преуспеют люди с сильной интуицией и этикой. Коммуникабельность и умение разбираться в человеческих взаимоотношениях сочетаются с поиском новизны. Это мастера рекламы, дипломаты. С удовольствием возьмут на себя
ответственность за решение вопросов отдыха и праздничных мероприятий, установят необходимые контакты с нужными людьми, с воодушевлением расскажут о новых теориях, интересных выставках, о товарах и услугах и при этом сделают это
эмоционально и зажигательно [5].
И последнее – почему бы не заниматься любимым делом и не получать за это
деньги? Соционика дает нам такую возможность – избежать ошибок в выборе профессии.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЕРДI КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАЗМҰНЫ
С.С. Нурланова, А.М. Баймуханова, Н.О. Сейдигазым
ҚарМУ, Қарағанды қаласы
Ғылым саласы ретінде әлеуметтік педагогика өзінің алғашқы қадамдарын
жасауда, бірақ көптеген отандық педагогтар мен психологтардың еңбектеріне сүйене
отырып, ол ХХ ғасырдың соңғы он жылдықтарында ғылым ретінде қарқынды дами
түскеніне көз жеткізуге болады.
Қазіргі ғылымдар саласында әлеуметтік педагогика ғылымы деп тұлғаның
әлеуметтік басталуы процесін және әлеуметтік топқа ортаның әсер ету факторларын
есепке ала отырып, оны басқаруды зерттейтін ғылымды түсінеміз.
Әлеуметтік педагогиканың обьектісі – бүкіл әлеуметтік педагогикалық
шынайы құбылыс болып табылады.
Әлеуметтік педагог қызметінің ерекшелігі әлеуметтік-педагогикалық
жұмыстар негізінде ізгілік бағыттағы сый-құрмет пен тұлғаның өзін-өзі
ұйымдастыра білуіне жағдай жасау.
Әлеуметтік педагогтiң қызметтерін: диагностикалық, болжам жасаушылық,
тәрбие беру, профилактикалық, ұйымдастырушылық, реабилитациялық, сараптамалық тағы басқа деп жіктеледі. Сонымен қатар, әлеуметтік педагог салаларына қарай
түрлі оқу-тәрбие, қайта тәрбиелеу ұйымдарында, мысалы: білім беру жүйесінде,
отбасы мен балаларға әлеуметтік көмек беру ұйымдарында, тұрғындарды әлеуметтік
қорғау орындарында және тағы басқа жерде жұмыс істей алады.
Қоғамдағы әлеуметтік толқулар, экономика, мәдениет, білім берудегі
дағдарыстар бала мінез-құлқына кері әсер етуде. Соның нәтижесінде балалар мен
жасөспірімдер арасында қылмыс саны артып, жасөспірімдік алкоголизм,
жезөкшелік, нашақорлық әлеуметтік мәселе болып, физикалық және психикалық
дамуында ауытқушылығы бар жасөпірімдер саны көбейіп келе жатыр. Осы ретте
көмекке мұқтаж балаларға қолдау көрсететін мамандандырылған әлеуметтік
педагогтарды даярлауда қажеттілік туып отыр.
Әлеуметтік педагог-кәсіби дағдыларға, педагогикалық қабілетке және жаңаны
танып білуге ұмтылатын қабілеттерді меңгерген рухани бай, шығармашылық тұлға.
Әлеуметтік педагог кәсіби іс-әрекеті педагогикалық шынайылықтың нақтылы
бір саласымен байланысты. Әлеуметтік педагогтың идеялық – адамгершілік
көзқарасы белгілі бір кәсіби қасиеттерді талап ететін тәрбие жұмысының
әдістемесінде көрініс табады.
М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, Б.П. Дъяконова, Е.Я. Тищенко секілді
ғалымдар жалпы білім беретін мекемелер шеңберінде әлеуметтік педагог балаларды
әлеуметтік қорғау, әлеуметтік бейімделу, мінез-құлқын түзету және дамыту
бойынша жұмыстар жүргізіледі деп атап көрсетті [1].
Әлеуметтік-педагогикалық әрекетке даярлық мәселесі бойынша да зерттеу
жұмыстары бар. В.Ш. Масленикова кәсіби даярлық – әлеуметтік-педагогикалық
әрекетті жүзеге асыратын көп деңгейлі, интегративті тұлғалық қасиеттер деп
анықтама береді.
Кейбір қазақстандық зерттеушілер Л.В. Никитенкова, Н.Н. Хан, Ш.Н. Абенова,
М.И. Есенова, Н.А. Неустроева, Н.Е. Жақсылыкова, К.А. Жүкенова және т.б.
ғалымдар Н.Д. Хмель тұтас педагогикалық процесс тұжырымдамасына сүйене
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отырып, мұғалімнің кәсіби іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру мәселесін
зерттейді. Никитенкова Л.В.болашақ мұғалімдердің педагогикалық құбылыстарды
түсінуге даярлықты зерттей келе, бұл даярлыққа мұғалімнің ақыл-ой даярлығының
әр түрлі аспектілерін сипаттайтын тұлға қасиеттерін, кәсіби-тұлғалық сапалар
ретінде анықтама береді.
Н.Н. Неустроева болашақ мұғалімдердің педагогикалық үдеріске қатысушыларды іскерлік қарым-қатынасқа ұйымдастыруға даярлауды зерттей келе, оны
болашақ мұғалімдердің жоғары оқу орнында оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі
ретінде қарастырады. Н.Д.Хмельдің кәсіби білім беру теориясына сүйене отырып,
даярлықтың мотивациялық, мазмұндық және операциялық компоненттерін бөліп
көрсетеді.
К.А. Жүкенова болашақ мұғалімдерді қиын балалармен жұмысқа даярлығын
оқу және оқудан тыс әрекеттер барысында тұлғааралық қарым-қатынасты реттеуге
қажетті білім, білік, дағды жүйесін сипаттайтын кәсіби іс-әрекеттің аспектілерін
жүзеге асыруға даярлық нәтижесі ретінде түсіндіріледі [2].
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жұмысының
мәні мен ерекшеліктері әлеуметтік педагогтың іс-әрекет түрлерінің ролін
анықтайды. Өз кезегінде әлеуметтік педагогтердi даярлау қажеттігі туып отыр. Бұл
ең алдымен болашақ әлеуметтік педагогтердi даярлауда теориялық-әдіснамалық
тұғырларды қарастыруды талап етеді.
Қазіргі кезде ғылыми әдебиеттерде, педагогтердi, соның ішінде әлеуметтік
педагогтердi даярлауда жоғары оқу орны білім беру үдерісін ұйымдастыруда
жүйелілік, ақпараттық, контекстік, тұлғалық бағдарланған, іс-әрекеттік, интегративтік және т.б. тұғырларға көңіл бөледі. Жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, әлеуметтік
педагогтердi девиантты мінез-құлықты балалармен жұмысқа даярлығын қалыптастыруда жүйелілік, іс-әрекеттік, контекстік, рефлексивтік және партисипативтік
тұғырларды қолдану тиімді деп есептеледі.
Әлеуметтік педагогтерде әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің белгілі бір
түріне даярлықтың қалыптасуы мәселесін зерттеуде дарлықтың негізгі мазмұнын
ашуда іс-әрекеттік тұғыр маңызды болып табылады. Іс-әрекеттік тұғыр девиантты
мінез-құлықты балалармен жұмыс жасау технологиясын, нормалары мен құндылықтарын меңгеруге, тұлғалық қасиеттердің жетілдіруіне барлық педагогикалық
шаралардың бағыттылығын қамтамасыз етеді (Л.С. Выготский, И.Ф. Исаев,
А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина және т.б.).
Сонымен қатар, әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен
жұмысқа даярлығын қалыптастыруда партисипативтік, контекстік және
рефлексивтік тұғырлар басшылыққа алынады.
Рефлексивтік тұғыр әлеуметтік педагогтердiң девиантты мінез-құлықты
балалармен жұмысқа даярлығын қалыптастыруда студенттердің тұлғалық – мәндік
көзқарасты ұстануға, іштей өзін-өзі жетілдіру алғашқы орында тұратын тұлғалық
кемелдену ортаны құруға мүмкіндік береді. Бұл тұғырдың негізгі талаптары
педагогикалық шарттарда көрініс тапқан.
Партисипативтік тұғыр дәстүрлі басқару қызметтеріне (талдау, жоспарлау,
ұйымдастыру, басқару мотивация, бақылау, реттеу) сүйенеді. Алайда, олар келесідей
ұстанымдарға (студенттердің өзін-өзі анықтауы; кері байланыстың басымдылықтары; педагогикалық үдеріс субъектілерінің өзара ықпалдасуы; индивидуалды
жауапкершілік үшін еркін кеңістік құру және т.б.), басқарудың парисипативтік
әдістеріне (шешімге, мақсатқа, шешім қабылдауға және т.б. әсер ету), рефлексивтік
механизмдер арқылы жүзеге асады. Олар а) студенттердің субъективті қызметтерін
кеңейтуге; б) студенттің өз іс-әрекетін ұйымдастыруға; в) студенттерде өзіндік
жұмыстарды орындауға дағдыландырады.
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Контекстік тұғыр оқу-танымдық іс-әрекеттен оқу кәсіби іс-әрекетке көше
отырып имитациялық моделдеу, технологиялық, мәселелік, икемділік конструктивтік өзара ықпалдасу ұстанымдары негізінде өзіндік кәсіби іс-әрекетке жүйелілік,
бірізділік, үздіксіз үйренуді қамтамасыз етеді. Бұл тұғырдың әдістемелік қаматасыз
етілуі әлеуметтік педагогтерде девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс
бойынша сұрақтарда кәсіби және әлеуметтік біліктіліктердің қалыптасуын
қамтамасыз ете отырып пәндік және әлеуметтік пәндер мазмұны арқылы жүзеге
асады [3].
Әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-әрекетке даярлық мазмұны балалардың
қызығушылықтар мен қажеттіліктерін қанағаттандыру мен есепке алуға, әлеуметтік
бейімделуді дамытуға көмектесетін, балалардың оқу және бос уақытындағы
педагогикалық ұжымдардың жоспарлы және жүйелі жұмысын жорамалдайды. Бұл
қызмет балалардың барлық контингентімен жұмыс істеуде педагогикалық мақсатты
формалар, тәсілдер, әдістерді жүзеге асыруға, балалармен жеке жұмыс істеуге
негізделеді және әрбір жеке тұлғаның және бүкіл қоғамның сұранысына
бағытталады. Әлеуметтік педагогтердiң тәрбиелік алдын алу қызметінің тиімділігін
арттыруда өзінің дүниетанымын кеңейтумен, бос уақытын толтыруға және
мамандығын анықтаумен байланысты, баланың қажеттіліктері мен қызығушылықтарын жүзеге асыратын қосымша білім беру инфрақұрылымын ұйымдастыру
көмектеседі [4].
Әлеуметтік педагог іс-әрекеттері көптеген түрлі типтегі мекемелердегі
әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттердің практикалық дағдыларын меңгеруге көп
көңіл бөлуді талап ететіні табиғи нәрсе. Сондықтан әлеуметтік педагогтердi көп
салалы, көп жақты кәсіби дайындауда адами және тұтастық қағидаларды есепке
алып, практикалық бағытта, тұлғаға бағытталған оқытуды кіріктірудің маңызы
артуда.
Әлеуметтік педагогке өз тәрбиесінің жас және психикалық ерекшеліктерін білу
өте маңызды, қысқаша түрде былай қорытып айтуға болады. Жас отбасын құруға
тәрбиелеу өз өмірін ұйымдастыруға үйрету. Танымдық қызығушылығын дамыту
және өзіндік ерекшеліктерін дамытуды талаптарға сай құру.
Әлеуметтік педагогикалық қызметтің құрылымы үш кезеңнен:
1-кезең – оқушылардың әлеуметтік өмірін шынайы зерттеуден;
2-кезең – зерттеу материалдарының қорытынды құжаттарына сәйкес мақсат
міндеттерді анықтаудан;
3-кезең – әрбір іс пен әлеуметтік педагогикалық қызмет кезеңдеріндегі зерттеу
нәтижелері мен жоспардың іске асырылу барысындағы жетістіктерді реттеуден
тұрады.
Әрбір әлеуметтік педагог балалармен жұмыс жасау барысында төмендегідей
әдістерді білуі шарт:
Бақылау әдісі – бұл әдіс ең көп тараған және тәрбие жұмысында жеткілікті
ақпарат беретін табиғи түрі. Балалармен қарым-қатынас орната білу кез келген
педагогтiң қолынан келе бермейді, сондықтан қарым-қатынасты екі немесе үш
баладан тұратын шағын топтан бастаған жөн. Мұндай әдіс енжар балаларды
байқауға, топпен жұмыста оларға неғұрлым көбірек көмек беруге бағытталған.
Әңгіме әдісі – әңгіме әдісінде алдын ала сауалнама дайындап, іске асыру
қажет. Сонымен қатар комиссияның қорытындысымен және өмірбаянымен танысқан
жөн.
Социометрия әдісі – мұнда математикалық талдау жасау үшін, анкета, әңгіме,
баланың кризистік нәтижелері жинақталып, бір жүйеге түсіріледі.
Әлеуметтік педагогикалық қызмет көрсету психологиялық қызмет көрсетуден
ерекшеленеді, яғни ол баланың, жасөспірімдердің қоғамда қалыпты қарым-қаты-
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насқа түсуі үшін өзін-өзі ұйымдастыра білу, психологиялық ұстамдылық, сабырлық
сақтай алуы үшін көмек көрсетуге бағытталған педагогикалық қызметті де қамтиды.
Әлеуметтік-педагогикалық қызмет – баланың, жсөспірімнің отбасында,
мектепте, қоғамда, тағы басқа орталармен қалыпты қарым-қатынасқа түсуі үшін,
өзін-өзі ұйымдастыра білуі [5].
Әлеуметтік педагогика өз қызметінде отбасылық, ұлттық, діни бағыттағы
тәрбие есебінде қалады. Бұл ерекшеліктерді білу, әрбір әлеуметтік педагогтiң
міндеті. Сондықтан да әлеуметтік педагогтердi даярлауда көптеген талаптар
қойылуы тиіс.
Бүгінгі күнде әлеуметтік педагогтың алдында үлкен де күрделі міндеттер тұр,
оны шешу үшін кәсіби білім мен іскерлік меңгерілуі тиіс. Мектепте оқушыларды
оқыту мен тәрбиелеуде әлеуметтік педагогтiң рөлі ерекше. Жұмыс нәтижесі жеке
адамды дұрыс әрі жан-жақты жетік қалыптастыруда, олардың интеллектуалдық,
шығармашылық дамуын қалыптастыруға жол ашады.
Сондықтанда әлеуметтік педагог маманы қоғамға керек, әрі қажет. Мемлекет
тарапынан әлеуметтік педагог мамандарына көңіл бөлініп, әлеуметтік педагогтердiң
тиімді жұмыс атқаруына көңіл бөлінуі керек.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Б.А.Нурмагамбетова, Б.Ф. Солтанбаева
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
В Концепции развития системы работы с одарёнными детьми в Республике Казахстан говорится о том, что «высокоодаренным детям должны быть представлены
такие условия обучения, при которых они могли бы полностью реализовать свои
способности в соответствии со своими собственными интересами и интересами общества» [1].
25 июня 2012 года утверждён Национальный план действий по развитию
функциональной грамотности школьников на 2012–2016 годы. В нём отмечается,
«что процесс развития функциональной грамотности школьников будет определять
внедрение новой системы оценки, учитывающей результативность всех видов учебной деятельности, процессуальную сторону усвоения учебного материала и проявление индивидуальных и личностных качеств» [2].
Чаще всего именно родители первыми замечают одаренность ребенка, хотя это
не всегда легко сделать, так как не существует какого-то стереотипа одаренности –
каждый ребенок проявляет свои способности по-своему. Чаще всего одаренность
ребенка остается не замеченной в семьях, где этот ребенок является первым или
единственным. Это же наблюдается и в семьях, где все дети отличаются способностями, родители, как правило, воспринимают их как обычных детей. Особенно часто
не замечается развитие ребенка в рабочих семьях, где родители не получили должного образования. Когда в школе им сообщают, что их сын или дочь прошли тестирование и с пятого класса могут обучаться по программе для одаренных детей, это
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вызывает удивление. Иногда родители сопротивляются причислению своих детей к
одаренным. Объясняется это, очевидно, тем, что родители одаренных детей, как
члены своего общества, подвержены системе отношений и ценностей общества в целом. Многие родители заявляют: «Я не хочу, чтобы мой ребенок был одаренным,
пусть лучше он будет нормальным, счастливым ребенком – таким, как все». Или в
ответ на вопрос: «Каково вам воспитывать такого ребенка?» – они отвечают, что все
было прекрасно до тех пор, пока в школе ребенку не приклеили ярлык одаренного и
не сообщили об этом родителям. Ребенок остался тем же, но родительское восприятие изменилось; родители начинают нервничать, задаваться вопросом: «А так ли
мы выполняем свои обязанности по отношению к ребенку?» В таких случаях напряжение может вытеснить радость из семейных отношений. Существует также вероятность, что самовосприятие ребенка будет изменено ярлыком одаренности [4].
Пытаясь понять родительские переживания и дать на них ответ, мы задали вопрос: действительно ли думающие родители всерьез полагают, что быть талантливым – значит быть ненормальным, не уметь найти места в компании сверстников,
быть несчастным?
Подобное отношение может серьезно мешать нормальному, счастливому детству; такие стереотипы необходимо развенчивать и уничтожать. Отрицание или игнорирование уникальных способностей ребенка в угоду общественным нравам, во
всяком случае, уж никак не поможет ребенку найти свое место в жизни и стать счастливым. Идеальная родительская реакция радостного приятия должна, вероятно,
лежать где-то посередине между игнорированием и эксплуатацией способностей ребенка. Возвращаясь к изначальному заявлению о том, что первооткрывателями одаренных детей являются родители, уместно вспомнить, каковы же основные поведенческие характеристики одаренного ребенка, описанные в литературе и упоминаемые
родителями. Наиболее часто родители отмечают раннюю речь, употребление сложных слов, а также раннее освоение счета или чтения, нередко и другие характеристики: громадное любопытство («Она задает миллион вопросов обо всем на свете!»)
и цепкую память («Он все запоминает в таких деталях»). Эти последние способности
заслуживают особого внимания, наряду с острым восприятием («Она все на лету
схватывает») и воображением («Он играет с воображаемыми друзьями» или «Она
рассказывает мне такие фантастические истории»), в то время как роль отдельных
конкретных достижений (умение читать или считать) не следует переоценивать.
Разного рода телепрограммы, развивающие игры, а также общение с родителями или
старшими братьями и сестрами могут помочь вполне обычному ребенку справиться
с теми или иными задачами [3].
Однако перед нами стоит задача проводить работу и с родителями одарённых
детей. Основными задачами по формированию психолого-педагогической компетентности родителей одарённых детей является: повышение уровня родительской
компетентности по выявлению и поддержке одаренных детей в семье; расширение
содержания и направлений совместной деятельности школы с семьей; изучение и
распространение положительного опыта семейного опыта в школе; вовлечение родителей в организацию образовательно-развивающей деятельности с одаренными
учащимися.
Существует множество программ психолого-педагогического сопровождения
одарённых детей. Предложенная нами программа психолого-педагогического сопровождения одарённых детей имеет свою особенность: мы предлагаем систему работы
с родителями одарённых детей. В нашей программе изложены основные цели, задачи, проблемы и пути их решения.
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Цели и задачи программы
Целью программы является создание системы психолого-педагогического
просвещения родителей одаренных детей. Положительного взаимоотношения одаренных детей и родителей, сотрудничество между семьей и школой для решения
проблем.
Задачи программы:
– Повышение уровня родительской компетентности по выявлению и поддержке одаренных детей в семье; расширение содержания и направлений совместной
деятельности школы с семьей; изучение и распространение положительного опыта
семейного опыта в школе; вовлечение родителей в организацию образовательноразвивающей деятельности с одаренными учащимися:
1. Разработать диагностические методики выявления уровня родительской
компетентности по организации семейного воспитания одаренных детей.
2. Провести социально-педагогический анализ стилей взаимоотношения в
семьях одаренных учащихся.
3. Организовать семейный клуб для родителей одаренных учащихся.
4. Подготовить методические рекомендации родителям по развитию и поддержке творческих способностей в семье.
5. Подготовить методические рекомендации педагогам по работе с родителями
одаренных детей.
6. Расширить направления психологической диагностики и психологического
просвещения и консультирования родителей одаренных учащихся.
7. Разработать банк данных о работе с родителями одаренных учащихся.
8. Разработать критерии и методики выявления удовлетворенности родителей
организацией работы с одаренными детьми в школе.
Основные направления деятельности по реализации программы «Одаренный
ребенок – семья – школа».
1. Организация родительского всеобуча в ходе проведения родительских собраний, родительских лекториев, семинаров – практикумов, конференций, индивидуальных консультаций, по воспитанию одаренного ребенка в семье.
2. Разработка мероприятий, направленных на создание и функционирование в
школе семейного клуба для родителей одаренных учащихся.
3. Планирование внеклассной и внеурочной совместной досуговой деятельности одаренных детей, родителей и педагогов школы как условие развития традиций
воспитания будущего семьянина, формирования духовно- нравственных ценностей
семьи.
Основными формами работы с родителями являются:
– родительские собрания, лектории;
– переписка с родителями;
– индивидуальные консультации специалистов;
– анкетирование (диагностика) и собеседование с родителями по их результатам;
– совместная досуговая деятельность педагогов, родителей и детей (выставки
творчества, концерты, интеллектуальные марафоны, спортивные соревнования и
др.);
– посещение родителями внеклассных мероприятий и уроков;
– посещение мест проживания семей учащихся.
Одаренные дети – главное национальное богатство, основа будущих успехов
государства во всех сферах жизни, залог процветания. Разглядеть одаренного ребенка в сфере образования очень сложно. По сей день не разработан единый диагностический инструментарий для выявления детей, относящихся к категории «одарен-
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ных». Часто выявление одаренных учащихся носит формальный характер, не основывается на достоверных психолого-педагогических исследованиях. Об одаренности
ребенка зачастую педагоги судят по успеваемости школьника. Правильно ли это?
Однако у одаренного ребенка много социально-психологических проблем: в сфере
общения и поведения, а также во внутриличностном состоянии. Одаренность может
вписываться органично в жизнедеятельность, а может породить множество социально-психологических и внутриличностных противоречий [4]. Поэтому на современном этапе очень остро стоит вопрос о выявлении и психологическом сопровождении
одаренных детей.
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«АР БІЛІМІ» – РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ
А.И. Омарбекова
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ.
Адамгершілік ұғымы адамзат қоғамының даму тарихы арқылы қалыптасып,
әрбір дәуірдің өзіндік қайшылықтарымен біте қайнасып, жетілуде. Сондықтан да
адамгершіліктің мәнін абстрактылы түрде қарап, оны адамдардың табиғатымен,
биологиялық ерекшелігімен ғана байланыстыруға болмайды.
Осы тұрғыда Сара Алпысқызы Назарбаева: «Адам баласы жан дүниесін
қайырымдылық пен қайғыны түсіне білу қасиеттерімен нығайтып, шынайы өмір
сүре білу керек» деген пікір айтады [1].
Бұл – адам қашып құтыла алмайтын аксиома. Адам болмысының, өлмес рухына басқа не қорек, нәр қажет, оны таба алмаса қажып шаршайды... Бұл тұрғыда
Абайдың мына өлең жолдары біраз ой туғызады:
Ақыл мен жан мен – өзім, тән мекені,
«Мені» мен «менікінің» мағынасы – екі.
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан,
«Менікі» өлсе өлсін оған бекі.
Өлсе, өлер табиғат, адам өлмес
Ол бірақ та қайтып келіп, ойнап күлмес.
«Мені» мен «менікінің» айрылғанын,
Өлді деп ат қойыпты өңшең білмес [2].
Адамзат ақыл-ойы, ақындығының ірі тұлғасы Абай тағылымы білімнің де,
тәрбиенің де қайнар бұлағы екені түсінікті. Ұлы дананың қай шығармасын алмайық,
оның алтын қазығы – Адам. Ол нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген
сұраққа жауап іздейді, әрі оған жауап береді. Мысалы, «Атымды Адам қойған соң
қайтып надан болайын», «Адамды сүй, алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде
одан басқа» – дейді. «Адамды сүюден басқа қызық жоқ» [2], деген пікірінде ізгілік
педагогикасының ұстанымы жатыр.
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Осы жерде жас ұрпақты тәрбиелеу ісі ең алдымен, оларды адамды сүюге баулудан басталуы керек деген тұжырымшығады. Абай мұрасы, тағылымының өмір
шеңдігін бүгінгі тәрбие үрдісінің алдында тұрған мақсаттар мен міндеттер арқылы
дәлелдеуге болады. Білім мен тәрбиені тұлғаға қарай бағыттай беру мәселесі алдыда
тұрған кезеңде Абайға бұрыласың. «Толық Адам қандай болу керек?» деген сұрақ
ақынға маза бермейді. Мысалы, «Әуелі бір суық мұз – ақыл зерек» өлеңінде:
«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боларсың елден бөлек» [2] – деп, ой тастайды.
Өмірін Абайды зерттеуге арнаған М. Әуезов былай дейді: «Абай сөзінің негізін
адамгершілік келтіреді. Барлық өсиет ой-толғау еңбектерінің қорытындысы тағы да
адамгершілік тәрбие екенін танытады. Адамды қор қылатын ең залалды
жаманшылықтарды санап өтеді. Олар үш нәрсе: «надандық, еріншектік, залымдық».
Ақын адамдар арасындағы береке-бірлік, достықынымақтастыққа ерекше көңіл
бөледі. Абай «Адамзат баласының алдында үш айғақты зор міндет тұр: бірі –
бейбітшілікті, екіншісі – руханиятты, үшіншісі – табиғатты қорғау һәм сақтап қалу.
Бұлардың қай-қайсысы да біздің тіршілігіміздің басты бағдары. Бір-бірін
толықтыратын ұғымдар. «Осы үш бастауға Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің
болашағы байлаулы» [3] деп елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтпақшы, адамзат
баласының өмір сүруіне қажет деп танитын осы үш фактор. Мұның ішінде, әсіресе,
«руханият» ең маңыздысы. Себебі адам баласы рухани азықсыз өмір сүре алмайды.
Жалпы, әлемдегі кез келген халықты алып қарасақ та, ең алдымен тәлім – тәрбиеге,
білімге, адамгершілікке үндейді, болашақ ұрпақтың өн бойына рухани азық сіңіруге
тырысады. Өйткені тәлім – тәрбиенің, адамгершілік қасиеттердің адам өмірінде алар
орны ерекше. Атақты ғұлама ғалым, әлемнің екінші ұстазы әл-Фарабидің де
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» [4] деген аталы сөзі бар. Осыдан –
ақ тәрбиенің адам өміріндегі маңызын көруге болады. Осы тұрғыдан келгенде, қазақ
халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен қара сөздері халыққа
ерекше тәрбие береді, адамгершілікке үндейді. Оңайдан қиынға қарай, жақыннан
жыраққа қарай, қызықты, күлкілі жайдан үлкен толғаулы қорытындыға қарай
біртіндеп жетектейді. Еңбекетуге де өзіндік байлам, талаптылық пен берік
табандылық сияқты қасиеттердің керектігін ескертті. Ақын әрбір жастың
келешегінің нұрлы, болашағының жарқын болуы адал еңбегі арқылы жүзеге асатыны туралы терең педагогикалық тұжырым жасады.
Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор.
Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға
апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық-саяси және әлеуметтік сырсипаттарын теребілуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде,
туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Шәкәрім
шығармаларында «ар білімі» деген термин қолданған. Ол «ар» сөзін «совесть» деп
тәржімалаған. Ар дегеніміз не? Ол тек адамға ғана қатысты түсінік. Михаил Лермонтов: «Адам ісіне құдаймен бірге төреші бір нәрсе бар, ол – ар» деп айтқан.
Бізде «ар» сөзіне ғылыми тұрғыдан қандай анықтама беріледі? «Шәкәрім» энциклопедиясында А.Тоқсамбаева: «Ар – адамгершілік сана, этика-философиялық
категория. Адамгершілік (адамшылық, адамдық) қазақ халқында адам бойындағы
жақсы қасиеттердің жиынтық мағынасын білдіретін ұғым-өлшем болса, Ар оның
шығу тегі, бұлақ бастауы. Арды адам бойындағы жақсы қисиеттердің өлшемі,
адамгершілік санасы деуге негіз бар» [5], – дейді.
Ар – адамдық сананың негізі деп: «ар түзер адамның адамдық санасын» деген
өлең жолдарымен Шәкәрім де айтқан. Шәкәрімше айтқанда, ар өзіне жақын, әлі ара
жігі ашылып зерттелмеген ұят, ұждан ұғымдарымен бірлікте.
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Шәкәрім «Ашу мен ынсап» атты өлеңінде «ар» сөзін бірнеше рет қайталанған:
Бәріне де құлақ сал,
Рахым, ұят, ар қайда?
Шәкәрім өлеңдерінде, аудармаларында ар тазалығы, имандылық, адамгершілік
мәселелерін жиі көтереді. Оның шығармаларында өзінің ішкі табиғатына,
көзқарасына сәйкес келетін және сол идеясын жеткізуге лайық детальдар мен
сюжеттік элементтер тапқанда ғана сол туындыны жазуға бой ұрады.
Шәкәрім ар түзейтін ғылым жағында. Ол «ар білімін» жақтайды. Соның аты
озғанын қалайды. Оның «Таза ақыл», «ақ жүрек» дегені жай бір қысыр кеңес емес,
адамгершілік философиясынан тарайды. Ізгілік, әділеттілік бар істе басты болуға керек. «Мылтық билеп тұрғанда, әділет жоқ» деген құнарлы пікірге келеді. «Жиырмасыншы ғасырдың адамынан, Анық таза бір елді көрмей өттім» дейтіні де сондықтан.
Ар ұғымының мәнін қарама-қарсы арсыздық ұғымын қолдану арқылы ашуға
болады. Ар адам бойындағы алғашында бар нәрсе. Оны жетілдіріп өсіре түсу де,
құртып, жоғалтып алу да адамның тағдырына қатысты болады. Адам бойындағы
жақсы қасиеттер арға көлеңке түсірмеуге ұмтылады.
Шәкәрімнің пайымдауынша, өмірдегі жақсылық та, жамандық та, жеке
адамның бойындағы арлылық пен арсыздықтан, қасиет-кемшіліктерден бастау алады. Және кемшіліктің үлкен-кішісі болмайды, оның бәрі адамдықтан айрылуға, ардан аттауға бастар жол [5].
Шәкәрім «Үш анық» атты философиялық еңбегінде: «Бізше адам өмірін
түзеуге, барлық адамдар тату тұруға негізгісі – адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл
болуға керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныш өмір сүруге
мүмкіндік жоқ» деген.
Сонымен, ар дегеніміз не? Қазіргі заманғы адамгершілік туралы түсінікті этика
деп атайды. Немесе, мораль. Осы екеуі адамгершілік деген ұғымға сәйкес келеді.
Бірақ Абайда да, Шәкәрімде де адамгершілік деген сөз жоқ, Абай оны адамшылық
дейді, Шәкәрім – адамшылық, ар дейді. Адамшылыққа қатысты білімді Шәкәрім «ар
білімі» дейді. «Ар білімі» деген тіркес, түсінік – Шәкәрімнің жаңалығы.
Заман шындығының тереңіне үңілген ақынның азаматтық шығармаларының
негізгі ұсынар идеясы заманды түзеу болды. «Мен жетектеп өлемін, Өрге қарай
қазақты» деп алдына мақсат қойған ол заманды түзеуді, ең алдымен адамды
түзеуден бастау қажеттігін айтады. Замандастарының бойындағы түрлі кеселдер,
кесір мінез, теріс қылықтар Шәкәрім сынының нысанасына айналды. Ақын өз
өлеңдерімен солармен күреседі.
Шәкәрімнің ар ілімінің мақсаты ішкі тазалыққа жету арқылы хақты тануға жол
ашу. Сондықтан Шәкәрімнің ілімі барлық адамзатты бақытқа жеткізуге бағытталған
дейміз. Ол қазақ философиясының ойын ерекше белеске көтерген ойшыл.
Ұлы ақын Абайдың шығармалары – осы өмірдің рухани қазынасы. Абай
атамыздың еңбектерінен өз бойымызға сіңірерлік ақыл, нақыл сөздері жетерлік. Қай
шығармасын алып қарамасақ та, оның басты идеясы – адамның «адам» деген атқа
лайықты болғанын қалап, оларды жаны таза, ақылды да парасатты, ізгілікті, яғни
толық адам болуына шақырады. Адамдардың теріс қылықтарын таңба салғандай
анық көрсетіп, біздің сондай істерден аулақ болуымызды сұрайды. Билік, мансап
қуғанша, ақылың мен еңбекке сенсең, өз мақсаттарыңа жетесің дейді. Ең бастысы
жүрекке бағынсаң ешқашан опық жемейсің дегенді түсіндіргісі келген ол осы өмірде
адам баласының саналы, тәрбиелі, көрегенді болғанын қалады.
Кемелдену, жетілу – адам өмірінің мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу
дегеніміз не? Түрлі жетілулер бар. Мысалы спортпен шұғылданып өзіміздің
денемізді, күш-қуатымызды жетілдірсек, ал ғылым- білім, өнерге үйрену арқылы
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ой – өрісімізді жетілдіреміз. Абай осыларды айта отырып, бұлардан гөрі маңыздырақ
жетілу барын, ол – рухани жетілу, яғни жанды жетілдіру деп көрсетеді.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ж.М. Омашева, А.М. Танабаева, Ж.Ж. Шеризатова
КГМУ, г. Караганда
Одним из приоритетных направлений современного образовательного процесса в Казахстане является развитие критического мышления учащихся средних и высших учебных заведений. Технология развития критического мышления в настоящее
время начинает внедряться в систему образования посредством разработки специальных курсов и тренингов, программ академических дисциплин в русле развития
критического мышления. По словам Л.В. Василенко, «помимо фундаментальных
знаний в рамках своей специальности современный образованный человек должен
уметь постоянно работать с информацией не только в узкой области своей сферы
деятельности, но и в смежных областях, поскольку решение подавляющего большинства проблем лежит на стыке предметных областей». В связи с чем возрастает
роль самостоятельной работы, умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией любого уровня.
В литературе можно встретить большое количество определений критического
мышления. Е.С. Полат в работе «Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования» приводит точку зрения Л. Миллера, М. Коннели,
С. Кленц, М.А. Боден, Б. Мур и Р. Паркер, согласно которым критическое мышление
отождествляется с неформальной логикой (Л. Миллер, М. Коннели), с творческим
мышлением (С. Кленц, М.А. Боден и др.), с обдуманным, взвешенным суждением
(Б. Мур и Р. Паркер) [1].
Д. Халперн предлагает следующее определение критического мышления:
«Использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение – направленное мышление»
[2, с. 140].
Национальный совет по развитию критического мышления (National Council for
Excellence in Critical Thinking, USA) дает такое определение: «Критическое мышление – это интеллектуально организованный процесс, направленный на активную
деятельность по осмыслению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, полученной или создаваемой путем наблюдения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как руководство к действию или формированию убеждения» [3].
Д. Клустер выделяет пять аспектов, отличающих критическое мышление от
других его типов:
1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное.
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2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить критически.
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить.
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
5. Критическое мышление есть мышление социальное.
В нашей работе за основу принимается определение Д. Клустера. Вслед за
Д. Клустером считаем, что интеллектуальные умения критического мышления должны включать анализ, выводы, выдвижения, формулировку и разработку гипотезы,
поиск аналогий, активизацию ранее приобретенных знаний, активизацию причинноследственных отношений, сравнение-сопоставление-противипоставление, применение в реальных условиях, контраргументацию, оцеку и достоверность, обобщение
идей, изучение других точек зрения. Реализация критического мышления может происходить в различной форме: дискуссия, дебаты, ролевая игра, исследовательские
проекты, синквейн и др. На занятиях по профессиональному русскому языку у студентов формируются умения использовать средства русского языка для устного и
письменного общения, образуется совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной,
профессиональной и других сферах.
В предлагаемой статье рассматривается применение вопросов, направляющих
ход анализа текста, способствующих развитию критического мышления на занятиях
по профессиональному русскому языку. На примере практического занятия по теме:
«Речевой этикет. Оформление истории болезни» нами использовано оформление истории болезни у больного М., 46 лет, находящегося на лечении в стационаре в течение 4-х дней с пневмонией:
«Считает себя больным с 21 декабря, когда после длительного переохлаждения
к вечеру поднялась t° до 39,2°С, знобило, появилась боль в правой половине грудной
клетки при дыхании. Самостоятельно принимал парацетамол, что снижало t° до
37,8°С. 22 декабря вызвал терапевта на дом. После осмотра в связи с выявлением
изменений в легких был направлен на госпитализацию. В тот же день поступил в терапевтическое отделение 7-й городской клинической больницы. При поступлении
предъявлял жалобы на сухой кашель, боли в правой половине грудной клетки при
кашле, при дыхании, на повышение t° тела до 39°С. В стационаре были проведены
обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, рентгенография легких. Была выявлена пневмония. Проводится лечение: цефазолин в/м 2 р/д, в/в инъекции и таблетки (названия лекарственных препаратов не знает). На фоне лечения
отмечается снижение t° до 37,2°С, уменьшение болей в правой половине грудной
клетки, изменение характера кашля (выделяется небольшое количество слизистогнойной мокроты)».
Навыки мышления
(интеллектуальные умения)

Вопросы
Объясните, почему больной был направлен на
госпитализацию
Почему важно обращать внимание на жалобы
больного?
Приведите примеры заболеваний, при которых
наблюдается кашель, насморк, чиханье, боль в
горле, отдышка и отделение мокроты, боли в легких, озноб, повышение температуры.
Каким образом можно использовать симптомы
для определения пневмонии и ОРВИ?

Анализ
Анализ

Приложение (пример применения знания)

Приложение
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Вопросы
Что мы уже знаем о пневмонии...?
Каким образом ОРВИ и пневмония влияют на
организм?
В чем разница между пневмонией и ОРВИ?
Что подразумевается под ОРВИ?
Что является причиной ОРВИ?
Чем похожи пневмония и ОРВИ?
Как можно применить знания относительно
пневмонии в повседневной жизни?
Что случится, если спутать симптомы ОРВИ и
пневмонии?
Какой аргумент можно привести против ОРВИ?
Сравните показания ОРВИ и пневмонии на основании этих данных и сделайте вывод
Какими могут быть возможные решения задачи?
Какой аргумент является лучшим и почему?

Навыки мышления
(интеллектуальные умения)
Активизация ранее приобретенных знаний
Активизация причинно-следственных отношений
Сравнение – противопоставление
Анализ / заключение
Анализ причинно-следственных связей
Сравнение – сопоставление
Применение в реальном мире
Предположение (выдвижение гипотез)
Контраргументация
Сравнение-противопоставление
Синтез идей
Оценка и ее обоснование

На основании анализа подобных историй болезни с помощью проблемных вопросов вырабатываются навыки критического мышления, необходимые для точного
диагносцирования болезней со сходными симптомами. Нам представляется, что получение знаний могут быть использованы для формирования и развития профессиональной компетенции будущих медицинских работников.
Литература
1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2010. – 365 с.
2. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. – 259 с.
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
R.S. RasulZadeh
Baku State University, Baku city (Azerbaijan)
Ф.И. Сейтгалиева, Ғ. Қаирбеков
атындағы №2 гимназия, Астана қ.
Д.Ж. Сакенов
ПМПИ, Павлодар қ.
Математикалық білім беру жүйесінің ахуалын талдау нәтижелері әлемнің
барлық елдері үшін білім беру саласын дамытудың бірыңғай негізгі тенденциялары
тән екенін аңғартты. Бірінші тенденция – математика оқытуда компьютерді кеңінен
қолдану. Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі ерекшелігі оқу үдерісінде компьютерлік
техниканың қолданысын кеңейту болып табылады, бұл үдеріс білім беру жүйесін
дамытудың бірінші бағытына жатады. Бірінші бағытқа жатқызудың ең басты
себептерінің бірі дәстүрлі емес оқыту түрлеріне қарағанда дәстүрлі оқыту түрлерінде
компьютердің көбірек пайдаланылуы болса да (әзірге технология сирек
қолданылады, ал компьютер, әдеттегідей, дәстүрлі оқыту түрлерінің тиімділігін арттыру үшін қолданылады); бұл жерде себеп мүлдем басқа. Математика оқыту
үдерісінде компьютерді қолдану бірінші бағыттың, яғни білім беру жүйесін
дамытудың түп өзегі саналса; екінші бағыт үшін тек қана фон күйінде қалады.
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Компьютерді қолдану оқытушы үшін де кең мүмкіндіктер ашты. Баяндалатын
мәліметті жоғары көрнекілік деңгейімен сурет араластыра отырып көрсетуде, оқу
қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыруда, математикадан оқыту материалын
меңгеру сапасын әділ тексеруде компьютердің мүмкіндіктері зор. Бұл мүмкіндіктердің барлығын немесе белгілі бір бөлігін қолдану арқылы математикалық білім
беру үдерісінің тиімділігін арттыруға болады. Бұдан басқа, барлық мамандар қазіргі
заманғы кәсіби қызметінде компьютерлік бағдарламаларды қолданатындықтан,
кәсіптік білім беру мекемелері оқыту үдерісінде оқушылардың компьютерді қолдану
және кәсіби компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға тиіс [1; 2; 3].
Ақпараттық технологиялар аясында математикадан білім беру жүйесін
дамытудың екінші тенденциясы – оқытушының оқу үдерісіне араласуын талап
етпейтін оқытатын компьютерлік бағдарламалардың жаңа түрін жасау және біртебірте кең қолданысқа енгізу болып табылады. Материалды өз бетінше үйренуге
арналған компьютерлік бағдарламалар негізінде ұйымдастырылған осындай оқу
үдерісін оқыту технологиясы деп атауға болады.
Математикадан электрондық оқулық – құрамында оқу курсының немесе оның
бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме
беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы болып табылады. Математикадан электрондық оқулықтар оқытудың бір емес, мынадай екі қызметін атқарады:
біріншісі – жаңа оқу материалын ұсынады, екіншісі – қажетті қабілеттер мен
дағдыларды қалыптастырады.
Ақпараттық технологиялар аясында математикалық білім беру жүйесін
дамытудың үшінші тенденциясы – математиканы оқыту үдерісінде Интернет
компьютерлік желісінің ресурстарын кеңінен қолдану болып табылады. Бұл –
ақпараттық базаның ұлғаюына байланысты оқыту үдерісінің мүмкіндіктерін кеңейту
және білімгерлердің бойында Интернет желісінде жұмыс істеу қабілетін
қалыптастыру секілді екі негізгі себептен туындайды.
Интернет желісін қолдану сияқты математикадан білім беру жүйесін
дамытудың тенденциясын ұтымды пайдаланудың жолдарын қарастырған жөн. Бұл
үшін маман психологтар мен педагогтардың Интернетті негізгі құрал ретінде
қолданатын арнайы оқыту технологиясын жасап шығаруы әлемдік ғаламторға деген
бағыныштылықты бейтараптандыруға мүмкіндік берері сөзсіз.
Дәстүрлі емес негізде математикадан білім беру жүйесін дамытудың төртінші
тенденциясы – білім беру мекемелерін ірі білім беру консорциумдарына біріктіру
болып табылады. Бұл тенденция жалпы әлемдік компьютерлік желілердің құрылуы
мен қашықтықтан оқыту жүйелерінің дамуына тікелей байланысты [4; 5].
Еуропа елдерінде және АҚШ-та ақпараттық желіні дамытуда қол жеткізілген
техникалық жетістіктер білім беру саласындағы интеграциялық үдерістерге жаңа
толқыныс берді. Бүгін әлемде болып жатқан өзгерістер кейбір білім беру
бірлестіктерінің бірігуіне, нәтижеде дәстүрлі емес университеттердің пайда болуына
септігін тигізді.
Мысалы, АҚШ-тың алты штатында (Канзас, Оңтүстік Дакота, Айова, Миссури,
Миннесота, Небраска) орналасқан тоғыз университеттің негізінде «МИД-Америка»
консорциумы құрылды. Бұл консорциум әр түрлі оқыту деңгейіндегі оқу курстарын
ұсына отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы оқушыларды көптеп тартуда.
Өйткені, оқушыларға бос уақытына және оқу деңгейіне қарай өз қалауы бойынша
оқығысы келетін пәндерді таңдау мүмкіндігін беруде. Консорциумның оқу
орталықтары сабақтарды басқара отырып, оқушыларды оқу материалдарымен және
әр түрлі кеңестермен қамтамасыз етуде. «МИД-Америка» консорциумы академия-
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лық дәреже алуды мақсат ұстанатын немесе ұстанбайтын оқушыларға ақылы негізде
40-қа жуық оқу курстарын дайындап, ұсынуда.
Францияда серіктес жеті университеттен тұратын Телеоқытудың университетаралық шығыс бірлестігі жұмыс істейді. Бұл университеттердің қашықтықтан білім
беру орталықтары басқа университеттерге қарағанда оқыту деңгейі едәуір жоғары
саналатын жекелеген пәндер бойынша өзіндік бағдарламаларын дайындайды.
Оқушыларға бірлестік құрамындағы жоғары оқу орындарының ресурстарын толық
пайдалануға және олардың кеңес беру орталықтарымен байланысуға мүмкіндік
жасалған.
Бүгінде Қашықтықтан оқыту университеттерінің Еуропалық қауымдастығы
Еуропадағы жоғары қашықтықтан білім беру жүйесін дамытуда да, орта білім беру
саласына әр түрлі инновацияларды енгізуде де маңызды рөл атқарады.
Қазақстанда қашықтықтан білім беру жүйесінің мақсаттары мен міндеттері
әлемдік ЮНЕСКО қауымдастығының алдына қойған ауқымды мақсаттарымен
анықталады: оқушыларды бір елден екінші елге физикалық орын ауыстыру жасауға
шектеу қоятын тұжырымдамадан білім беру ресурстары арқылы білімді үлестіруге
мүмкіндік беретін жинақы идеялар, білімдер мен оқыту тұжырымдамасына көшіруді
жүзеге асыру қажет [5].
Жоғарыда аталған тенденциялар математикалық білім беру жүйесінде
түбегейлі өзгерістердің болып жатқанын аңғартады. Тәжірибе көрсеткендей, оқыту
технологиясын қолдану арқылы математиканы оқытудың технологиялық жаңа
тәсілін қалыптастыруға болады.
Математикаға оқытудың жаңа компьютерлік немесе желілік әдісінің негізгі
айқын белгілері мыналар:
– білім алудың қол жетімділігін кеңейту;
– оқушылардың оқыту үдерісіндегі ұтқырлығын күшейту;
– жаңа (қашықтықтан) оқыту түрлерін кеңінен қолдану;
– оқыту үдерісін компьютерлендіру;
– оқытуда жергілікті және ғаламдық желілердің мүмкіндіктерін белсенді түрде
пайдалану;
– оқыту үдерісінің қарқынын (технологиялар мен әдістемелердің өзгеру
жылдамдығын) үдету;
– оқыту үдерісінің баламалылығын арттыру;
– мұғалімдер мен оқушылардың рөлін азайту;
– оқыту үдерісінде басқаша құралдарды қолдану;
– оқыту үдерісінде басқаша әдістемелерді пайдалану;
– оқу ақпаратын шектемеу, жедел жаңарту және ғылыми емес, жалған, қарамақайшы мәліметтерге көптеп кездесу;
– оқытудың дербестілігін күшейту.
Осы төрт негізгі тенденциядан бөлек бұрындары жетекші рөл ойнаған мынадай
екі тенденцияны да атап өтуге болады: бірінші буынның компьютерлік білім беру
бағдарламаларын дамыту мен кеңінен қолдану және екінші буынның компьютерлік
білім беру бағдарламаларын, яғни математикадан электрондық оқулықтарды дамыту
мен қолдану. Қазір үшінші түрдегі оқу бағдарламаларының пайда болуына және дамуына байланысты бұл бағдарламалар маңызын жоғалтып, жаңа түрдегі кешенді оқу
бағдарламаларының жекелеген элементтеріне айнала бастады.
Қорыта келе, қазіргі өмірдің ақпараттық құраушысының маңыздылығын, жалпы әлемдік ақпараттық кеңістікте жақын арада кіру қажеттілігі мен оның кезек
күттірмейтіндігін ұға отырып, бұл процесс ақпараттық мәдениеттің деңгейін жәй
ғана арттырып қоймай, жалпы мәдениеттің деңгейін белгілі бір мақсатты көздей
отырып, арттыратынын түсіну қажет. Әрбір оқушыға ақпараттық технологияларды
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пайдалану дағдысы ғана емес, сонымен бірге, қарым-қатынастың жалпы мәдени
дағдыларын, өз іс-әркетін жоспарлай білу және т.с.с. меңгеру қажет.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Г.М. Приходько
СОШ №16, п. Солнечный
Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь и проявляются так же в речевой
деятельности. Логически чёткая, доказательная, образная устная и письменная речь
ученика – показатель его умственного развития.
Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют
успех в учебной работе по всем предметам, способствуют формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности.
Детей надо так учить, чтобы им было интересно. Это требует творчества и от
детей, и от учителя. Общение в своей основе – всегда творчество.
Нами была разработана программа курса «Развитие речи и культура общения»
для четырехлетней начальной школы. В отличие от республиканской программы,
данная программа расширяет представления «О значении речи», «О культуре речи»,
«О двуязычии». Уроки направлены на развитие творчества и воображения.
Программа каждого класса состоит из трех разделов: «Речь и ее значение в
жизни», «Текст», «Культура общения».
«Речь и ее значение в жизни»
Перед учащимися I–IV класса в доступной форме раскрываются основные
функции речи:
– речь является важнейшим средством общения, средством обмена чувствами и
мыслями между людьми;
– речь является средством передачи и усвоения определенной информации,
коллективного опыта человечества, т.е. служит целям познания мира;
– речь является средством организации и планирования деятельности людей (в
том числе коллективной);
– речь является средством воздействия на мысли, чувства и поведение людей.
С такими сложными речеведческими понятиями дети знакомятся, осмысливая
свою речевую практику и окружающую их действительность [1]. Так, с функцией
планирования и организации деятельности учащиеся знакомятся на примере таких
типичных для их возраста ситуаций, как распределение ролей в игре, обязанностей
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дежурных по классу и т.п. Осваивая функцию воздействия речи на поступки людей,
ученики также рассматривают конкретные ситуации, которые помогают им понять,
как те или иные языковые средства, особенности устной речи дают возможность повлиять на человека: похвалить, ободрить или осудить, удержать от нежелательного
поступка и т.п.
Таким образом, дети осмысливают значение речи в жизни человека и постепенно начинают овладевать определенными умениями, помогающими им пользоваться речью во всех ее функциях.
«Текст»
Речевые понятия в программе даются в определенной системе. Центральным
понятием является понятие «текст», так как конечная цель работы по развитию речи
в школе – научить детей выражать связно свои мысли в устной и письменной форме,
т.е. научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. К осознанию понятия «текст» учащиеся подводятся на протяжении всего периода обучения в начальных классах. В начале обучения на первый план выдвигаются такие признаки
текста, как тематическое единство, целенаправленность (подчинение основной мысли). На этой базе дается понятие о структурной целостности текста (о наличии в нем
зачина, средней части и концовки и о средствах связи между самостоятельными
предложениями) [1]. Далее дети получают представление о типах текста (повествование, описание, рассуждение), о смысловых и структурных особенностях этих текстов, а также об их жанровых разновидностях.
В программу введены также понятия о речевых произведениях так называемых
малых форм: считалке, скороговорке, загадке.
Учащиеся знакомятся с данными типами текстов для того, чтобы научиться
самостоятельно создавать подобного рода речевые произведения, которые помогут
им в определенных жизненных ситуациях чувствовать себя уверенно.
«Культура общения»
Формирование навыков речевого этикета – неотъемлемая часть общей работы
по развитию речи учащихся. Основным направлением работы является обогащение
речи ребенка такими словами, оборотами, конструкциями, которые необходимы в
повседневном общении между людьми [2]. Это языковые средства, служащие для
выражения приветствия, благодарности и т.д. Введение в речь младших школьников
формул речевого этикета не только обогащает их активный словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое отношение к употреблению данных форм в речи, умение выбирать языковые средства, более всего уместные в конкретной речевой ситуации. Ребенок должен понимать, что, например, приветствуя товарища, можно сказать: «Здравствуй!», «Привет!», а при встрече с учителем: «Здравствуйте, Александра Михайловна!» [2].
Уроки речевой культуры предоставят учителю возможность формировать личность человека, который в общественной жизни, в межличностном общении способен правильно воспринимать информацию, осмысливать ее, воздействовать на мысли и чувства окружающих, отстаивать свою точку зрения и считаться с мнением
других [3].
I класс
1. Речь и ее значение в жизни. (13 ч.)
Речь нужна, чтобы делиться своими мыслями и чувствами; общаться; чтобы
организовывать дружную работу.
Устная и письменная речь. Вывески на улицах города. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Скороговорки. Мимика и жесты в устной речи.
Считалки. Устный рассказ.
2. Текст (речевое произведение, высказывание). (15 ч.)
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Тема текста. Заглавие текста. Выделение в тексте непонятных (неясных) по
значению слов.
Опорные (важные) в тексте слова. Составление сказки по опорным словам.
3. Культура общения. (6 ч.)
Выражение приветствия и прощания. Благодарность. Как нужно слушать собеседника. Разговор по телефону. Как нужно вести себя во время разговора. Двуязычие.
К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:
– отличать текст от набора предложений на одну тему;
– определять соответствие громкости и темпа устного высказывания ситуации
общения;
– употреблять выражения приветствия, прощания и благодарности на двух
языках.
Таким образом, программа предлагает один из возможных путей развития речи
и культуры общения с углублением, с развитием речевой культуры, имеющей большое образовательное значение.
Литература
1. Бунеева Е.В. Уроки детского чтения по книге «В одном счастливом детстве» 3 класс
2. Губернская Т.В. Учимся писать сочинения и изложения. – М.: ЭКСНО 2011. – 47 с.
3. Есенина С.А. Как научить вашего ребёнка писать сочинения. – Изд-во «Грамотей», 2010. –
64 с.
4. Шпунтов А.И., Сафонова И.В. Примерное планирование уроков речевой культуры 3 класс //
Начальная школа. – 1992. – №7-8. – С. 19-26.

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ ТҰЛҒАСЫНЫҢ КӘСІБИ ДАЯРЛЫҒЫН
ЖЕТІЛДІРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Н.О. Сейдигазым, С.С. Нұрланова, А.М. Баймуханова
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды
Жедел өзгерiп тұратын әлем және ақпарат легiнiң ұлғаюы жағдайында iргелi
пәндiк бiлiм мiндеттi, бiрақ ол бiлiм берудiң жеткiлiктi нысанасы болып
табылмайды. Бiлiм алушылар қазақстандық бiлiм беру жүйесi бағыт алған бiлiмнiң,
дағды-бiлiктiң жиынтығын (бiлiм үстемдiгi) меңгерiп қана қоймауға тиiс. Бiлiм
алушылардың өзiн барынша көрсете бiлу және қоғам өмiрiне пайдалы түрде қатысу
үшiн (құзыреттiлiк) ақпаратты өз бетiнше табу, талдау, құрылымдау және тиiмдi
пайдалану дағдысын бойына сiңiру әлдеқайда маңызды да күрделi [1].
Біз педагог тұлғасының кәсіби даярлығын жетілдіруде дәстүрлі баспа
оқулықтарымен қатар, оқу процесінде электронды оқулықтардың мүмкіндіктерін
пайдаландық.
Электронды оқулықтың автоматтандырылған оқу процесі ашық дамитын
әдістемелік жүйе екендігі белгілі. Сонымен бірге электронды оқулық оқу ақпаратын
тасымалдаудың жаңа құралы болып табылады. Онда оқу ақпараты толық мазмұндалып, әр түрлі қосымшалар, анықтамалық материалдар, бақылау тапсырмалары,
ұсынылатын әдебиеттер тізімі және тақырыптық ресурстарға сілтемелер беріледі.
Жетістіктері туралы айтар болсақ, олар:
– шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді;
– дәстүрлі оқулықта көп іздеуді қажет ететін қажетті ақпаратты тез табуға
көмектеседі;
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– гипермәтінді түсіндірмелерді бірнеше рет қарап шығу барысында уақытты
едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді;
– қысқа мәтіндермен қатар көрсетеді, әңгімелейді, жобалайды т.с.с.
(мультимедиа-технологияның мүмкіндігі мен артықшылығы тура осы жерде айқын
көрінеді);
– әрбір студентке дербестік тұрғыдан қатынас жасауға мүмкіндік беріп,
олардың өз бетінше білім алуын қамтамасыз етеді;
– белгілі бір бөлім бойынша білімді тексеруге мүмкіндік туады [2;200].
Біз «Интеграциялық оқыту жағдайындағы шығармашылық бағыттылық»
(сурет 1), «Бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық бағыттылығын
қалыптастыру бойынша практикум» (сурет 2) атты электронды оқулықтарын жасап,
оны студенттердің өздігінен білім алулары үшін пайдаландық [3;4].

Сурет 1. «Интеграциялық оқыту жағдайындағы шығармашылық бағыттылық»
атты электронды оқулығының мазмұны

Сурет 2. «Бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру
бойынша практикум» атты электронды оқулығының мазмұны
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«Интеграциялық оқыту жағдайындағы шығармашылық бағыттылық»
электронды оқулығы оқытуды тиімді ұйымдастыруға және оқушылардың пәнге
деген қызығушылығын арттыруға, сабақ уақытын тиімді қолдануға, өздік жұмыс
көлемін ұлғайтуға, көркемдік талғамдары мен қиялын, тіл байлығын дамытуға, есте
сақтау қабілетін және білімдерін тереңдетуге, шығармашылық бағыттылығын
қалыптастыруға көмегін тигізеді.
Ұсынылған электронды оқулықта интеграцияның даму кезеңдері,
педагогикалық тиімділігі, интеграциялық оқытудың оқушылардың шығармашылық
бағыттылығын қалыптастырудағы рөлі, интеграциялық оқыту жағдайы,
интеграциялық сабақ, оның барысында қолданылатын неғұрлым тиімді әдіс-тәсілдер
мен жұмыс түрлері, интеграциялық сабақты талдау, интеграциялық оқыту
жағдайында оқушылардың шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру мәселелері
жан-жақты қарастырылады.
Әрбір тақырыпты жан-жақты зерттеу мәселені терең меңгеруге мүмкіндік
береді. Білімді тексеру оқу материалын меңгерудің нәтижесін көрсетеді. Осы
мақсатпен әдетте тақырып соңында ұсынылатын бақылау сұрақтары беріледі.
Бұл электронды оқулықтың басты ерекшелігі – оқушылардың шығармашылық
бағыттылығын қалыптастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар берілгендігінде,
сондай-ақ, мұғалімдер мен студенттерді шығармашылық іс-әрекетке баулу және
интеграциялық оқытудың жеке тұлғаның шығармашылық бағыттылығын
қалыптастырудағы мүмкіндіктерін көрсетуге бағытталғандығында. Сол себепті
мұғалімдердің электронды оқулықта берілген мәліметтерді өз бетімен меңгеріп,
кәсіби іс-әрекетінде оңтайлы пайдалануы жеке тұлғаның шығармашылық
бағыттылығын қалыптастыру үшін аса қажет.
«Бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру бойынша практикум»электронды оқулығында бастауыш сынып мұғалімдерінің
әдістемелік даярлығын жетілдіру мәселелері жан-жақта қарастырылады:
– мұғалімдердің пән сабақтарында интеграциялық оқыту жағдайында
оқушылардың шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру әдістемесімен
танысып, сипаттама беру;
– мектеп оқушыларының шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру
мақсатында интеграциялық оқытуды жүзеге асырып жүрген озат мұғалімдердің істәжірибелерімен танысып, талдау, баға беру, өзі қалаған ұстаз еңбегі және
интеграциялық оқыту тәжірибесі туралы баяндама әзірлеу, интеграциялық сабақ
үлгілерін даярлауды тапсыру арқылы өздігінен білімін жетілдіруге, ерінбей еңбек
етуге үйрету;
– интеграциялық
оқыту
жағдайында
оқушылардың
шығармашылық
бағыттылығын қалыптастыруда пайдаланылатын көрнекі-құралдарды дайындау,
жеке тұлғаның шығармашылық бағыттылығын қалыптастыруға байланысты
материалдар жинақтау және өздері әзірлеген шығармашылық тапсырмалар жинағын
ұсыну арқылы бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби даярлығын жетілдіру;
– қосымшада сабақтар барысында қолдану үшін бастауыш сынып
оқушыларына арналған шығармашылық тапсырмаларды топшылау.
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру мақсатында ұсынылған шығармашылық тапсырмалар жүйесі олардың оқуға
деген ынтасын арттыруда, сабаққа белсенділігін қалыптастыруда және танымдық
қызығушылығын дамытуда маңызы зор. Сонымен бірге электронды оқулықта әрбір
оқу материалына сәйкес бақылау сұрақтары берілген, студенттер осы тапсырмаларды орындай отырып, тұлғалық қабілетін дамытады және олардың
шығармашылық бағыттылығы қалыптасады.
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Аталған электронды оқулықтарды студенттердің өзіндік жұмыстарында
пайдалану арқылы бір-бірімен тығыз байланысты үш дидактикалық мүмкіндігін
бөліп көрсетуге болады: ақпараттық-танымдық, психологиялық-педагогикалық,
басқару.
Ақпараттық-танымдық жағынан қарағанда аталған электронды оқулықпен
жұмыс істей отырып, студенттер білім қорын жинақтауға, себеп-салдар
байланыстарды айқындауға, ақпаратты жинауға, жекелендіруге және салыстыруға
үйренеді. Сонымен бірге электронды оқулықты жасауда модульдік принципінің
жүзеге асырылуы, навигация схемасы, мәтінді қабылдау, ғылыми және мәдени
нормаға сәйкестік мәселелері де есепке алынады.
Психологиялық-педагогикалық тұрғыдан электронды оқулықтың студенттердің өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда мүмкіндігі мол, себебі ол зерттеліп
отырған мәселе бойынша толық және жан-жақты мағлұмат беріп, студенттердің
ғылыми ізденімпаздығын қанағаттандыруға септігін тигізеді, олардың өзіндік
танымдық іс-әрекетін белсендіреді және студенттерге эмоциялық тұрғыдан жағымды
әсер етеді. Психологиялық тұрғыдан материалды қабылдау мен меңгеруде дәстүрлі
баспа оқулығына қарағанда электронды оқулықта бай және мазмұнды болып келетін
дизайн айрықша рөл атқарады.
Басқару жағынан алып қарасақ, мұнда әрбір студент өз іс-әрекетіне басшылық
жасай отырып, өзінің дербес сұранысын қанағаттандыра алады. Электронды
оқулықты пайдаланудың қолайлы басқару жүйесі студентке дайындығына
байланысты мәтінді оқып-үйрену маршрутын таңдауға мүмкіндік береді, оқыпүйренілетін материалдың кез келген бөліміне тез ауысу шартын қамтамасыз ете
отырып, уақытты едәуір үнемдеуге септігін тигізеді. Бүгінгі таңда ақпараттық
технологияны пайдалану мұғалімдердің интеллектуалдық, кәсіптік, руханиадамгершілік, азаматтық сапаларын қалыптастыруға игі әсерін тигізіп, оларды
«ақпаратты қоғамның» мүшесі болуға даярлайды [2].
Сонымен, қарастырып отырған проблемамызды толықтай шешу үшін психологиялық-педагогикалық және әдістемелік циклдағы пәндердің бағдарламаларына
енген интеграциялық оқыту жағдайында бастауыш сынып оқушыларының
шығармашылық бағыттылығын қалыптастыруға байланысты материалдары оқытылып, ақпараттық технологиялар мүмкіндігі пайдаланылғаннан кейін студенттерден
сауалнама, бақылау қиықтары алынды. Сауалнамада төмендегі сұрақтар қамтылды:
– Сіз үшін жеке тұлғаның шығармашылық бағыттылығын қалыптастырудың
мәні мен маңыздылығы неде?
– Сіз интеграциялық оқыту жайлы не білесіз?
– Сіз өзіңіз таңдаған мамандықты меңгеруде интеграциялық оқытуды оқыпүйренудің маңыздылығы неде деп түсінесіз?
– Сіз өздігіңізден интеграциялық сабақ әзірлеуге және жүргізуге қызығушылығыңыз бар ма?
– Жеке
тұлғаның
шығармашылық
бағыттылығын
қалыптастыруда
интеграциялық оқытуды пайдаланудың мәні неде?
– Интеграциялық оқыту жағдайында жеке тұлғаның шығармашылық
бағыттылығын қалыптастыру мүмкін бе?
Бақылау қиықтарының және сауалнамалар нәтижелерін талдау болашақ
мұғалімдердің-студенттердің басым көпшілігі интеграциялық оқыту, интеграциялық
сабақ, оның бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық бағыттылығын
қалыптастырудағы мүмкіндіктерін білетіндіктерін көрсетті. Алайда, басым көпшілігінің интеграциялық оқыту туралы хабары болғанымен, оның даму тарихынан
білімдерінің аздығы аңғарылды, бастауыш сынып оқытушысының оқушының
шығармашылық бағыттылығын қалыптастыруға даяр еместігі байқалды.

273
Тәжірибе көрсеткендей, интеграциялық оқыту жағдайында бастауыш сынып
оқушыларының шығармашылық бағыттылығын қалыптастыру мәселесіне үстіртін
қарау болашақ мұғалімдердің осы кәсіби іс-әрекетке тек эмоционалдық қарымқатынасын туғызады, оған қызығушылығы мен қажеттілігі саналы түрде
қалыптаспайды.
Тек арнайы ұйымдастырылған және мақсатты бағытталған оқыту арқылы ғана
болашақ мұғалімдердің аталған проблеманың танымдық аймағын терең меңгеруін,
интеграциялық оқыту идеяларын, оның мүмкіндіктерін шын мәнінде жүзеге
асыруын қамтамасыз етуге болады.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДА БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП
МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУДАҒЫ ҚАРАСТЫРЫЛАТЫН МӘСЕЛЕЛЕР
М.Ж. Сұлтанбек
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауында көрсетілген нақты бағдарлама білім саласы қызметкерлері үшін де орны
ерекше болды. Президент дәстүрлі Жолдауында «Мәңгілік ел» қағидасына айрықша
көңіл бөлуі тегін емес. «Нұрлы жол» даму бағыты аясында жастардың болашаққа
деген сенімін айқындап, қажырлы еңбек ете отырып, келешекті кемел ету жолында
жастардың үлесі зор екендігін баса айтты. Болашақта тәуелсіз еліміздің тұғыры биік,
қарыштап дамуы үшін сапалы білімі, саналы тәрбиесі бар отансүйгіш жастар ғана
бар белесті бағындырары хақ. Біз ұстаздар қауымы әрдайым Көшбасшымыздың әр
Жолдауынан тың серпін, жаңа бағыт-бағдар аламыз [1]. Бұл бүгінгі бастауыш сынып
мұғалімдерін кәсіби-педагогикалық тұрғыда даярлайтын жоғары оқу орындарының
алдына әлемдік стандарттарға жауап беретін білім беруді жүзеге асыруды талап
етеді.
Ежелгі грек ойшылдарының еңбектерінде ұстаздың балаларды тәрбиелеудегі
рөліне ерекше көңіл бөлген. Демокрит өз еңбектерінде адамдар табиғатынан емес,
көп жаттығудың нәтижесінде жақсы адам болып қалыптасатындығын негізгі
ұстаным ретінде көтере отырып, балаға жақсы тәрбие беру үшін «жақсы ойлауға,
жақсы сөйлеуге, жақсы еңбек етуге», – үйрету қажеттігін пайымдаған. Баланың
бойында бар жақсы қасиеттерді сіңіруде тәрбиенің алатын орнының ерекшелігін
көрсеткен ғұлама мұғалімнің нені басшылыққа алу қажеттігін де көрсетіп бергенін
байқауға болады. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби-педагогикалық
даярлығында алдымен өздерінің тәрбиесі мен білімі, біліктілігі, кәсіби
құзыреттілігінің қалыптасуына басымдық беру керек, – деп санаймыз.
Сократтың пайымдауынша, тәрбиені мемлекет тарапынан ұйымдастыру,
тәрбие беруді мемлекеттік іс деп қарауды ұсынған. Оның философиясы «Өзіңді-өзің
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таны» деген педагогикалық идеяға құрылып, тәрбие берушілерді адамгершілік
сапасы мен білімі тұрғысынан үйлесімді жетілдіріп отыруды көздеді. Сократ
философиясы адамгершілікті танып, меңгеруге болады, ал адамгершілікті білуден
оған сүйеніп әрекет етуге болады деген ойға негізделген. Тәрбиеші әрбір бөлек
жағдайды мысалға ала отырып, тәрбиеленушінің нағыз адамгершілік туралы айқын
түсінігін қалыптастыру қажет. Бұл болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсібипедагогикалық даярлығында тәрбиенің барлық түрлерін оның ішінде руханиадамгершілік тәрбиесін меңгерумен қатар, оны бастауыш мектепте педагогикалық
үдерісті ұйымдастыруда қолдана білетін маман ретінде дайындау қажеттігін
көрсетеді.
Платон ұстаздың мемлекет алдындағы жауапкершілігіне ерекше тоқтала
отырып, оның өз міндетін нашар орындауы мемлекетте надандар мен бұзақылардың
көбеюіне жол беріп, дамуға кері ықпал ететінін айтты, ұстаз еңбегінің қоғамдықәлеуметтік мәні туралы құнды идеялар қалдырды. Платон білімнің негізгі
қатынастары қоғам, мәдениет және индивидтен тұратын, ал нақ ортасында мұғалім
тұрған үш таған ретінде белгіледі.
Ғұламаның пікірін тұжырымдайтын болсақ, мұғалім еңбегінің нәтижесі
мемлекеттік деңгейде қоғамдық сұранысқа жауап беретіндей болуы шарт. Өйткені,
мұғалім жауапкершілігі әлеуметтік тұрғыда қаншалықты биік тұрса, соншалықты
оның нәтижелі, ықпалды болары сөзсіз. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
кәсіби-педагогикалық даярлығында Платон көрсеткен үш тағанның ортасында
тұратын мұғалімнің қоғамдағы орны, оның мәдениеті және жеке тұлғалық сапасына
байланысты берілетін білімнің деңгейі де жоғары болмақ.
Бұл мәселе қазақ классикалық педагогиканың көрнекті өкілдерінің еңбектерінде жалғасын тапты.
Ы. Алтынсарин: «Мұғалім балалармен істес болады: егер олар бір нәрсені
түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кінәламай, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны
үшін өзін өзі кінәлауы керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлылықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер мен керексіз терминдерді
қолданбастан әрбір затты ықыласпен, қарапайым тілмен түсіндіру керек», – деген
тұжырым жасаған [2]. Бұдан шығатын қорытынды болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінің мінез-құлқы мен кәсіби құзыреттілігінің сәйкестігінің нәтижесінде
жетістікке жететінін түсініндіріп, олардың осы бағытта өзін өзі дамытуына,
жетілдіруіне, кәсіби шыңдауға, шеберлікке баулу қажет, – деп есептейміз.
А. Байтұрсыновтың пайымдауынша, «бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен
алу керек. Мұғалімнің қызметі оның білімінің, шеберлігінің керек орны өздігінен
алатын тәжірибелі білімнің ұзақ жолы қысқару үшін, ал жолдан балалар қиналмай
оңай оқу үшін, керек білімін кешікпей кезінде алып отыру үшін балаға жұмысты
әліне шағындап беру мен бетін белгілеген мақсатқа қарай түзеп отыру», – деп ой
тұжырымдауы балаға білімді практикалық жолмен өздігінен игерудің тиімділігін,
баланың қабілеті мен қабылдау мүмкіндігіне сай, жеке тұлғалық-бағдарлы білім
берудің қажеттігін көрсетеді [3]. Бұдан шығатын қорытынды ғалымның жасаған бұл
тұжырымының педагогика ғылымындағы дамыта оқыту идеясына негізделген
субъектілік қатынас жөніндегі идеялармен үндестігін көреміз.
Сонымен қатар автор баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам
болуы керек. Мектепке керегі – білімді, педагогика, әдістемеден хабардар оқыта
білетін мұғалім. Бұл әрине, мұғалім үшін үлкен жауапкершілікті яғни оқыту жұмысын балалардың жас және жеке ерекшеліктерін, сонымен қатар олардың психикалық
процестерінің (қабылдау, зейін, ойлау, ес, қиял) дамуына сәйкес ұйымдастыра білу
қажеттігін жүктейді. А.Байтұрсыновтың сол кездің өзінде-ақ бастауыш мектеп
мұғаліміне қойған талабы, бүгінгі таңда да мұғалімдерге қойылып отырған талаппен
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үндестік тауып отыр. Жалпы қорыта келгенде, ғалымның білім берудегі құнды
педагогикалық ой тұжырымдарын (мектеп, мұғалім, оқытудың әдіс-тәсілдері,
оқытуды қалыптастыру, мұғалім шеберлігінің шыңдалуы, т.б.) бүгінде болашақ
мамандарды даярлау үшін білім беру саласында басшылыққа алынуда.
Ж. Аймауытов мұғалімнің айналысатыны – үнемі қозғалып, өзгеріп, өсетін,
өркендейтін тірі адам болғандықтан біркелкі әдіспен табан аумай шектеліп қалуға
болмайды. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны
табатын өнер. Дидактика мұғалімге жалпы жол жоба көрсетіп, жетекшілік етеді.
Сыннан өткен тиімді жолдарды ғана нұсқайды, – деп оқыту, білім беру әдісінің
қатып-семіп қалған догма емес, үнемі ізденуден туатын іс-әрекет, – деп атап көрсеткен [4]. Бұдан шығатын қорытынды болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін
даярлауда автордың айтқан құнды тұжырымдарын басшылыққа ала отырып, білім
беруде оқыту мен тәрбиелеудің тиімді жолдары ретінде оқытудың әдіс-тәсілдері мен
педагогикалық технологияларын пайдаланудың әдістемесін жетік меңгеру қажет. –
деп санаймыз. Жоғары оқу орнында кәсіби білім ғана алып қоймай кәсіби
шеберлікке баулуды да іске асыруға басымдық берген жөн.
М. Жұмабаев мектеп жөнінде: «Әрбір ел келешегіне негізді балаларын
тәрбиелейтін, даярлайтын мектебін салмақ. Бір елдің тағдыры мектебінің
құрылысына байланысты нәрсе. Бұл ескірмейтін игі сөз, өзгермейтін бір шындық.
Тарихты аз ғана болса да, атқарған кісі мұны біледі. Қазақтың тағдыры, келешегі, ел
болуы да мектептің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізде сау,
берік һәм өз жанымызға қабысатын, үйлесетін негізде құра білсек, келешегімізге
тайынбай серттесуге болады. Сондай негізде құра алмасақ, келешегіміз күңгірт», –
деп көрегендікпен айтып кеткен [5]. Автордың ғасыр басында айтқан құнды ойтұжырымдарын заман талабына сай қайта жаңғыртып, ХХІ ғасырда кейінгі ұрпаққа,
яғни бүгінгі таңда жаңаша ой қорытындысын жасап, мектеп тағдыры – ел тағдыры
екенін жете түсініп, ұлттық мектептің үлгісін жасауға негіз болып отыр.
Сондай-ақ М. Жұмабаев мұғалім шеберлігі жөнінде: «Мұғалім бір сөзді
ұзыннан ұзақ соза берсе, төпеп түрлі білімді, түрлі сөзді айта берсе, баланың да іші
пысады. Мұғалімнің шеберлігі өзі білген білімнің бәрін балаға тез білдіруде емес,
еппен басқыштап білдіруде. Сабақ оқытуда мұғалім сөзі жинақы, жігерлі, қызықты
болуға тиісті. Сонда ғана баланың абайын (зейінін) өзіне қарата алады, – деп
тұжырым жасаған. Бұдан оқушының білімге деген ынтасы мен қызығушылығын
оятатын мұғалімнің бойына біткен қасиет болуы керек, яғни болашақ бастауыш
сынып мұғалімінің кәсіби-педагогикалық даярлығында олардың кәсіби шеберлігін
ұштауға, мұғалім қызметінің қыры мен сырын меңгертуді іске асыру қажет.
Білім саласының қазіргі жағдайын саралай отырып, қоғамдық сұранысқа
сәйкес жоғары оқу орнын бітірген мамандардың кәсіби дайындығында бірнеше
тенденцияны бөліп көрсетуге болады. Олар:
– жеке тұлғаның кәсіби әлеуеті және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндігін өзінің тұлғалық сапаларын жүзеге асыруға, жалпыадамзаттық құндылықтарды, болашақ мамандар өзінің дамуы үшін білім саласында жаңа
ізденістер, жолдарды гуманизациялық тұрғыда қарастырады;
– болашақ мамандар даярлауға қойылатын талаптар оның кәсіби білімі мен
жалпы дайындық деңгейіне ғана емес, оның шығармашылық қабілетінің дамуы мен
интеллектуалдық әлеуетіне де байланысты;
– нарықтық экономика жағдайында адам еңбек нарқында белсенді рөл
атқарады. Өзінің тұлғалық тауар ретіндегі басты сапалық капиталы болып
табылатын – құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік, біліктілік және осы біліктілігі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол еңбек нарқында еркін таңдауға ие болып, өмірде
үлкен сұранымға ие болады;
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– нарықтық экономика жағдайында адамдар үнемі өзгерістегі жағдаяттарға
байланысты кей жағдайда қысқа мерзім ішінде жаңа мамандықты меңгереді;
– басқа мамандықтарға қарағанда ақпараттандыру аясындағы мамандар саны
күн сайын өсіп келеді.
Осыдан шығатын қорытынды, қазіргі ақпараттық қоғамда ашық ақпарат
жүйесін пайдалану оның әрбір мүшесі үшін барлық ақпараттардың қолжетімді
болуымен сипатталуы тиіс деп санаймыз.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Г.М. Сыздыкова
СОШ №21, г. Павлодар
К.Г. Исинбаева
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Каждый проживает свою жизнь по-своему, но дорогу в жизнь ему дает семья.
Сколько семей, столько и вариантов воспитания. В семье человек получает свой
первый социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. Семья играет
важную роль в развитии ребенка. Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной части своей жизни, в ней закладываются основы личности.
Семья дает человеку очень многое, но может не дать ничего. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
В настоящее время все больше становится таких семей, где дети находятся на попечении одного из родителей. Неполная семья является наиболее проблематичной и
уязвимой в воспитательном плане. Ее удельный вес в числе других семей довольно
высок. На основе статистических данных можно заявить, что большинство правонарушителей – выходцы из неполных семей. Имеются данные, что люди из неполных
семей обладают менее выраженным или отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, поэтому вероятность распада брака у воспитанников неполных семей
значительно выше по сравнению с теми, кто воспитывался в обычных семьях.
Неполная семья способна оказывать негативное влияние на успеваемость детей, их нравственный облик, активность, будущую жизненную позицию, подготовку
к семейной жизни и т.д.
Ограниченные воспитательные возможности неполной семьи порождены факторами материального, педагогического и морально-психологического порядка.
В экспериментальном исследовании мы использовали проективные методики, анкетирование.
С целью изучения личностных особенностей учащихся, их эмоциональных
проявлений мы использовали методики «ДДЧ» (Дом-дерево-человек) и «Несуществующее животное».
В результате проведенной диагностики в 7 «А» классе были сделаны следующие выводы:
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– большинство учащиеся имеют адекватную и завышенную самооценку;
– также большинство учащихся являются общительными.
По результатам исследования учащихся 7 «Б» класса можно сделать следующие выводы:
– учащиеся из неполных семей переживают чувство вины за произошедшее;
– все испытуемые считают, что им не хватает психологической теплоты дома:
любви, заботы, ласки и т.п.;
– большинство детей достаточно агрессивно настроены, хотя агрессию проявляют в основном в защитных целях;
– у детей наблюдается повышенная тревожность, некоторые дети очень замкнуты.
Лишь двое из диагностируемых подростков не имели выраженных негативных
проявлений психики.
Для исследования семейной ситуации мы провели анкетирование.
С целью получения искренних ответов анкетирование проводилось анонимно.
Мы проанализировали отношения испытуемых к семье, а также к родителям. Наиболее часто встречаются сожаления о невнимательности, отсутствии общения, совместного досуга, любви, заботы. Именно ролью отца в семье оказалась недовольна
данная группа испытуемых. Отрицательное отношение к матери связано, прежде
всего, с отсутствием эмоционального контакта, доверия, с недостатком внимания, в
признании конфликтности отношений. Интересен тот факт, что многие подростки в
процессе беседы избегают этой темы, хотя анонимно в анкете указывали на проблемы в отношениях с матерью. Это свидетельствует о болезненности темы, а также ее
закрытости.
В отношении к семье подростки недовольны в основном своей ролью в семье –
считают, что с ними обращаются как с ребенком, не уделяют должного внимания.
На основе полученных данных была построена коррекционная программа в виде тренинга. Целью данного тренинга стала коррекция основных выявленных негативных эмоциональных проявлений: агрессивности, замкнутости, тревожности.
Полученные данные позволяют сделать следующие рекомендации по воспитанию детей в неполной семье.
1. Гармонизация, оптимизация семейных отношений, отношений с родителями – необходимый атрибут профилактической работы. Уменьшение чрезвычайно
эмоционального, болезненного, негативного отношения детей к своим родителям
поможет снизить риск негативных тенденций в развитии подростка.
2. Необходимо работать с построением и осознанием жизненных целей, развивать способность строить жизнь, видеть свое будущее и не бояться его.
В данное время тема воспитания детей в неполной семье до конца не изучена,
так как взаимоотношения в семье, проблемы, функции семьи изменяются с изменением социальной обстановки в стране, с изменением главных целей, стоящих перед
обществом и перед самим человеком.
Изучив проблематику психолого-педагогической работы с неполной семьей,
формы и методы работы, можно сделать вывод о том, что такая работа с неполными
семьями является одной из актуальных проблем современного общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
В СФЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
А.А. Темербекова
д-р пед наук, профессор
Ф ГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия
В Концепции развития математического образования в Российской Федерации
особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров: «В Российской Федерации не хватает учителей и преподавателей образовательных организаций высшего образования, которые могут качественно преподавать математику, учитывая,
развивая и формируя учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся» [1]. В этой связи качество высшего образования рассматривается сегодня как
сложная категория, включающая в себя: соответствие требованиям государственных
образовательных стандартов; соответствие качества продуктов высшего образования
требованиям всех видов потребителей высшего образования как общественного блага – обучающихся, общества, государства. В связи с этим перед учебными заведениями, наряду с традиционными, ставится актуальная задача подготовки студентов к
успешной социализации, повышению профессионализма, самообразования и самореализации в будущей профессиональной деятельности.
Проблемы профессионального роста человека, его успешности, развития творческой готовности к предстоящей профессиональной деятельности являются определяющими в системе саморазвития человека. Современные аспекты модернизации
образования актуализируют подготовку учителя-предметника, готового и способного организовывать учебный процесс в условиях общеобразовательной и профильной
школы. Это предъявляет объективные требования к предметной и профессиональной
подготовке, полно и системно рассматриваемой в работах А.А. Вербицкого,
В.П. Зинченко, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, А.М. Новиков,
В.А. Сластенина). Вопросы совершенствования профессиональной направленности
подготовки учителя математики, исследовались в трудах Г.Д. Глейзера, В.А. Гусева,
Ю.М. Колягина, В.М. Монахова, А.Г. Мордковича, Г.И. Саранцева, А.А. Столяра,
А.В. Дорофеева и др.
Важным педагогическим аспектом активизации и применения на практике студентами профессионально-ориентированных знаний в процессе профессиональной
подготовки, должно быть систематическое, непрерывное соединение фундаментальности обучения с практико-ориентированной деятельностью.
В Федеральных образовательных стандартах по направлению подготовки
050100 «Педагогическое образование» высшего профессионального образования
(бакалавриат) Профиль «Математика» [5] заложены профессиональные компетенции
будущего учителя математики. По учебному плану подготовки бакалавра данного
направления, утвержденного Ученым советом Горно-Алтайского государственного
университета, будущий учитель математики наряду с базовыми дисциплинами будет
получать знания по предметам, которые он выберет самостоятельно. К ним относятся: Методика обучения математике, Методика решения задач с параметрами в средней школе, Методика преподавания векторно-координатного метода на плоскости,
Научные основы школьного курса математики, Методика решения задач с модулем в
1
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средней школе и др.). Учебный план реализуется на кафедре математики и методики
преподавания математики.
Процесс изучения дисциплины «Методика обучения математике» направлен на
формирование следующих компетенций: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения; готовность применять знания теоретической информатики,
фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза информационных
систем и процессов; осознание социальной значимости своей будущей профессии,
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач; владение основами речевой профессиональной культуры; способность нести
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; способность к
подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого
содержания.
Характеристика профессиональной сферы задает необходимость формирования профессиональных компетенций: способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; способность применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их
к сознательному выбору профессии; способность организовывать сотрудничество
обучающихся и воспитанников. К категории специальных компетенций, формируемых в рамках обозначенного направлении обучения относится владение основными
положениями классических разделов математической науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и аксиоматическим методом.
Одним из ключевых задач формирования профессиональной компетентности
будущего учителя является информационная компетентность [3–4], поэтому одной
из задач высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по данному направлению обучения, является формирование у студентов информационной компетентности, способствующей решать педагогические задачи, связанные с применением информационных средств и мультимедийных технологий, с умением осуществлять разнообразные виды деятельности по сбору, обработке, хранению и передаче
информации, с организацией научно-исследовательской и экспериментальной деятельности с использованием технологий автоматизации образовательных процессов.
Основными стадиями процесса формирования самостоятельной познавательности и навыков самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины: репродуктивная, реконструктивно-вариативная и творческая. Основные формы организации самостоятельной работы студентов над содержательным материалом учебной
дисциплины: проработка материала по конспекту лекций и по учебнику перед занятиями; выполнение домашних заданий с последующей проверкой преподавателем;
самостоятельное решение задач в аудитории с последующей проверкой преподавателем; ответы в устной или письменной форме на вопросы для самоконтроля при
подготовке к занятиям; самостоятельная проработка дополнительных вопросов из
рекомендованной литературы; самостоятельное решение системы семестровых заданий при подготовке к зачету; решение дополнительной задачи; самостоятельная работа.
В целях усиления роли самостоятельной работы студентов преподавателям необходимо ориентироваться на оптимизацию методов обучения, по возможности активное использование информационных технологий, совершенствование системы
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текущего контроля работы студентов (устный и письменный опрос на занятиях, срезы, коллоквиумы), развитие навыков научно-исследовательской работы студентов,
т.к. именно она в первую очередь готовит их к самостоятельному выполнению профессиональных задач.
Эффективность формирования профессиональной направленности будущего
учителя математики в современных условиях модернизации российского образования зависит от нескольких факторов, одним из которых являются организационнопедагогические условия, иначе – совокупность мер образовательного процесса в
системе высшего профессионального образования, определяющих ход учебного
процесса, и оказывающих непосредственное влияние на уровень сформированности
этого профессионально значимого в будущем качества специалиста.
Выделяются следующие организационно-педагогические условия, ориентированные на формирование профессиональной направленности будущего учителя математики:
1. Планируемая организация педагогического процесса, состоящая из взаимосвязанных, взаимообусловленных компонентов, направленных на формирование готовности учителя-гражданина к выполнению задач в профессиональной деятельности на основе определенных ценностных ориентаций и ценностно-смыслового взаимодействия. Критериями эффективной организации этого процесса, готовности будущего учителя математики к профессиональной деятельности являются компетенции, а именно: знания теорий, опыта, целей, технологий, закономерностей, принципов, критериев, уровней и этапов формирования профессионально-личностных характеристик будущего учителя; умения, характеризующие мастерство учителя анализировать информацию, моделировать ее в систему, осуществлять мониторинг
профессионально ориентированной деятельности, проверку и оценку результатов
педагогического процесса и т.д.; качества личности, которые характеризуют гибкость, мобильность, гуманизм, критичность.
Организация подготовки будущего учителя базируется на идее создания профессионально ориентированной среды, «профессионально ориентированного образовательного пространства», в котором образовательный процесс имеет субъектсубъектную направленность, что наряду с формированием знаний и умений развивает определенные качества личности, необходимые будущему учителю. Базовым в
процессе подготовки будущих учителей математики являются специальные курсы
«Информационная компетентность», «Новые информационные технологии» и др.,
методические курсы, исследовательская деятельность, самостоятельная работа, программа самообразования и т.д.
Система подготовки учителя будущего включает аудиторные занятия, семинары, консультации, работу в проблемных и творческих группах, самообразование.
Наиболее эффективными формами самообразования учителей являются: работа над
творческой педагогической темой, участие в научно-практических конференциях,
защита проекта и др. Активное овладение информацией, умениями применять новые
педагогические приемы способствуют творческому саморазвитию учителя, обеспечивая в дальнейшем путь к совершенствованию его педагогической деятельности.
2. Организация содержания образования путем использования эффективных
методик и технологий, активных форм, деятельностно-практических методов и
средств, что, в конечном счете, обеспечивает приобретение опыта работы с профессионально значимой информацией, характеризует взаимосвязь теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин, с их потребностью в информационной деятельности и ценностными ориентациями [3]. Это условие предполагает
описание содержания образовательной деятельности будущего учителя. Условия
структурно-содержательного характера отражаются в содержании обучения будуще-
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го учителя, адекватного природе информационного труда учителя и отвечающих
практическим потребностям и запросам учителей.
Возможность овладеть знаниями, умениями и навыками работы с профессионально значимой информацией и на их основе исследовательскими умениями, которые необходимы для эффективного процесса формирования профессиональной направленности будущего учителя математики, предоставляется активными формами
обучения. Включенность будущего учителя математики в профессиональнозначимую образовательную среду позволяет приобрести профессионально значимые
навыки, такие как: преобладание самостоятельной познавательной деятельности; использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной деятельности в различных сочетаниях; возможность создания будущем учителем собственного
индивидуального образовательного продукта; организация презентаций и защиты
своих познавательных результатов, достижений. В первую очередь это касается
учебной или производственной практик, которые студенты проходят на старших
курсах.
3. Педагогический мониторинг, предусматривающий поэтапную его организацию (определение целей и задач, организационная работа, педагогическая диагностика, анализ результатов, прогнозирование дальнейших действий, коррекция, повторная диагностика) иначе системная диагностика качественных и количественных
профессионально значимых характеристик будущего учителя с тем, чтобы правильно оценить направление и причины отклонений, возникающих под влиянием внешних и внутренних факторов.
Выделенные организационно-педагогические условия будут способствовать
эффективному процессу формирования профессиональной направленности будущего учителя математики [6] и смогут в будущем служить основой для комбинирования разнообразных форм повышения квалификации учителей математики в республике с учетом конкретных условий образовательного учреждения.
Таким образом, комплексное преобразование информационной образовательной среды, в которой обучается студент, создание новых средств его профессионального развития, активной творческой деятельности создают инновационные способы применения интерактивных технологий, влияющие на повышение качества
профессиональной подготовки.
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МУЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
О.Н. Труевцева
АлтГПУ, г. Барнаул
Cовременный процесс обучения невозможно представить без привлечения
краеведческих знаний. Они используются учителями не только истории, но и природоведения, географии, литературы, биологии, русского языка, рисования, музыки
и др.
Краеведческие знания обладают огромным потенциалом патриотического воспитания. Знакомство учащихся с объектами природного и культурного наследия, материальной и духовной культуры, связанными с темой изучения, производит на них
неизгладимое впечатление, стимулирует продолжение познания, поиск новых источников и литературы, является важным фактором эмоционального воздействия на
детей и подростков. Невозможно говорить о любви к Родине в отрыве от историкокультурного наследия своего села, района, города, края.
Краеведение способствует углублению знаний учащихся, выявлению их потенциальных интересов и способностей. Это важная составляющая при разработке и
реализации программ по работе с талантливыми и одаренными детьми.
Краеведение создаёт базу для развития различных форм дополнительного образования и деятельности детских и юношеских общественных организаций: кружков, художественных студий, школьных научных обществ, олимпиад, поисковой и
научно-исследовательской деятельности, спортивных клубов и секций, объединений
юнкоров, туристов, школьных музеев и др.
Как известно, в соответствии с положением об основной образовательной программе, школа имеет возможность разрабатывать свои программы и учебные планы,
в которых, однако, «региональному компоненту» отводится незначительная роль.
Выбор форм работы с учащимися в системе дополнительного образования зависит от направленности педагогических коллективов, запросов родителей, установок учредителей учебных заведений, от меры и степени их ответственности за формирование учебного процесса. К сожалению, этот выбор не всегда направлен на получение краеведческих знаний. Очевидно, что необходимы целенаправленные меры
для мотивации участников образовательно-воспитательного процесса к более активному включению проблематики историко-культурного наследия в школьные учебные программы и планы.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует системная подготовка
учителей в области краеведения. Краеведение чаще всего преподаётся в качестве дополнительного компонента к основной специальности, отдельных фрагментов различных знаний с использованием методик многих дисциплин. В связи с этим у педагогов отсутствует общая картина развития истории и культуры края, что, в свою
очередь, негативно сказывается на процессе передачи знаний, обучении и воспитании школьников.
В этом отношении представляет интерес опыт исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ), где уделяется
значительное внимание преподаванию краеведения как студентам, так и действующим педагогам и школьникам. В 1991 г. на факультете была создана методическая
лаборатория исторического краеведения, являющаяся в настоящее время авторитетным центром региональных исследований. Ежегодно сотрудниками лаборатории организуются археологические и этнографические экспедиции, в которых принимают
участие студенты и школьники. Результаты исследований публикуются в научных
изданиях, обсуждаются на международных, российских и региональных конферен-
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циях. Ежегодно проводятся историко-краеведческие конференции и олимпиады по
краеведению среди школьников Алтайского края.
Экспедиционные исследования в селах Алтайского края позволили сформировать уникальную этнографическую коллекцию, которая является важной источниковой базой, фундаментальной основой краеведческого обучения будущих педагогов.
В 1992 году на основе коллекции, скомплектованной общими усилиями преподавателей и студентов исторического факультета, был открыт историко-краеведческий
музей, ставший одним из ведущих вузовских музеев, методическим центром для
школьных музеев края, авторитетным центром исторических, краеведческих, археологических, этнографических исследований для ученых Сибири.
Важной чертой развития образования в наше время является его глобальность.
Эта черта отражает наличие интеграционных процессов в современном мире, интенсивных взаимодействий между государствами в разных сферах общественной жизни. Международное сотрудничество позволяет расширить границы познания за счёт
исторического опыта разных народов, использовать новые формы, методы, технологии расширения и углубления социальной памяти.
С 2005 года факультет успешно сотрудничает с международной организацией –
Комитетом музеологии Международного совета музеев (ИКОФОМ/ИКОМ). Как известно, музеи имеют многовековую историю. На протяжении нескольких столетий
они неизменно остаются главными хранителями социальной памяти. Кафедра историко-культурного наследия и туризма стала базовой для организации деятельности
регионального Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона
(АСПАК). Совместная работа с объединением профессионалов, связанных едиными
целями и задачами, направленными на сохранение культурного наследия, помогает,
используя отечественный и зарубежный опыт, найти необходимые формы и методы
работы по изучению и сохранению наследия.
Важным направлением деятельности АСПАК в Сибири и Алтайском крае стала
Международная музеологическая школа.1 За двенадцать лет существования АСПАК
было организовано и проведено девятнадцать Международных музеологических
школ, слушателями которых были сотрудники школьных музеев, преподаватели и
студенты высших учебных заведений, школ края, учреждений дополнительного образования.
Например, в 2006 г. летняя музеологическая школа, организованная в Змеиногорске, была направлена на изучение историко-культурного и природного наследия
города и его окрестностей. Слушателями её стали преподаватели вузов и школ края.
Неоднократно Международные музеологические школы проводились на базе
музеев академических институтов Сибирского отделения РАН в Новосибирске и
Улан-Удэ, во время которых школьные учителя имели уникальную возможность ознакомиться с инновационными технологиями изучения, хранения и представления
наследия.
Одним из ярких примеров налаживания международного и межрегионального
сотрудничества в регионе является проведение ежегодных детских музеологических
школ «Наследники традиций» на базе Муниципального бюджетного образователь1

В 1987 году под эгидой Международного совета музеев была организована первая международная
летняя музеологическая школа в г. Брно (Республика Чехия), на базе университета Массарика. Первым директором этой школы был известный музеолог З. Странский. В отличие от других учебных
заведений, осуществлявших краткосрочную подготовку музейных работников, программа школы в
Брно предусматривала широкую музеологическую подготовку, базирующуюся на инновационных
подходах к музейной практике. Слушателями школы были наиболее перспективные молодые специалисты-практики из стран Европы, Азии и США. Её выпускники становились носителями и пропагандистами новой музеологической теории, ориентированной на общегуманитарные ценности и социально-культурные потребности общества.
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ного учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД) «Детская школа
искусств «Традиция» (с. Власиха). В подростковом и юношеском возрасте дети
должны иметь оптимальную возможность приобщиться к богатейшим культурным и
духовным ценностям природного и культурного наследия своей Малой Родины, почувствовать себя личностью, интегрированной в процесс сохранения, воспроизводства и приумножения культурного наследия. В рамках программ детских музеологических школ молодым педагогам и учащимся была предоставлена возможность изучить опыт работы признанных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, фольклорных и творческих коллективов Алтайского края.
В 2013 году слушатели школы, среди которых были не только преподаватели и
студенты вузов, но и школьные учителя, изучали объекты, включенные в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО – озеро Байкал и Телецкое озеро. На Байкале они
знакомились с работой Лимнологического музея и Байкальского музея Иркутского
научного центра СО РАН. Лимнологический музей – это единственный музей, посвященный Байкалу, где можно узнать о происхождении озера, его уникальных
свойствах, об объектах эндемичной флоры и фауны. Вся научная деятельность Байкальского музея ИНЦ СО РАН направлена на изучение исторического прошлого
Байкала от момента зарождения до сегодняшнего дня.
В 2014 г. международная молодёжная музеологическая школа была проведена
сразу в нескольких странах: России, Казахстане, Монголии и Китайской Народной
Республике. Тема школы – «Музеи, исчезающее и воспроизведенное наследие, туризм: опыт и современные практики взаимодействия». В выступлениях участников
проекта, к которому были привлечены педагоги и учащиеся школ многих регионов,
приводились не только многочисленные факты разрушения уникальных памятников
истории и культуры, но и примеры по возрождению, реконструкции, реставрации,
реституции объектов наследия, включения их в турбизнес. Особый интерес слушателей школы в г. Барнауле вызвала экскурсия по выставке «Историческая реконструкция костюма», составленной из дипломных проектов студентов факультета искусств Алтайского государственного университета. Представленные студенческие
работы отличало глубокое уважение к традициям предков, материальной и духовной
культуре своего народа, открытость, восприимчивость и толерантность по отношению к инокультурным компонентам.
Итогом реализации проекта музеологической школы стала подготовка информационной базы для издательской серии «Красная книга исчезающих объектов культурного наследия», включающей наследие Сибири и стран Азии. Первой книгой серии является «Красная книга исчезающих объектов культурного наследия Алтайского края», в подготовку которой вовлечены школьные учителя истории и краеведы
края.
Учителя-краеведы школ Алтайского края, Новосибирска, Кемерово являются
постоянными авторами издаваемого в АлтГПА «Вестника Алтайской государственной педагогической академии».
В апреле 2015 года на базе педагогического университета планируется проведение очередной международной музеологической школы по теме: «Привлечение
учащихся к сохранению, изучению и воспроизводству культурного наследия».
Предполагается проведение школы в форме комплексного научного и социокультурного мероприятия, включающего выставки детского декоративно-прикладного
творчества и ремесел, этнофестиваля, мастер-классов, детской музеологической
школы, презентации научных изданий, научной конференции.
В работе научной конференции примут участие ученые вузов России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, педагоги и учащиеся учреждений дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учре-
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ждений дополнительного образования Алтайского края, расположенных в городах
Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Павловске, р.п. Тальменка, п. Власиха и др. населённых пунктах.
Предполагается привлечение руководителей школьных и муниципальных музеев, работающих с детьми и подростками. Выездное заседание будет проведено в
г. Змеиногорске с посещением музея Истории горно-заводского производства города, рудников и исторических мест района. Международный статус конференции будет обеспечен привлечением педагогов и учащихся из Казахстана, Киргизии, Монголии.
Преподаватели университета готовы не только поделиться накопленным опытом, но и оказать содействие в организации филиала Международной музеологической школы в Казахстане.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА
Ш.К. Тулеубаева
КарГУ им. Е.А.Букетова, г.Караганда
Современное общество требует новых подходов к подготовке специалистов в
различных сферах деятельности. Выпускник современного вуза должен обладать не
только хорошими знаниями в своей области, но и обязательно владеть иностранным
языком на профессиональном уровне. Знание иностранного языка способствует установлению контактов между представителями разных стран и позволяет найти высокооплачиваемую работу. Знание одного или нескольких иностранных языков считается одним из ключевых элементов для современной Европы. Языковая политика в
Казахстане – путь интеграции Казахстана в мировое сообщество. На сегодняшний
день в казахстанском обществе проводится политика трехъязычия, направленная на
освоение казахстанцами казахского, русского и английского языков [1].
В настоящее время иностранные языки становятся одним из главных факторов
как социально-экономического, так и общекультурного прогресса общества. Для сохранения многоязычия в современном мире предпринимаются различные меры, в
том числе, наличие в образовательном процессе вуза иностранного языка. Важной
задачей является изучение английского и других иностранных языков. Одним из
ключевых компонентов лексического капитала казахстанцев является знание иностранных языков как средства делового и международного общения.
Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей
должно стать достижение уровня, достаточного для его практического использования в будущей профессиональной деятельности. Профессионально-ориентированное
обучение предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения. Современному выпускнику уже недостаточно уметь только читать и переводить
профессиональные тексты, но и уметь использовать иностранный язык в различных
сферах общения.
В результате изучения профессионального иностранного языка обучающиеся
должны владеть иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников; уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; владеть основами деловых коммуникаций и
речевого этикета изучаемого иностранного языка, а также должны знать культуру и
традиции страны изучаемого иностранного языка.
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Профессионально-ориентированное общение может происходить в официальной и неофициальной обстановке, в виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на совещаниях, конференциях, коллективных обсуждениях, написаниях деловых писем и e-mail. Поэтому содержание обучения иностранному языку должно
быть профессионально и коммуникативно направленным. Необходимо четко определять цели обучения иностранному языку студентов-нелингвистов. Интерес студентов к предмету повышается, когда они ясно представляют перспективы использования полученных знаний, когда эти знания и умения в будущем смогут повысить
их шансы на успех в любом виде деятельности.
Профессиональная направленность обучения требует интеграции иностранного
языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора содержания учебных материалов. Учебные материалы должны быть ориентированы на последние достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно отражать научные открытия,
новшества, касающиеся профессиональных интересов обучающихся, давать им возможность для профессионального роста.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку должно
быть направлено на решение следующих задач:
– развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Успешное овладение навыками диалогической
речи заключается в умении вести беседу на различные темы, обмениваться информацией профессионального характера. Монологическая речь предполагает умение
выступить с докладом, сообщением, высказать свою точку зрения в дискуссии. Целью обучения аудированию является формирование умений восприятия и понимания высказываний собеседника на иностранном языке, в соответствии с определенной ситуацией и сферой общения. Результатом обучения чтению становится владение всеми видами чтения публикаций различных жанров, в том числе и специальной
литературы. Целями обучения письму являются умение составления аннотации, реферативного изложения прочитанного, перевод, а также написание деловых писем,
оформление договоров и т.д.
– овладение определенными языковыми знаниями (знания фонетических явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц). Языковые знания приобретаются на протяжении всего курса, так как каждая тема или ситуация общения соотносится с определенными языковыми и речевыми средствами.
– формирование социокультурных знаний, которые приобщают обучающихся к
культуре народа-носителя изучаемого языка, помогают адаптироваться к иноязычной среде, избежать недопонимания в общении. При этом главным является умение
сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом, с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры студентов.
– овладение определенным набором единиц профессиональной лексики, специальной терминологией на иностранном языке. Изучение языка специальности требует усвоения большого количества терминов и специальных понятий, необходимых
будущему специалисту. Но за время, отведенное на изучение иностранного языка в
вузе, невозможно овладеть всей терминологией, поэтому очень важным является
развитие у студентов навыков работы со специальными словарями, глоссариями,
справочниками по специальности.
Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.
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Безусловно, преподаватель профессионально-ориентированного иностранного
языка должен изучить основы специальности, базовую профессиональную лексику,
ориентироваться в терминологии.
Существуют несколько способов решения возникающих трудностей:
– использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с
базовыми понятиями специальности, так как часто преподаватели-предметники не
уделяют достаточно внимания основам профессии;
– на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых студенты
могли бы использовать полученные теоретические знания по специальности для решения практических проблем;
– использовать материалы, уже известные студентам, но представленные с другой точки зрения;
Таким образом, в процессе преподавания профессионально-ориентированного
иностранного языка преподаватель должен владеть определенными знаниями в данной профессиональной области, а также иметь желание усовершенствовать процесс
преподавания, заинтересованность в практическом применении студентами знаний
как в области иностранного языка, так и в профессиональной сфере, используя профессионализм, творческий подход к осуществлению учебного процесса.
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САПАЛЫ БІЛІМ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАУДЫҢ НЕГІЗІ
А.С. Устаева
Көктөбе жалпы орта білім беретін мектебi
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы
Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны
өз дәрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы өте
зор. Техникалық білім беру саласында қызмет жасап жүрген менің алдыма қойған
мақсатым, сапалы кәсіптік білім беру арқылы бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.
Мақсатымды жүзеге асыру үшін төмендегідей міндеттер орындалуы керек деп
білемін:
– дүниежүзілік білім кеңістігімен байланыста болу, он-лайн жүйесінде жұмыс
жасай алу машағын қалыптастыру;
– арнайы тарауларлар бойынша география пәнінен электронды оқулықтарды
қажеттіліктерге байланысты қолданып отыру, интерактивті кабинеттерде мүмкіндігінше көбірек сабақ өткізуді дағдыға айналдыру, интерактивті тақтадағы барлық
мүмкіндіктерді аша білу, оқушыларды интернет кабинетінде жұмыс жасауға
дағдыландыру үшін арнайы тапсырмалар беру, пән саласындағы жаңалықтармен
үзбей танысып отыру;
– техникалық және кәсіптік білім беруде мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттары мен бағдарламалары талаптарын жүзеге асыру;
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– мемлекеттік білім беру стандартындағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес
дайындалған күнтізбелік тақырыптық жоспарға үйлесімді таңдалған оқу-әдістемелік
кешен әзірлеу;
– оқу-тәрбие үрдісінде жаңа педогогикалық-инновациялық технологияларды
қолдану, оқу-әдістемелік, ғылыми жаңалықтарды ұтымды пайдалану;
– Болашақ маманның білімі мен білігі, дағдысы мен ғылымилығы оның
шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік туғызатын деңгейде болу шарт.
Жаратылыстану пәндерінде сыни тұрғыдан әр-түрлі стратегияларды, жаңа
инновациялық технологияларды қолдана отырып, өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын дамыту, баға жетпес құндылықтарының бірі, бәсекеге маман даярлаудың
кепілі.
Оқу-тәрбие үрдісіндегі инновациялық-педогогикалық технология-білім берудің
мақсаттары мен міндеттерін анықтауға бағдар береді және күтілетін нәтижелер
ретінде қарастырылады, пәндік, инновациялық, педагогикалық құзыреттердің дамуы
арқылы бәсекеге қабілетті болашақ мамандардың танымдық, тәжірибелік қабілеттерінің дамуын, алған білімін кез келген оқу және өмір, еңбек жағдайларында
шығармашылықпен пайдалануын, өзін-өзі дамыту мен өзіндік басқаруға мүмкіндік
беруді қамтамасыз етеді. Компьютерлік ұйымдастырылған сабақтар үрдісі арқылы
логикалық ойлауға қозғау салып шәкірттің де оқытушының да құзыреттілігін
арттыруға әсер етеді.
Түйінді құзыреттер бәсекеге қабілетті маман даярлаудың алғы шарты іспеттес,
білім салалары бойынша күтілетін нәтижелерді анықтауға негіз болады. Түйіді
құзыреттерге жататын ақпаратық құзырет оқу-тәрбие үрдісіндегі инновациялықпедогогикалық технология түрінде көрініс табады, және сәйкес жетілген түрде
қолдану күткен нәтижені беретіні айқын.
Жаңа инновациялық-педогогикалық технологияны қолдану мәселе ретінде
қарастырылатын болса, оны шешімін төмендегідей іздеуге де болатыны айқын:
Проблемаларды шешу құзыреттілігі
Аспект
Проблеманы сәйкестендіру
(анықтау)

Әрекетті жоспарлау және
мақсат қою
Технологияларды қолдану
Ресурстарды жоспарлау
Қызметті бағалау
Қызмет өнімінің нәтижесін
бағалау

Өзіндік қозғалысын бағалау

– ол мұғалімнің қалыптастырған проблеманы шешуге қай тұрғыдан
келетінін түсіндіреді;
– шынайы және ойлаған жағдаяттардың бір – бірінен айырмашылығын
көрсете отырып, сипаттайды.
– міндеттерді шешу бойынша қадамдардың логикалық және уақытша
бірізділігін анықтайды және құрайды.
– технологияны нұсқаулықпен қатаң жүргізеді.
– белгілі әрекеттерді орындау үшін қажетті ресурстарды атайды.
– ағымдағы бақылауды өз бетінше берілген тапсырмалар бойынша
орындайды.
– жоспарланған және алынған өнімнің сипаттамаларын салыстырады
және өнім сапасына сәйкес қорытынды жасайды;
– өз әрекетінің өнімін берілген өлшемдер мен тәсілдерге сәйкес
бағалайды.
– өз әрекетінің әлсіз және күшті жақтарын көрсетеді;
– өз қызметіндегі қызығушылығын атайды.

Жаратылыстану пәндері бойынша жан-жақты жүйелі терең білім берілсе,
технология арқылы оқушылардың шығармашылығы қалыптасса онда логикалық
ойлары теңеліп, өздігінен білім алу сол білімді нәтижелі түрде пайдалану түрлері
уақыт талабына сай, бәсекеге қабілетті құзыретті тұлға болып қалыптасатыны сөзсіз.
Методология дегеніміз – бұл іс-әрекетті ұйымдастыру туралы ілім» деп, –
А.М. Новиков айтқандай оқу-тәрбие үрдісі – методологияны қажет ететін динамика-
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лық күрделі жүйе. Бұл жүйеде жаңа инновациялық-педогогикалық технологиямен
қаруланған оқытушыға жеке тұлға ретінде төмендегідей талаптар қойылады:
– дүнижүзілік білім кеңістігіндегі жаңа ақпарттарды ұтымды пайдалану,
ғылымның өзіне қатысты және сыбайлас салаларында үнемі өз білімдерін жетілдіруболашақ мамандардың өзіндік сенімін қалыптастыру мақсатында рухани жағымды
көңіл күй орнату үшін оқу процесінің барлық мүмкіндіктерін қолдануға арнайы
роликтер, слайд шоу т.б.;
– оқушыларды ғылыми зерттеу жаңалықтарына тарту үшін соңғы білім
саласындағы жаңалықтарды назарда ұстау;
ХХІ-ғасыр-жаратылыстану ғылымының жан-жақты тараған кезеңі. Жаратылыстану ғылымын оқу тәрбие үрдісінде мазмұнды жүзеге асыру үшін инновациялықпедогогикалық технологиялар ауадай қажет. Алған білімдерін интерактивті оқыту
әдісі арқылы түрлендіріп бекіту кеңінен ұсынылады.
Оқытылатын пән төңірегінде, болашақ маманның жұмыс сипаты мен
ерекшелігіне сай мәліметтерді, ғылымиғ инновациялық жаңалықтар мен
ақпараттарды таңдай білу.
Жоғарыдағыдай білім беру оқу-тәрбие үрдісін ұлттық жүйеде дамытуға негіз
бола отырып, жеке шығармашыл дара тұлға, салауатты да кемелденуші, бәсекеге
қабілетті маман даярлаудың кепіліне айналмақ.
Бүгінгі күннің мұғалімнен маман ретінде талап ететіні – белсенділік, өзіндік
сыни көзқарасы бар, педагогикалық ситуациялардың шешімін таба білетін,
мәдениетті, рухани жаны таза, дүниетанымы кең, адами асыл қасиеттердің қазынасы,
әрі кәсіби білікті маман болу. «Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім»
деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, білім беру саласында оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа заман талабына сәйкес білім беру
мүмкін емес. Осы мақсаттарды жүзеге асырудың алғы шарты – оқу-тәрбие жұмысын
басқаруды әрі жүйелі жоспарлай білу, сол жоспарды жүзеге асыру. Біздің жалпы
білім беретін орта мектеп жұмысында инновациялық процесті жобалау және
бағдарлы білім берудегі мақсатымыз – шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын
толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту, жаңа
әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу.
Инновациялық-педогогикалық технологияны қолдану арқылы кілттік
тапсырманы шешуде өз үлесімді қоса жүріп, жоғарыдағы мақсаттарым мен міндеттеріме талапқа сай жаңа міндеткерліктерді жүктей отырып, күтетін нәтижелерім:
– өзінің және қоғамның мүддесінде өзін- өзі белсенді етуге дайын,
жаратылыстану ғылымдарымен қаруланған;
– өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім;
– бәсекеге қабілетті, әлемдік білім кеңістігінде жаратылыстану ғылымдарының
жаңалықтарымен еркін сусындаған;
– құзыретті, шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыру.
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ
МАҢЫЗДЫ ЖОЛДАРЫ
А.Ш. Танирбергенова
«Тұран – Астана» университеті, Астана қ.
З.Ш. Шавалиева
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қазіргі кезеңдегі ең өзекті мәселенің бірі – бәсекеге қабілетті, еңбек нарығында
сұранысқа ие бола алатындай кәсіби мамандар дайындау. Бұл жоғары оқу орындарында білім сапасын арттыру, әлемдік білім кеңістігінің тәжірибелерін игеру арқылы
ғана жүзеге асады. Осы ретте еліміздегі жоғары оқу орындарының бағдарламалары
белгілі дәрежеде халықаралық талаптарға сәйкестендіріліп, жоғары білім берудің
мемлекеттік стандарттары оқытудың кредиттік жүйесіне бағытталып жасалынуда.
Қазақстан Республикасының 2011–2020 жылдарға арналған білім беруді
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы еліміздің индустриалдық – инновациялық даму аясында білім беру саласына жаңа тұрпаттағы міндеттерді жүктеп көрсеткен
[1, 2-б.]. Соның бірі жалпы орта мектептің он екі жылдық білім беруге көшудегі
оқушы тұлғасының құзыреттілік қасиеттерін қалыптастыруды ескерсе, кәсіби бастауыш, арнайы орта және жоғары оқу орындарында маманды дайындаудың оқу
үдерісіне тән білім алушыға теориялық білім беру мен практикалық іскерлікті
қалыптастыруды ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру үдерісін іс-әрекеттік
және құзыреттілік тұрғыда алмастыра қарастыру анықталған.
Жоғары оқу орнын бітірушілердің біліктілігін жоспарлау, тұжырымдау және
бағалауға қойылатын талаптар да өзгеруде. Бүгінгі маманның біліктілігі, оның
білімінің нәтижесі құзыреттіліктер болып танылуда.
Педагогика ғылымында құзыреттіліктерді анықтау және жіктеу әдіснамасы
қалыптасты. Осы әдіснамаға сүйене отырып, құзыреттілік тұрғысынан білім беру
үдерісінің студентке бағытталу сипаты айқындалды.
Осыған орай, білім беру технологияларына, ұйымдастыру формаларына,
оқытушылар мен студенттерге, олардың жетістіктерін бағалауға жаңа талаптар
қойылуда. Білім берудің мазмұнын жобалау және құзыреттіліктерді белгілеу
мәселесі академиялық топтар, қызмет ұсынушылар мен бітірушілердің бірігіп әрекет
етуін қажет етіп отыр.
Қазақстан Республикасында әлемдік білім кеңістігіне кіру үшін мемлекет тарапынан көп шаралар жасалуда. Соның ішінде «Қазақстан Республикасының
2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» ең маңызды орын алады.
Бұл тұжырымдамада жоғары білім берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын
жағдайларда алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай
білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік
тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.
Бұл мақсатта алға қойылған міндеттер: студенттердің сапалы білім алуы, оқытушының біліктілігі мен педагогикалық шеберлігінің ұдайы арттырылуы [1, 6-б.].
Психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі ғалымдырадың зерттеулерінше
кәсіби шеберліктің қалыптасуы мен даму үдерісінде екі ұғым: құзыреттілік
(компетенттілік) және құзыр (компетенция) ұғымдары пайдаланылып келеді. Оның
біріншісі С. Ожегов сөздігі бойынша, белгілі бір кәсіби қызметке байланысты,
«қандай да болсын мәселеден хабардарлық, беделділік», ал екіншісі «қандай да бір
істі жүргізетін жеке адамның, мекеменің мәселелерді шешуге, іс-әрекет етуге, бір
нәрсені істеуге құқықтылық шеңбері».
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«Құзыреттілік» термині әдетте белгілі бір әлеуметтік-кәсіби статус иесіне байланысты қолданылады және оның сол істі атқарудағы түсінігі, білімі, білігінің
орындалуға тиіс мәселенің нақты өз денгейінде шешілуімен сәйкестілігі арқылы сипатталады. Дж. Равеннің тұжырымдамасы кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың
ішкі және сыртқы шарттарын жасау, кәсіби маман тұлғасын тәрбиелеу мәселелерін
қарастырады. Құзыреттіліктің жетекші компоненттерін анықтай отырып, ол
адамның алдына қойған мақсатын орындауға көмектесетін қырыққа жуық сипаты
мен икемділігін айтады [2, 12-б.].
Кәсіби құзыреттіліктің түрлі бағыттары ғалымдар еңбектерінде жан-жақты
қарастырылған. Педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру негізі – А.А. Орлов,
И.Я. Фастовец, С.Т. Каргин еңбектерде ғылыми негізде тұжырымдалған. Аталған
ұғымдардың табиғи мәніне жетуге байланысты Е.В. Бондаревская, А.А. Деркач,
И.А. Зимняя, А.К. Маркова сынды ғалымдар оқытудың түпкілікті нәтижесін баяндау
және маманның білім алу үрдісінде қалыптасқан тұлғалық әртүрлі қасиеттері түрінде
қолдану десе, И.Н. Алмазова құзырет – адамның іс-әрекеті саласындағы білімі мен
іскерлігі, ал құзыреттілік – маман құзырлық қасиеттерін сапалы қолдана алуы
тұрғысында пайымдайды.
К.В. Шапошников: «Кәсіби құзыреттілік категориясын: қоршаған ортамен
өзара әрекет етуінде адамның кәсіби іс – әрекетін жобалау және жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттері, білімі, іскерлігі және тәжірибесінің біріккен
жиынтығы», – деген.
Қазақстанда кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық және практикалық қырларын Ш.Х. Құрманалина (колледж жағдайында бастауыш сынып
мұғалімдерін кәсіби даярлау), Б.Т. Кенжебеков (жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігі), Г.Ж. Меңлібекова (болашақ мұғалімнің
әлеуметтік құзыреттілігі), Б. Қасқатаева (болашақ математика мұғалімінің әдістемелік құзырлылығы), М.В. Семёнова (жоғары оқу орындарында болашақ педагогтердiң кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыру) және т.б. ғалымдар зерттеген.
Маманның кәсіби кұзыреттілік мәселесі күрделі де көп қырлы. Бұл ғылыми педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім берудің теориясы мен
әдістерінде, гуманитарлық ғылымда әр қырынан қарастырылып жүр. Мәселе
кешенді түрде зерттелуде.
Құзыреттілік – жеке тұлғаның теориялық білімі мен практикалық тәжірибесін
белгілі бір міндеттерді орындауға даярлығы мен қабілеті. Ол жансыз жаттанды білім
түрінде емес, жеке тұлғаның танымға, ойлауға қатысын және әрекетке, белгілі бір
мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен нәтижелерін талдауға, ұдайы
түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген белсенді іс-әрекеттен көрінеді.
Осы ретте еліміздің кәсіби білім беру жүйесі алдында, оның ішінде болашақ
педагог даярлауда ең алдымен педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
міндеті тұр. Кәсіби құзыреттілік ұғымын түсіндіруде екі бағыт бар: адамның
стандартқа сәйкес әрекет ету қабілеті; жеке тұлғаның жұмыста нәтижеге жетуіне
мүмкіндік беретін сапалары. Адам туралы ғылымдар саласында кәсіби
құзыреттілікті қалыптастыруға үлес қосатын, табыс үшін қажетті құзыреттіліктер –
проблемалар мен өзіндік менеджментін шешу құзыреттілігі, яғни адамның проблемаларды шешуге және инновациялық технологияларды пайдалануға дайындығы;
ақпараттық құзыреттілік, яғни өздігінен білім алуға және ақпараттық ресурстарды
пайдалануға дайындығы; коммуникативтік құзыреттілік, яғни әлеуметтік және
интерактивті өзара іс-әрекетке дайындығынан танылады.
Еліміздегі жоғары білім беру жүйесінің халықаралық білімдік кеңістікке интеграциялану тетіктерінің бірі – оқытудың кредиттік жүйесі. Бұл жүйенің мәні
студенттердің өз бетімен білім алуына басымдық беріліп, маманға «өмір бойы» оқу
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дағдысын қалыптастыруда. Республикадағы жетекші университеттердің білім беру
үдерісін ұйымдастырудағы дәстүрлі және жаңаша көзқарастарын салыстырмалы
талдау негізінде кредиттік жүйенің көптеген тиімді жақтары негізделіп отыр.
Жалпы алғанда, кредиттік жүйе негізінде білімдік үдерісті ұйымдастыру
үздіксіз оқу – ізденіс, үнемі өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі айқындау
және зерттеушілік жұмысқа жоғары мотивацияны қамтамасыз ету арқылы білім
алушыларда құзыреттіліктерді дамыту міндетіне сәйкес келеді [3, 12-б.].
Құзыреттілік тұрғыдан келу қазіргі үздіксіз білім беру, соның ішінде кәсіби
білім беруде, білімді дамытудың төмендегідей бағыттарын айқындап отыр.
Біріншіден, үздіксіз білім берудің жалпы жүйесінде өздігінен білім алу
кезеңдерінің мәнділігі. Сондықтан білім берудің қазіргі кезеңінде білім
алушылардың өзбетіндік, танымдық және практикалық іс-әрекет дағдысын
қалыптастыру міндеті ерекше өзекті.
Екіншіден, өздігінен білім алуды дамыту жағдайында оқыту құралдарының
рөлі артады. Қазіргі кезеңдегі оқыту технологиясында оқытудың ақпараттық технологиясы құралдарының орны ерекше.
Үшіншіден, білім беруді жүзеге асырудың даралап оқыту ұстанымының рөлін
күшейтеді, әрбір білім алушы үшін оқу үдерісін даралауды жүзеге асыруды көздейді.
Төртіншіден, білім беруде пәндік-бағдарлық жүйеден жобалау жүйесіне
көшуге бағдарлайды.
Сонымен, құзыреттіліктің маңыздылығы жөнінде айтатын болсақ,
құзыреттіліктер мен дағдыларды дамыту білім берудің студентке бағдарланған парадигмасына сәйкес келеді. Бұл парадигмада студент, яғни білім алушы басты назарда
болады да, ал оқытушының рөлі өзгереді [5, 4- б.].
Мұндай өзгерісті оқытушының бағыт беруші рөліне өтуі ретінде қарастыруға
болады. Оқытушы – нақты, айқын қойылған міндеттерге жету жолындағы көмекші,
бағыт сілтеуші. Бәсекеге қабілетті білім беру қызметі және оқытуды ұйымдастыруда
студент қол жеткізуі тиіс нәтижеге бағыт алатын болып өзгеруі тиіс.
В.А. Сластенин еңбегінде кәсіби құзіреттілік жеке тұлғаның кәсіби қызметтік
функциясын жүзеге асыру қабілеті мен теориялық, практикалық дайындықтың
бірлігі ретінде қарастырылады.
Жоғары педагогикалық оқу орнын бітірген жас мұғалім іргелі білім мен кәсіби
икемділікті игеруі тиіс. Сонымен қатар, ізденімпаздықпен жұмыс жасайтын жас
мұғалім шығармашылық, зерттеушілік, іс-тәжірибелерімен қаруланып, болашақта
қандай да болмасын педагогикалық немесе пәндік проблеманы шешуде өзіндік жолын таңдап, жүзеге асыра алуы қажет. Ал, мұғалім бойында кәсіби құзыреттілік
базалық дайындық, әдіснамалық мәдениет, педагогикалық шеберлік пен креативтілік
бағыттары бойынша қалыптасады.
Кәсіптік білім беру үрдісінің тиімді жүргізілуіне жаңа білімдік орта мен
студенттердің оқу бағдарламаларының өзгермелі жағдайында бағдарлау қабілетінің
төмен болуы арасындағы қарама-қайшылық әсер етіп отыр. Бұл қарама-қайшылық
тұлғалық-бағдарлық оқыту технологиясы бойынша іс-әрекеттік тәсілді пайдаланып,
студенттердің оқу, зерттеу және өзіндік жұмысын кешенді оздырудың алғышарты
болып табылады. Мұны шешу үшін мынадай оқыту тәсілдері қолданылады. Оқыту
тәсілдері: жеке тұлғаға бағдарланған тәсіл – вариативтік және сараланған бағдарламаларды, оқу және оқудан тыс іс-әрекетті ұйымдастырудың, студенттердің жеке
білім кеңістігін құру мәселелерін шешудің түрлі нысандарын пайдалану арқылы қол
жеткізіледі. Іс-әрекеттік тәсіл – студенттің дербес өнімді іс-әрекетін ұйымдастыру
жағдайында тұлғаның мүмкіндіктері мен қабілеттерін неғұрлым толық көрсету мен
дамытуға бағытталған. Құзыреттілік тәсілі – студенттердің тұлғалық сапаларының
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кешенін дамытуға, білім беруден күтілетін нәтижелер ретінде білім, икемділік пен
дағдыға негізделген құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.
Сонымен қатар, академиялық ұтқырлықтың мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде студенттердің басқа оқу орындарында оқу пәндерін таңдап оқуы және
олардың кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудағы рөлі зор. Өйткені студент сыни
тұрғыдан өз білімін бақылайды, бөгде ортада өз шеберлігін айқын көрсетеді және
оқыту орталарын салыстырады.
Жоғары оқу орнында дайындықтан өткен мамандардың білімі жоғары
дәрежеде болуы керек. Өйткені бұл талап әрбір мамандық бойынша білім беру
мазмұнын салыстырмалы түрде біртұтас білім саласы ретінде анықтайды. Білім
берудің күрделі мазмұнын меңгеруде, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың қазіргі
кездегі қағидаттарын жүзеге асыруда, педагогикалық үдеріс, яғни, оқытушылар мен
студенттердің өзара байланысқан және өзара келісілген іс-әрекеті басты міндет
атқарады. Сондықтан қазіргі кездегі жоғары білім беру жүйесінде студенттер мен
оқытушылардың жұмыстарының сапасына ерекше назар аудару қажет.
Педагогикалық білім беру жүйесінің сапасын арттыруда кәсіби құзыретті маман даярлау іс-әрекеттік тәсілмен қоғам дамуында өзіндік үйлесім табу керек. Ол
үшін «студент-студент», «студент-оқытушы», «оқытушы-студент» байланыстары
үзілмеуі керек. Әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен
қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ұрпақты білімді етіп
тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді.
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КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА
ПРОДУКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Х. Адилова, Е.Т. Ержанов
ПГПИ, г. Павлодар
Главной целью стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года, изложенной в Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу страны, является построение общества благоденствия, что возможно только на основе создания сильного государства, развитой экономики и вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Для достижения цели «Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает осуществление долгосрочных приоритетов, реализация которых требует подготовки квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного, ответственного
работника, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1, с. 7].
Важным аспектом профессионализма является культура интеллектуального
труда будущего специалиста, составляющая основу продуктивной профессиональной деятельности и инициирующая развитие интеллектуальной сферы и культуры
обучающихся. Поэтому особое значение приобретает проблема актуализации культуры интеллектуального труда будущих специалистов как одной из составляющих
профессиональной компетентности, получающей свое наполнение в условиях вузовского обучения.
Сущность процесса формирования культуры интеллектуального труда раскрывается как внутренне детерминируемый процесс, а особенности технологии формирования культуры интеллектуального труда рассматриваются как условия, которые
могут направлять, стимулировать, влиять на процесс формирования культуры интеллектуального труда будущих специалистов.
За десять тысяч лет своего развития культура прошла путь от каменного топора
до освоения космоса. Она никогда не оставалась неподвижной: зародившись, развивалась и распространялась из одного региона в другой, передавалась от прошлых
поколений настоящим и будущим, все время пополнялась новыми материальными и
духовными продуктами труда. Многочисленные и разнообразные виды культурных
изменений были определены в культурной антропологии понятием «культурная динамика», которое подразумевает все виды изменений, происходящие в культуре и в
сознании человека под воздействием внешних и внутренних причин.
Культура и личность взаимосвязаны друг с другом. Как личность является создателем и трансформатором культурных реалий, так и культура является главным
форматором в становлении личностной индивидуальности, а, следовательно, имеет
далеко не косвенное отношение к трансформации культурного сознания представителя человечества. Трансформация личности происходит через изменения его индивидуального восприятия мира, вкусов и предпочтений, через отношение к людям,
окружающей действительности, народам мира.
Личность, как частица социума, как представитель государства, является двигателем культуры, создателем и хранителем культурных ценностей. От каждой отдельной личности зависит дальнейшее процветание культуры, ибо каждый индивидуум в совокупности есть целое общество. Человек создает для себя культурную
среду, в которой или прогрессирует, или деградирует сам и под его воздействием
окружающие [2, с. 465].
В целях упорядочивания накопленного материала по формированию культуры
интеллектуального труда выделяются подходы, для каждого из которых характерна
определенная концептуальная линия в трактовке ее природы:
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– социокультурный подход, рассматривающий интеллект как результат процесса социализации;
– генетический подход, рассматривающий интеллект как следствие усложняющейся адаптации к требованиям окружающей среды в естественных условиях
взаимодействия человека с внешним миром;
– процессуально-деятельностный подход, рассматривающий интеллект как
особую форму труда, работы, деятельности;
– образовательный подход, рассматривающий интеллект как продукт целенаправленного обучения;
– информационный подход, рассматривающий интеллект как совокупность
элементарных процессов переработки информации;
– феноменологический подход, рассматривающий интеллект как особую форму содержания сознания;
– структурно-уровневый подход, рассматривающий интеллект как систему познавательных процессов на разном уровне;
– регуляционный подход, рассматривающий интеллект как фактор регуляции
собственной активности [3, с. 89].
Культурные изменения в восприятии, памяти, умозаключении, воображении
приобретают определенную направленность, так как для формирования интеллекта
недостаточно только памяти и практического опыта. Интеллектуальный труд обучающегося увеличивает ареал использования технологии благодаря расширению количества интеллектуальных предпочтений. И важное место здесь отводится использованию технологии формирования культуры интеллектуального труда.
Технология рассматривает интеллектуальный труд как исследовательскую деятельность и направлена на преодоление разрыва между высокими требованиями к
культуре труда, предъявляемыми на входе в информационно-образовательную среду
и недостаточным уровнем сформированности культуры интеллектуального труда
обучающихся на той или иной ступени обучения, что также актуализирует данную
тему.
Теоретической основой технологии служат концептуальные взгляды на развитие культуры интеллектуального труда А.К. Марковой, В.А. Сластенина. Согласно
их исследованиям, интеллект – это и способность к деятельности, и сама интеллектуальная деятельность, представляющая собой единство познавательных функций
разного уровня – психомоторики, внимания, памяти и мышления. Интеллект обучающегося формируется по мере образования и закрепления в мозгу таких мыслительных операций как анализ и синтез.
Развитие интеллектуального потенциала, обучающегося обеспечивается повышением культуры труда. Главное здесь, не количественная сумма знаний, умений и
навыков, а качество, умение создавать новые знания – качественный интеллектуальный продукт, высоко ценимый в обществе. Все это предполагает развитие культуры
интеллектуального труда посредством использования технологии.
Большое количество открытий, стремительность развития знания и науки требуют развитости интеллекта. Именно в учебном процессе создание психологопедагогических условий развития высокой познавательной мотивации и умений качественно, рационально, с наименьшими затратами сил, энергии и времени выполнять интеллектуальную работу составляет суть понимания культуры интеллектуального труда. Работа, труд и деятельность происходят через освоение культуры интеллектуального труда, когда уровень их сформированности существенно отличается.
Высокий уровень проявляется при творческом исполнении, средний при непосредственно преобразующем и «активно» при репродуктивно-воспроизводящем исполнении.
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Термин «культура» осмысливается как условия, причины и факторы развития
личности, как источник личностного роста обучающегося. Культура интеллектуального труда, как особое качество обучающегося, приобретается в процессе совместной познавательной деятельности и общения, а также через многообразные отношения, в которые вступает индивид в процессе деятельности [4. с. 322).
Культура интеллектуального труда, как источник развития личности, трансформируется в результат, при котором личность сама выбирает деятельность и образ
жизни, определяющие ее дальнейшее развитие.
Показателями эффективности формирования культуры интеллектуального труда являются:
– уровень развития познавательных мотивов;
– знания о методах познания;
– действенность знаний, направленность на практическое использование;
– уровень развития познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти,
воображения;
– уровень владения технологиями интеллектуального труда;
– результативность интеллектуального труда;
– состояние нервно-психического здоровья и комфорта;
– эстетическое выполнение и оформление работы.
Комплекс педагогических условий, обеспечивающий развитие культуры интеллектуального труда включает в себя:
– укрепление познавательной составляющей мотивации учения и интеллектуального роста личности;
– совершенствование содержательного и технологического компонентов учения;
– психолого-педагогическое содействие и поддержка самоорганизации интеллектуальной деятельности, представляющая биогенетическое, социогенетическое и
персоногенетическое направления.
В основе биогенетической концепции лежит теория о том, что развитие подчиняется определенному закону, а основные психические свойства личности заложены
в самой природе человека, биологическом начале, определяющем его жизненную
судьбу.
В качестве основного принципа выдвигается принцип удовольствия. Этапы
развития инстинкта, тренинга и интеллекта связаны с созреванием мозга, усложнением отношений с окружающей средой и с развитием аффективных состояний – переживанием удовольствия и связанного с ним действия. На первом этапе развития –
этапе инстинкта – благодаря удовлетворению инстинктивной потребности выступает
«функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А
на этапе интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее
удовольствие.
Социогенетическая концепция рассматривает поведение человека как продукт
внешнего воздействия. В поведении человека нет ничего врожденного, и каждое его
действие есть продукт внешней стимуляции. Следовательно, манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого склада. В социогенетических
теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а
активность человека не учитывается.
Культура есть усилие человека к существованию посредством:
– творческой деятельности (культура характеризует только человека –
Э.А. Баллер, М.С. Коган);
– технологии (культура характеризует способ деятельности, процесс, содержание, результат труда – В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, Э.С. Маркарян).
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Технологическая концепция рассматривает культуру как вид деятельности и
характеристику социума. Любое общественное явление несет элемент культуры.
Главной функцией социума является творчество. Личность является предметом
культуры. Необходимо соотносить между собой культуру и деятельность как суть и
специфичность интеллектуального труда [5, с. 487].
В философии деятельность предстает собой способ существования человека
как действующего субъекта. Как предметная ценность культуры, деятельность формирует определенный тип человека. Но никакие ценности и достижения не являются
гарантом успеха, так как упасть вниз можно с любой высоты.
Культура интеллектуального труда имея собственное внутреннее содержание,
структуру факторы проявляется в формах движения системы, дает представление о
состоянии компонентов и характере связей между ними, раскрывает систему и ее
компоненты со стороны функционального содержания, обеспечивает единство исторического и логического, генетического и феноменологического в раскрытии этапов
прошлого, настоящего и будущего.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ
С.Н. Аскапов, С.М. Омаров
ПГПИ, г. Павлодар
Уровень физической подготовленности школьников находится в прямой зависимости от развития физических качеств.
Под физическими качествами понимают социально обусловленные совокупности биологических и психических свойств человека, выражающие его физическую
готовность осуществлять активную двигательную деятельность [1, с. 328]. Все они
проявляются в движениях, и характер их проявления зависит, прежде всего, от
структуры самого движения.
Двигательные действия, используемые для решения двигательной задачи, каждым индивидом могут выполняться различно. Наблюдаемые различия объясняются
индивидуальными возможностями учеников и отражают по своей сути уровень развития тех или иных физических способностей.
Двигательными или физическими качествами принято называть отдельные
стороны двигательных возможностей человека [2, с. 34].
К числу основных физических качеств относят силу, выносливость, ловкость,
быстроту и гибкость.
Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий.
Различают относительную и абсолютную силу. Абсолютная сила определяется
максимальными показателями мышечных напряжений без учета массы тела челове-
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ка, а относительная сила – отношением величины абсолютной силы к собственной
массе тела [1, с. 25]
По мнению многих авторов (А.А. Маркосян, 1969; В.П. Филин, 1980; Л.П. Додонова, 1994), с возрастом происходит естественное увеличение мышечной силы.
Ускорение физического развития в период полового созревания приводит к более
выраженному приросту показателей мышечной силы. Результаты исследований
(Б.А. Никитюк, 1998, 2000; А.Г. Трушкин, 2000; Е.А. Табакова, 2001, 2002) говорят о
том, что в возрасте 13–14 лет сила двуглавой мышцы плеча, мышц сгибателей и разгибателей кисти и мышц большого пальца при динамической работе достигает
большей величины, чем в детском возрасте (8–9 лет). Об этом же свидетельствуют
исследования А.В. Коробкова (1985), который отмечал, что нарастание силы различных групп мышц в пересчете на один килограмм веса 13–14-летних подростков происходит более интенсивно, чем у детей 8–9 лет. Одна из причин прибавления мышечной силы у детей – нарастание мышечной массы тела, то есть увеличение мышечного поперечника. Важная роль в развитии силы в этот период принадлежит, повидимому, дифференциации нервно-мышечного аппарата.
Ловкость – это совокупность координационных способностей и морфофункциональных свойств человека, позволяющих эффективно осваивать двигательное
действие и своевременно перестраивать его в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.
Факторы проявления ловкости:
– Физиологический фактор, определяет проявление ловкости в зависимости от
возбудимости и лабильности ЦНС.
– Психологический фактор представлен совокупностью психологических
свойств и способностей личности.
– Биохимический фактор – проявление ловкости представлено совокупностью
аэробных и анаэробных возможностей организма к энергообразованию.
– Морфологический фактор – проявление ловкости определяется мышечной
композицией.
– Биомеханический фактор связан со способностью к дифференцированию
пространственно-временных параметров движения.
В период от 11 до 13–14 лет увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий, улучшается способность к воспроизведению заданного темпа движений. Подростки 13–14 лет отличаются высокой способностью к усвоению сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением формирования
функциональной сенсомоторной системы, достижением максимального уровня во
взаимодействии всех анализаторных систем и завершением формирования основных
механизмов произвольных движений.
В возрасте 14–15 лет наблюдается некоторое снижение пространственного
анализа координации движений. В период 16–17 лет продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня взрослых, а дифференцировка мышечных
усилий достигает оптимального уровня.
В онтогенетическом развитий двигательных координаций способность ребенка
к выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11–12 лет.
Этот возрастной период определяется многими авторами как особенно поддающийся
целенаправленной спортивной тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития координационных способностей с возрастом выше, чем у девочек [3].
Быстрота – возможность человека, обеспечивающая ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения,
частота (темп) движений.
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Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей
как у мальчиков, так и для девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в
меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14–15
лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях
быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. Половые различия в
уровне развития скоростных способностей невелики до 12–13-летнего возраста.
Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях быстроты целостных двигательных действий [1, с. 123].
Гибкость – это способность выполнять движение с большой амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, а недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений человека, так как
ограничивает перемещение отдельных звеньев тела. Человек, обладающий хорошей
гибкостью в одних суставах (например, тазобедренных), может оказаться совсем не
гибким в других (например, плечевых).
А.П. Матвеев, С.Б. Мельников пишут, что гибкость интенсивно увеличивается
у детей в возрасте от 9 до 11–12 лет, а некоторые авторы (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов) указывают, что наиболее интенсивно гибкость развивается до 15–17 лет. При
этом для развития пассивной гибкости сенсетивным периодом будет являться возраст 9–10 лет, а для активной 10–14 лет. У девочек показатели гибкости на 20–30%
выше, чем у мальчиков. Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6–
7 лет. У детей и подростков 9–14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте [1, с. 35].
Выносливость – способность совершать работу заданной интенсивности в течение возможно более длительного времени. В зависимости от конкретных условий
выносливость проявляется по-разному. Выносливость, которая проявляется при различных по характеру видов длительной физической работы умеренной интенсивности, условно называется общей выносливостью. Наряду с общей выносливостью существует специальная выносливость. Под специальной выносливостью следует понимать способность длительное время поддерживать эффективную работоспособность в определенном виде физических упражнений [2, с. 117].
Доказано, что к 11–12 годам мальчики и девочки становятся более выносливыми. К этому возрасту более выносливыми к статическим нагрузкам становятся
мышцы-сгибатели и разгибатели предплечья, затем сгибатели кисти рук и икроножные мышцы ног.
Воспитание двигательных качеств нужно рассматривать как единый педагогический процесс, поскольку развитие одного из них обязательно воздействует и на
остальные. Степень этого воздействия зависит от многих факторов, два из которых,
по-видимому, являются главными:
1) уровень физической подготовленности занимающихся;
2) величина и характер тренировочной нагрузки.
Развитие физических способностей происходит под воздействием двух основных факторов: наследственной программы индивидуального развития организма и
социально-экологической его адаптации (приспособление к внешним воздействиям).
В силу этого под процессом развития физических способностей понимают единство
наследственного и педагогически направляемого изменения функциональных возможностей органов и структур организма [1, с. 23].
Физические качества школьников формируются неравномерно и не одновременно, прирост в разные возрастные периоды неодинаков (Л.В. Волков, 1970, 1981;
А.А. Гужаловский, 1977, 1979, 1988; М. Katr-Salomon, 1984; В.П. Филин, 1987, 1993;
Ю.В. Верхошанский, 1988; А.А. Кудинов, 1994; Л.М. Прогонюк, 2000).
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По мнению некоторых авторов, возрастной интервал 7–10 лет наиболее благоприятен для закладки практически всех физических качеств, реализуемых в двигательной активности человека. Если такой закладки не произошло, то время для формирования физической и физиологической основы будущего кинезиологического
потенциала можно считать упущенным [4].
С.П. Левушкин отмечает, что отдельные двигательные качества имеют естественные ускорения в развитии в самые различные возрастные периоды, причем степень их ускорений отличается у каждого физического качества. У детей с различными типами телосложения динамика естественных ускорений развития качеств разнится в зависимости от возраста, когда они наступают, а также величины и продолжительности ускорений в развитии каждого из качеств. Так, например, естественный
высокий прирост быстроты у школьников мышечного типа телосложения возникает
в 8–9 лет, в то время как у детей астено-торакальным и дигестивным типами эти же
процессы выражены в меньшей степени и происходят на год раньше (в 7–8 лет).
Анализируя полученные в ходе исследования результаты, автор отмечает, что у
школьников вне зависимости от типа телосложения наибольшие темпы прироста по
большинству показателей двигательной подготовленности наблюдается в в младшем
школьном возрасте, а также у подростков 13–15 лет. При этом большая часть естественных ускорений темпов роста приходится на возраст от 7 до 10 лет.
Периоды высокого естественного развития двигательных качеств и сенситивные периоды у школьников разных типов телосложения довольно часто различаются
по времени их начала, степени выраженности и продолжительности протекания.
Наибольшее количество сенситивных периодов в развитии физических качеств
выявлено у школьников мышечного типа телосложения, несколько меньше их у
учащихся, имеющих дигестивный соматотип. У представителей астено-торакального
типа телосложения эти периоды встречаются реже [5].
В исследованиях Л.И. Андреенко при изучении уровня двигательной подготовленности выявлено, что школьницы астеноидно-торакального, торакального и мышечного типов имеют высокий уровень двигательной подготовленности. Девочки
астеноидного типа отстают в показателях скоростно-силовых качеств, относительной силы, выносливости, гибкости и равновесия. Школьницы дигестивного типа отстают в показателях скоростно-силовых и скоростных качеств, относительной силы
и выносливости, однако для них характерен средний уровень показателей гибкости,
ловкости абсолютной силы [89].
Исследуя возможность комплексного развития двигательных качеств у детей
11–12 лет на уроках физической культуры различными средствами и методами физического воспитания, некоторые авторы предлагают применять дифферинцированный подход к воспитанию физических качеств школьников. Формирующие упражнения должны быть направлены на развитие силы, выносливости, быстроты, гибкости и ловкости. Они должны отвечать требованиям комплексной направленности.
Для оптимального функционирования организма школьников необходимо параллельное развитие всех основных физических качеств, поскольку каждое из них оказывает свое специфическое влияние на уровень здоровья. В то же время параметры
объема и интенсивности формирующих упражнений должны быть адекватны полу,
возрасту, конституциональным особенностям и состоянию здоровья занимающихся.
Они не должны превышать функциональных возможностей организма и по своим
параметрам быть достаточными для предупреждения гиподинамии. Выполнение
этих требований позволит достичь модельных показателей физической подготовленности школьников для выполнения ими нормативов учебной программы.
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Г.М. Аскапова
СОШ №13, г. Павлодар
Младший школьный возраст – особый период в жизни ребенка. Наиболее характерная черта периода с семи до десяти лет состоит в том, что в этом возрасте дошкольник становится школьником. Это переходный период, когда ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями школьника. Основы многих
физических, психических качеств личности закладываются и культивируются в
младшем школьном возрасте. Для дальнейшего правильного воспитания подрастающего поколения нашей страны нужно учителю знать особенности детской психологии и особенности детского организма [1].
Детский организм не является уменьшенной копией организма взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими этому возрасту особенностями,
которые влияют на жизненные процессы в организме, на физическую и умственную
деятельность ребенка. Развитие младших школьников резко отличается от развития
детей среднего и особенного старшего школьного возраста. По некоторым показателям развития большой разницы между мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до 11–12 лет пропорции тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. В этом возрасте продолжает формироваться структура тканей, продолжается их
рост. Темп роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается ежегодно на 4–5 см, а вес на 2–2,5 кг. Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием
кверху. Благодаря этому, становится больше жизненная емкость легких. Средние
данные жизненной емкости легких у мальчиков 7 лет составляет 1400 мл, у девочек
7 лет – 1200 мл. У мальчиков 12 лет – 2200 мл, у девочек 12 лет – 2000 мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости легких равно, в среднем, 160 мл у мальчиков и у
девочек этого возраста. Однако функция дыхания остается все еще несовершенной:
ввиду слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно
учащенное и поверхностное; в выдыхаемом воздухе 2% углекислоты (против 4% у
взрослого). Иными словами, дыхательный аппарат детей функционирует менее производительно. В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы кровообращения. Система кровообращения служит поддержанию уровня тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена. Вес сердца увеличивается с возрастом в соответствии с нарастанием веса тела. Масса сердца приближается к норме взрослого
человека. Однако пульс остается учащенным до 84–90 ударов в минуту (у взрослого
70–72 удара в мин.). В связи с этим за счет ускоренного кровообращения, снабжение
органов кровью оказывается почти в 2 раза большим, чем у взрослого. Высокая ак-
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тивность обменных процессов у детей связана и с большим количеством крови по
отношению к весу тела, 9% по сравнению с 7–8% у взрослого человека.
Сердце младшего школьника лучше справляется с работой, т.к. просвет артерий в этом возрасте относительно более широкий. Кровяное давление у детей обычно несколько ниже, чем у взрослых. К 7–8 годам оно равняется 99/64 мм рт. ст.,
к 9–12 годам – 105/70 мм рт. ст. При предельной напряженной мышечной работе
сердечные сокращения у детей значительно учащаются, превышая, как правило,
200 ударов в минуту. После заданий, связанных с большим эмоциональным возбуждением, они учащаются еще больше – до 270 ударов в минуту. Недостатком этого
возраста является легкая возбудимость сердца, в работе которого в связи с различными внешними влияниями нередко наблюдается аритмия,. Систематические физические упражнения обычно приводят к совершенствованию функций сердечнососудистой системы, расширяют функциональные возможности детей младшего
школьного возраста.
Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и
не способны длительно поддерживать тело в правильном положении, что приводит к
нарушению осанки. Мышцы туловища очень слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко возникает асимметричное положение тела.
Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному развитию,
что выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Но это развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным количеством движений и мышечной работы.
К 8–9 годам заканчивается анатомическое формирование структуры головного
мозга, однако в функциональном отношении он требует еще развития [2].
Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у детей
младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают внешние
предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и особенности, почему-то привлекшие их внимание.
Особенностью внимания младших школьников является его непроизвольный
характер: оно легко и быстро отвлекается на любой внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание на одном и том же объекте
они еще не могут. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к
утомлению.
Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их логическую
смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом связывают в своей памяти
отдельные части изучаемого явления, с трудом представляют себе общую структуру
явления, его целостность и взаимосвязь частей.
Многочисленные наблюдения показывают, что младшие школьники забывают
многое, что было ими изучено 1–2 месяца назад. Чтобы избежать этого, необходимо
систематически, на протяжении длительного времени, повторять с детьми пройденный учебный материал.
Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей изучаемых явлений,
тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с трудом усваивают понятия,
отличающиеся большой абстрактностью, так как кроме словесного выражения они
не связаны с конкретной действительностью. И причина этого, главным образом, в
недостаточности знаний об общих закономерностях природы и общества.
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Большое значение для развития функции мышления имеют игры, требующие
демонстрацию уже имеющихся знаний, умений, навыков; широту кругозора, так и
реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное значение дидактических игр велико: в процессе игровой деятельности развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, мышление, социальные чувства,
волевые качества.
Однако такое положительное влияние достигается лишь при правильном педагогическом руководстве играми. Игры полезны и для развития способностей младших школьников регулировать свои эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие особенности эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение в мимике, движениях, возгласах. В младшем школьном возрасте формируются и
воспитываются волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности
руководствуются лишь ближайшими целями.
Детей 10–11 лет отличает весьма своеобразное отношение к себе: около 34%
мальчиков и 26% девочек относятся к себе полностью отрицательно. Остальные 70%
детей отмечают у себя и положительные черты, однако отрицательные черты все
равно перевешивают. Таким образом, характеристикам детей этого возраста присущ
отрицательный эмоциональный фон.
Эмоциональная сфера младших школьников характеризуется:
– легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью восприятия, воображения, умственной и физической деятельности эмоциями;
– непосредственностью и откровенностью выражения своих переживаний – радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия;
– готовностью к аффекту страха; в процессе учебной деятельности страх ребенок переживает как предчувствие неприятностей, неудач, неуверенности в своих силах, невозможность справиться с заданием; школьник ощущает угрозу своему статусу в классе, семье;
– большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроений;
– эмоциогенными факторами для младших школьников являются не только игры и общение со сверстниками, но и успехи в учебе и оценка этих успехов учителем
и одноклассниками;
– свои и чужие эмоции и чувства слабо осознаются и понимаются;
В младшем школьном возрасте особенно ярко видна социализация эмоциональной сферы. К третьему классу у школьников проявляется восторженное отношение к героям, выдающимся спортсменам. В этом возрасте начинает формироваться любовь к Родине, чувство национальной гордости, формируется привязанность к
товарищам.
Ознакомившись с анатомо-физиологическими и психологическими особенностями, необходимо обратить внимание на правильную организацию расписания и
построение дополнительных занятий с детьми младшего школьного возраста. Нагрузка не должна быть чрезмерной. Обучение должно носить наглядный характер с
простым и доходчивым объяснением.
Нужно обратить особое внимание на формирование правильной осанки у детей
и обучение правильному дыханию. На занятиях широко использовать дидактические
игры, как незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых качеств
младшего школьника [3].
Исследования показали, что учащиеся первых классов могут сохранять усидчивость и внимание непрерывно в течение 30–35 минут, не более.
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Итак, ребенок начинает обучаться в школе, обладая конкретным мышлением.
Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней
стороны явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении существенных
свойств и признаков, что дает возможность делать первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка постепенно начинают формироваться понятия, называемые научными.
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БІЛІМ БЕРУДІ ІЗГІЛЕНДІРУ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰРПАҚ
ТӘРБИЕЛЕУ НЕГІЗІ
Ж.Ж. Әкімбаева
«Бөбек» ҰҒПББСО
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім теориясы мен мазмұны
лабораториясы, Алматы қаласы
Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап,
дамыған елу елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру
жүйесі де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім
кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген
сенімі мен ерік бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа
жету жолындағы құқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың
бірі.
Сондықтан біздің білім жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана
құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі,
олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыда
қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс.
Десек те, біздің қалыптасқан дәстүрлі білім беру жүйесінің гуманистік сипатта
болғанын жоққа шығармаймыз. Алайда, дәстүрлі білімнің негізгі мақсаты, мазмұны,
формасы, әдіс-тәсілдері мен өзіндік құралдары болды. Дәстүрлі білім беру мен
гуманистік білім беруді өзара салыстырып қарайтын болсақ, өзара ұқсастық пен
айырмашылықты байқауға болады (1-кесте).
Дәстүрлі және гуманистік білім берудің негізгі идеялары мен принциптерінің
салыстырмалы сипаттамасынан шығатын қорытынды бүгінгі қоғам талап етіп
отырған тұлға, яғни өздерінің дене және рухани күштерін жете бағалайтын, өз тілегі
мен сезімін қажетті арнаға бұра алатын, өзіне талап қоя алатын, өз күшіне, өз
қабілетіне, өмірлік мақсаты мен міндетіне жету жолындағы мүмкіндігіне сенімді,
отанын, елін-жерін сүйетін, адамгершілік құндылықтары қалыптасқан толық адамды
тәрбиелеу үшін, білім беру жүйесін ізгілендірудің қажеттілігі.
Жалпы ізгілендіру дегеніміздің өзі – адамның жеке тұлға ретінде құндылығын
танитын, оның ізгі қасиеттері мен даму еркіндігін қорғаумен сипатталатын, адамдар
арасындағы қатынастардың теңдігі мен әділеттілігі ұстанымдарына сүйенетін
көзқарастар жүйесі.
Білім беру жүйесін ізгілендіруде жалпы білім беудің мақсаты, мазмұны,
принциптері, педагогикалық іс-әрекет мәселелері гуманистік және гуманитарлық
танымға бағытталуы тиіс.
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1-кесте – Дәстүрлі және гуманистік білім берудің негізгі идеялары мен принциптерінің салыстырмалы
сипаттамасы.
Дәстүрлі білім беру
Адам – құрал
Адамды ғылымға және өндіріске тарту
Білім, білік, дағдыны қалыптастыру
Әрекеттің үлгісін меңгерту
Үлгі бойынша әрекет ету механизмі
Адамның барлық әрекетін алдын-ала жоспарлау
Орта үлгерімге бағдарлану
Әрекеттің нәтижесін бағалау
Бағалау әлеуметтік-нормативтік талаптар
негізінде
Жеке тұлға ұжымға көп тәуелді
Мінез-құлқы мен жеке басты түзеуге ұмтылу

Гуманистік білім беру
Адам–мақсат
Адамды қоғамда толыққанды тәуелсіз өмір
сүруге тарту
Тұлғаның өзін-өзі тану, дамыту механизмі мен
рухани, танымдық белсенділігін қалыптастыру
Шығармашылық әрекетттің тәжірибелері
Шығармашылық механизм
Ішкі себептермен болған дамуға,
шығармашылыққа сүйену
Әрбір жеке адамның ерекшеліктерін ескеру, сүю,
құрметтеу
Бағалау жеке тұлғаның дербестігі
шығармашылықпен өзін-өзі дамыту мақсатында
Бағалау жеке тұлғаның құндылықтары мен өзінөзі бағалау тұрғысында
Жеке тұлғаның дербестігі мен еркіндігі
Мінез-құлқы мен жеке басты түзеу оқушының
тұлғалық бейнесін ескере отырып жасалынады.

Сонымен қатар, бәсекеге қабілетті, өз бетінше ойлап, шешім қабылдай алатын,
ұрпақты тәрбиелу үшін балаға тәрбие беретін ортасы мен ұстаздарының қарымқатынасы демократиялық яғни, оқушының өзіндік «Мен»-ін әлеуметтік ортамен
сәйкестендіре алатындай сипатта болуы керек. Жалпы педагогика мен психологияда
адамдардың қарым-қатынасы үш түрлі сипатта өрбіп отыратынын білеміз. Атап
айтсақ, гуманистік, авторитарлық, либералдық (бейберекет).
Енді осы қарым-қатынастарға жеке жеке тоқталып, оның балаға қалай әсер
ететіндігіне яғни соңғы нәтижесіне зер салайық. (2-кесте).
2-кесте
Қарымқатынастың
сипаты

Гуманистік

Авторитарлық

Либералдық
(бейберекет)

Үлкендердің іс-әрекеті
Ата-ана немесе педагог
тәрбие үдерісінде балалардың қызығушылығы
мен белсенділігін үнемі
ескереді.
Ата-ана немесе педагог
балалардың белсенділігін
шектеп, тек өз беделінің
күшімен ғана басқаруға
тырысады.
Ата-ана немесе педагог
күнделікті жұмыстарды
ұйымдастыруға көп көңіл
бөлмейді. Өзін көптің бірі
ретінде сезінеді.

Оқушының
іс-әрекеті
Балалар барлық
іс-әрекетке белсене қатысады
Балалар барлық
іс-әрекеттен
тысқары
қалады.
Балалардың
істері жүйесіз,
бей-берекет.

Соңғы нәтиже
Балалар өз пікірлерін ашық айтады,
ынта-жігерін жасырмауға үйренеді.
Белсенді. Өз бетінше дұрыс әрекет
ете алады.
Балалар бойында қорқыныш, үрей
сезімдері басым, қорқақ, ынжық.
Ата-ананың, педагогтың алдында
тәртіпті көрінгенімен басқа жерлерде түрлі тәртіпсіздіктерге барады.
Іс-әрекеттері ойластырылмаған,
жүйесіз, пікір бостандығының
мөлшерсіздігі сондай, балалар аузы
барыншы сөйлеп, аяғы барынша
жүреді.

Қорыта келгенде, жас ұрпақты өзгермелі әлемде кездескен қиындықтарды арұжданмен, басқаға қиянат жасамай, адал жеңе алатын, бәсекелестікке қабілетті етіп
тәрбиелеуде білім беру мазмұнының құндылықтық әлеуетін күшейтіп, оны
ізгілендіру кезек күттірмейтін мәселелердің бірі екендігі даусыз.
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МӘДЕНИАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ АСПЕКТІЛЕРІН ЗЕРТТЕУ
БАРЫСЫНДА ШЕТ ТІЛДЕРІН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚЫТУ
Д.Х. Байдрахманов, Т.А. Сейтешева
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қаласы
Қазіргі әлемде өзге тілдік коммуникацияға қызығылушылықтың артуы
мәселелері жаһандау үдерістерімен байланысты. Ол тек бизнес интеграция
процесінде ғана емес, сонымен жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, іскер
және жеке байланыстардың нығаюы кезінде білінеді. Қазіргі заманда Қазақстан
біртіндеп әлемдік қоғамдастыққа кіруімен белгіленеді, бұл студенттедің шет тілін
үйренуде концептуалдық тұрғыдан келудің керектігін анықтайды және шет тілі
болашақ кәсіби қызметтің құралы ретінде пайдаланылады.
Шет тілдерді менгерудің мақсаты нақты білімді меңгеру емес, шет тілді өмірде
қолдану, өзге ұлт өкілдерімен қарым қатынас жасай алатын тілдік тұлғаны
қалыптастыру. Қазіргі қоғамға қарапайым мамандар, заңгерлер немесе менеджерлер
ғана емес, тек тіл білумен шектелмейтін халықаралық және мәдениаралық қарым
қатынастар бойынша мамандарды қажет етеді.
А.П. Садохинаның анықтамасы бойынша, мәдениаралық коммуникация
әртүрлі мәдениетке жататын жеке тұлға мен топтардың арасындағы түрлі қарым
қатынастардың жиынтығы. Мәдениаралық коммуникация өз терминімен
түсіндіріледі. «Бұл термин әртүрлі ұлттық мәдениетке жататын екі қатысушының
коммуникативтік акт кезіндегі өзара түсінушілік деген мағынаны білдіреді» [1].
Қазіргі қоғамның өмірін сипаттайтын мәдени коммуникацияның көрінісі бизнес, өндіріс білім саласында туындайды. Бизнес саяси, географиялық және
экономикалық тұрғыдан әлемнің түкпір түпкіріне жетіп, кең таралу мүмкіндігін алды. Сол себептен мәдениеттану және лингвоелтану бағытының көздейтін мақсаты:
біріншіден, серіктестер арасындағы мәдениаралық қарым қатынастарды және өзара
түсінісуді қамтамасыз етеді.
«Алайда, адам тілді үйренгенде сонымен бірге ұлттың мәдениетін де үйренеді,
тілдің сақтап отырған үлкен рухани құндылықтарын алады» [2].
«Мәдениаралық коммуникация»терминінде кем дегенде екі фактордың тығыз
байланысы бар – мәдениеттің және коммуникацияның. Ол селбесу құбылыстарын
білдіретін зерттеу объектісі болып табылады. Мәдениаралық коммуникация ең аз
дегенде екі түрлі мәдениет, соған сәйкес екі түрлі тіл өкілдері жүзеге асыратын
мәдениеттің кез келген диалог пайда болған жағдайда ғана қолжетімді.
Шет тілінің тәжірибелі оқытушылары тілдің маңызды функциясы – кез келген
тіл мәдениетті сақтап, ұрпақтан ұрпаққа беру екенін жақсы біледі. Бұл тұлғаның
ұлттық сипатын, халықтың, ұлттың этникалық қоғамдастығын қалыптастыруда
шешуші рөл атқаратындығын айтпау ұстаздар мен лингвистер үшін оңай емес. Міне,
сондықтан да құндылықтар жүйесін, қоғамдық мораль қалыптастыруда, әлемге,
адамдарға, басқа халықтар мен мәдениетке қарым-қатынасын қалыптастыруда тіл
маңызды орын алады.
Шет тілін үйрену курсының басталуымен бірге оқытушыларда да қиындық
туады: кейбір студенттер мәдениаралық коммуникация дағдыларын меңгеруді былай
қойғанда, шеттілінен тіпті базалық білімдері де жоқ. Жаңа ұжымға келген мұндай
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студент шет тілін нашар білгендіктен, өзін төмен сезінеді, сабақтан көп қалады, тілді
түсінбейді, зачетқа немесе емтиханға тек қандай да бір баға алу үшін ғана келеді.
Мұндай студент мәдениаралық коммуникациясын құрайтын ұйымдастырушылық,
технологиялық, мазмұндық және дидактикалық мәселелерден тым алшақ.
Коммуникация адамдарға, олардың өміріне, тәртібіне, дүниетанымдарына және
осы әлемнің бір бөлігі ретінде өздеріне де үстемдік етеді. Қалай болғанда да, біз шебер ұйыдастырған жағдайда нәтижесінде коммуниканттарды жалпы ғаламшарлық ой
мен еске апаратын мәдениаралық коммуникацияның кепілі болып табыламыз.
Бұл мақаланың мақсаты-жоғары оқу орнының студенттеріне шеттілін оқып
үйрету барысында мәдениаралық коммуникацияны игертуде аксиологиялық
тәсілдерді көрсету болып табылады, мәдениаралық коммуникация мәселесіне
ғылыми-философиялық тұрғыдан баға береді.
Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін, бізге ең алдымен, білім бойынша, ақыл
бойынша, терең нанымы бойынша тіл маманы болуымыз керек. Біз шет тілін оқып
үйренуді әр елдің адамдары арасындағы қарым-қатынастың қажеттігі жайлы шолу
дәрістерінен бастаймыз. Адамзат – қоғамдық нәрсе. Ол қоғамда өмір сүреді,
сондықтан, осы қоғамның басқа мүшелерімен араласуы керек. «Коммуникация»
сөзінің түп-төркініне үңілсек, бұл латын тілінен енген және communis қазақ тілінде –
жалпы деген ұғымды білдіретінін білеміз. Демек, сөздер адамдарға бірігуге, коммуникация арқылы араласуға көмектеседі. Қарым-қатынассыз қоғам жоқ. Қоғамсыз
әлеуметтік, мәдени, ақылды, саналы адам, һomosapiens жоқ.
Соңғы он жыл ішінде біздің елімізде болып жатқан саяси, экономикалық, геосаяси оқиғалар болашақ мамандарды тәжірибелік-бағдарлы, кәсіптік, әлеуметтікмәдени коммуникацияға даярлауды талап етеді. Біздің зерттеуіміздегі маңызды
нәрсе студенттердің тек кәсіптік терминдер мен ұғымдарды, іскерлік дағдыларды
ғана емес, әлеуметтік – мәдени білімдерді де меңгеруі болып табылады.
Неден бастау керек? – Ең бірінші және негізгісі, – ол студенттерде шет тілін
оқып үйренуге деген мықты сенім мен тілек болу керек. Бұл белгілі бір жаттығуларды механикалық түрде орындап, дайын мәтіндерді жаттау емес. Шет тілін
үйрену адамда жағымды әсер тудыруы тиіс. Онсыз адам оқудың сүреңсіз жолында
ілініп-салынып, айлап-жылдап жүре береді. Тіл үйренуші адамның қалай да шет
тілін өзі үйренуге болады деген сенімін асыра бағалауға болмайды. Бұл саладағы
таңғажайыптар аса сирек, – дегенмен кездесіп қалуы да мүмкін. Бірақ, сізді көп әрі
ұзақ жұмыс күтіп тұрғандығына мойынсұнған жөн. Білім алудағы аксиологиялық
көзқарас мазмұны жағынан іргелі болуы тиіс, яғни адамның мәдениетінің негізінің
іргесін қалайды, оны жан-жақты дамытады. Коммуникативті білім берудің бірнеше
тең аспектісі бар, оның ішінде дамытушы, танымдық, оқу және тәрбие аспектілері
бар. Ал тәрбиелік аспект – тек біреуі ғана емес, игерудің басты нәтижесі – адамның
жан дүниесі бай, яғни адамгершілігі мол, тәрбиелі. Бұл жерде жаңалықтың
аксиологиялық тұрғысын атап өткен жөн. Білім беруге коммуникативті тұрғыдан
келгенде тәрбие білім берудің қосымшасы болудан қалып, таным, даму және оқудың
түп-төркіні болып табылады да, адамның жан дүниесін мәдениеттің шығармашыл
мұрасы арқылы қалыптастыру, байыту және жетілдіру үдерісі болып түсіндіріледі.
Студенттердің дүниетанымы жағынан өсуі сабақтың ең бірінші, кіріспе
бөлігінде қойылады да, мәдениаралық коммуникацияны тіл, қатынас арқылы
игерілетін құндылық ретінде атап өтеміз. Шет тілін оқып үйрену үдерісінің бастапқы
кезінде тіл адамның басқа ұлттық мәдениетке ұмтылу құралы ретінде қолданылады.
Жаңалық үдерісінің әрекеті аталған цикл аясында ең алдымен талқыланып отырған
мәселенің күтпеген жаңа жағдайларында пайда болады. Шет тілін шет тілі
мәдениетін үйренудің аксиологиялық аспектілерінің мәселелерін қою мақсатына жету үшін біз мынадай сауалдарды талқылауды ұсынамыз: тіл дегеніміз не тіл не үшін
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қажет тілсіз өмір сүруге бола ма әлемде қанша тіл бар қандай тіл ана тілі болып
мемлекеттік тіл болып халықаралық тіл болып саналады?
Полиглот деген кімдер? Олар басқа тілдерді қандай мақсатпен үйренеді деп
ойлайсыңдар? Сендер көп тіл білгілерің келе ме? Қандай тілді жақсы меңгергілерің
келеді және неге дәл осы тілді таңдадыңдар? Мәдениаралық коммуникация дегеніміз
не? Басқа мәдениеттегі адамдармен араласудың не қажеті бар? Неліктен бір тілде
сөйлейтін адамдар бір-бірін түсінбейді дейді? Сіздің ойыңызша, басқа мәдениеттегі
адамдармен араласудың қандай әдіс-тәсілі мен жолдары жақсырақ? Сіз адамдар өз
ана тілдерін ұмытып басқа шет тілінде, айталық, эсперанто тілінде сөйлегенін қалар
ма едіңіз? Неліктен осыдан жүз жыл бұрын ойлап табылған эсперанто тілі жалғыз
жалпы тіл бола алмады? Біз балалардың санасына тілді түсіну ұлттық
құндылықтарды түсіну арқылы келетіндігін ұқтыра білуіміз керек. Оқушылар егер
қарым-қатынас жасайтын бір ғана тіл болса, онда басқа тілдер, оның ішінде ана тілі
де жойылып кететіндігін түсінуі керек. Ал олай болмау керек. Бұл жерде ана тілі туралы пікірталас тудыра отырып, ұлы неміс классигі И. Гетенің «Кім шет тілін
білмесе, сол өз ана тілін де білмейді» деген сөзін еске түсіруге болады. Қанатты
сөздің мағынасы мынада: барлық шет тілдерін біз ана тіліміздің негізінде үйренеміз.
Сол сияқты «Этика ұстанымы» деген ұғымға назар аударайық, мұның мәнісі
оқытушы мәдениет интерпретаторы сияқты тәрбие беруші сәттерді пайдаланбай-ақ
білім беру идеалына сәйкес келетін құндылықтар жүйесін қалыптастыру үшін
қолынан келгеннің бәрін істеу керек. Жаңалық ұстанымының әлеуеті қазіргі таңда
айтарлықтай кең және оқытушының қызметін талапқа сай етіп ұйымдастыруға
мүмкіндік береді, өйткені сол жаңалық ұстанымының өзі 1-ші курстан бастап әр
сабақ циклының логикасын алдын ала жобалай отырып, мәдениаралық коммуникацияны меңгертудегі аксиологиялық ұстанымның негізінде жатыр. Бұл жерде студенттермен қарым-қатынастағы үйлесімділік факторы маңызды: бірлесе отырып, табысты еңбек ету үшін студентке дос, жолдас, әріптес, тең серіктес болу.
Шет тілін үйретудің екінші кезеңінде, студенттердің білімі мен біліктерін
теңестірген соң, біз студенттің болашақ мамандығы мен оның болашақ
мамандығына деген жолындағы рөлін қосамыз. Біз студенттердің шет тілін басқа
тілдік ортада үйренуін кәсіптік қызметтегі бәсекеге қабілеттіліктің маңызды құралы
ретінде қарастырамыз. Біздің зерттеуіміздің кілтипаны тілді үйрету емес,
студенттерді өмірге дайындау болып табылады, ол дегеніміз – мақсатты оқыту,
студенттердің кәсіптік терминдерді, ұғымдар мен іскерлік мәдениетті меңгеруі. Бұл
жерде тілдік емес бағыттағы маманды тәжірибелік- бағдарлы және әлеуметтікмәдени коммуникацияға дайындаудағы қандай да бір авторлық жүйені ұсынуға болады. Оған мыналар кіреді:
а) мазмұнды-4 модульден тұратын лингвистикалық, кәсіптік, әлеуметтікмәдени, коммуникативтік сипаттағы тілдік білім мен біліктілік кешені;
б) технологиялық – қойылған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін ЖОО-ның
ұстазына қойылатын талаптар, дидактикалық қызметтің моделі;
в) ұйымдастырушылық – атқарушылық- студенттерде шеттілдік кәсіптік және
әлеуметтік-мәдени коммуникацияны дамыту үдерісінің педагогикалық шарттары
мен кезеңдері;
г) бағалау – нәтижелік-деңгейлер, критерийлер, көрсеткіштер, диагностикалық
әдістемелер.
Студенттер арасында жүргізілген зерттеу адамның ішкі әлемін қалыптастырудағы қызық фактілерді көрсетті.
Бұл оқушылардың ой-өрісіне сырттай әсер етуді механикалық қабылдау және
меңгеру емес. Біз зерттеу кезінде физиологиялық ерекшеліктерді, шығу тегін,
темпераментін, реакция жылдамдығын, қабілетін, ішкі және сырттай, психикалық
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және әлеуметтік диалектиканы ескердік. Және мынадай шешімге келдік: тұлғаның
және мәдениеттің қатынасын салыстыра отырып, тұлғаның генезисін, қалыптасуын
әлеуметтік қоғамдастықтың мәдениетінен бөліп қарастыруға болмайды.
Эксперименттің бас кезінде студенттер: Тек біздің мәдениетті зерттей отырып,
сіздер мәдениаралық қатынастың жолымен дұрыс келесіздер ме? – деген сауалға
жауап берді. Студенттердің 73%-ы олардың жолы қарым-қатынастың ең дұрыс жолы
деп жауап берген. Өткізілген іс-шарадан 4 айдан соң сауалға 54% студент олар
халықтар арасындағы қарым-қатынастың басқа да жолдарын білемін – деп жауап
берген. Бірақ олардың мәдениаралық қатынастың дамуы- жалғыз дұрыс жол. Бір
жылдан соң, осы сұрақты қоя отырып, біз мынадай жауап алдық: мәдениаралық
қатынастың қиындығы мен айырмашылығын біріге отырып жеңу дұрыс жол болып
табылады (Респонденттердің 67% жуығы). Ал сауалнаманың 4-ші кезеңінің нәтижесі
бойынша, респонденттердің 87%-ы мәдениаралық қатынастың дамуының бірігіп даму жолын көрсетті. Бірақ мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Бұл мәдениеттің
айырмашылығын жеңудегі ең қиын жол. Орыс пен ағылшынның ішкі дүниесін
түсіну үшін орыс пен ағылшын әдебиетін оқу керек.Басқаша айтқанда, студенттерді
мақсатты оқыту, студенттерді кәсіптік терминдерді, ұғымдар мен іскерлік
мәдениетті меңгеруге дайындаймыз.
Қазіргі әлемде халықтар арасындағы өзара түсінісушілік өткір мәселе күйінде
қалып отыр, сондықтан түрлі тарихи, саяси, мәдени ерекшеліктерден туатын түрлі
мәдениет арасындағы қақтығыстар кедергісін жеңу өте маңызды. Шет тілінің рөлін
көтеру үйреніп жатқан тілдің елі туралы білімнің қайнаркөзі ретінде ғана емес, өз елі
туралы білімнің қайнар көзі ретінде де қажет. Тек үйреніп жатқан тілдің елінің
мәдениетін біржақты үйренудің зияны мен қауіптілігін де ұмытпау керек. Бұл
студенттердің туған мәдениетінен алшақтауына, моральдiк қысым мен өздерін
төмендетуге, туған елінің мәдениетін өз дәрежесінде бағаламауға, жастарды өздерін
толыққанды емес жан ретінде сезінуге әкеп соғуы мүмкін. Ағылшын тілі шын
мәнінде мәдениетаралық қатынастың құралына айналу үшін, оқу курсының
мазмұнын ұлттық – аймақтық компонентпен толықтыру қажет. Үйренетін тілдің елі
жайлы елтану материалдары Ұлыбритания, США, Австрия жайлы тақырыптардың
барлығына дерлік Қазақстан туралы материалдар табу қажет. Мысалы, «Customsand
Traditionsoof English speakingcountries» тақырыбын өткенде біз республикамыздағы
ұлттық мейрамдар жайлы материалдар пайдаланамыз. Республика күні, ҚР Конституциясы күні, Ораза мейрамы, Құрбан айт мерекелері тақырыптарын кеңінен ашамыз.
Сөйтіп, біз ұлттық-аймақтық компонентті әлемдік өнермен біріктіреміз де,
студенттердің санасына көпмәдениетті ортадағы аксиологиялық компонентті
сіңіреміз. Біз тек өнерді ғана емес, ағылшынтілді елдегі халықтардың тарихын,
мәдениетін, әдебиетін, салт-дәстүрлерін қазақ және орыс халықтарының салтдәстүрлерімен салыстыра отырып зерттейміз. Заманауи әлемде кез келген
мәдениетті адамға өз тілін, мемлекеттік тілді және ең болмағанда, бір шет тілін жетік
білуі керек. 21 ғасыр ЮНЕСКО ұйымының шешімен полиглот ғасыры болып жариялануы бекер емес. Ағылшын тілі қазіргі таңда ең кең тараған халықаралық тілдердің
бірі болып табылады. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының және Еуроодақтың,
халықаралық әуе жолдары мен ғарыштың, компьютерлік технология мен туризмнің
тілі болып табылады. Шет тілді үйренушілер, әдетте тілді қарым-қатынас тілі
ретінде меңгеруге ұмтылады. Бірақ, тілді меңгере отырып, адам жаңа ұлттық
мәдениетке еніп, тілдің бойында сақталған орасан зор байлыққа ие болады. Үздік тіл
мамандары мен шет тілінің ұстаздары үнемі тіл мен мәдениеттің бір-бірімен тығыз
байланыста екендігін есте ұстайды.
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К.Д. Ушинский өз заманына сәйкес былай деп жазған болатын: «Тілде барлық
халық пен барша Отанға жан бітеді; онда халық рухымен отанның аспаны, ауасы,
физикалық құбылыс, оның климаты, оның даласы, таулары мен даласы, орманы мен
өзендері, дауылдары мен найзағайлары – ой мен дыбысқа айналады... Бірақ халық
тілінің ашық та тұнық тереңдігінде туған отанның табиғаты ғана емес, халықтың рухани өмірінің барлық тарихы көрініс табады». [3]
Түрлі мәдениетті бұлай салыстыра отырып қарастыру оқу пәндерінің мазмұнын айтарлықтай байытып, ақыр аяғында өз туған мәдениетін мақтан етіп, үйреніп
жатқан мәдениетті құрметтеп, қызығушылық танытатын тұлға қалыптастыруға
бағытталған
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ж.Ш. Бактыбаев
ЖГУ им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган
На сегодня существует множество публикаций на тему организационной культуры, ее роли и значении в жизни и деятельности организации, в том числе и в
функционировании и развитии образовательного учреждения. Исследованию различных асᴨектов организационной культуры образовательного учреждения посвящены труды многих ученых и сᴨȇциалистов по управленческой деятельности в образовательном учреждении.
Организационная культура образовательного учреждения представляет собой
инструмент управления поведением сотрудников образовательного учреждения и
вместе с этим ᴨедагогическим коллективом в целом, использование которого позволяет директору школы формировать определенную модель поведения ᴨедагогов,
поддерживать доминирование определенного типа культуры в своей организации,
повышать и использовать его позитивный потенциал.
Прогрессивные руководители, в том числе и образовательных учреждений,
рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обесᴨечивать лояльность и облегчать
общение. Организационная (корпоративная) культура образовательного учреждения,
как и культура организаций других сфер и областей, исследователями признана многогранным социальным феноменом и рассматривается как система формальных и
неформальных элементов (уровней, частей).
В своей управленческой деятельности руководитель образовательного учреждения, так или иначе, сталкивается не только зримым пластом организационной
культуры, но и некой скрытой реальностью. Директор школы, особенно если он является недавно назначенным, имеет дело не только с материальными асᴨектами организационной культуры своего образовательного учреждения (артефактами), то
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есть всем тем, что можно увидеть, услышать, пощупать, но и некими скрытыми компонентами культуры школы. Именно управление этими внешне не воспринимаемыми асᴨȇктами культуры организации образования: нормами и правилами поведения,
ценностями, традициями, психологическим климатом ᴨедагогического коллектива,
подлинно и обесᴨечивает усᴨешное управление корпоративной культурой образовательной структуры.
Управление формированием и развитием организационной культуры образовательного учреждения, в том числе и школы, служит определяющим фактором эффективного учебного процесса, детерминирует его высокие результаты. Ибо организационная культура любого образовательного учреждения влияет на протекающий в
нем воспитательный процесс. Существует возможность повышения воспитательного
потенциала школы через корректировку организационной культуры.
Не исключением являются и образовательные учреждения города Талдыкорган, которые представляют собой современные образовательные учреждения со
свойственной им определенной организационной культурой. Нами был проведен социологический опрос, с помощью настоящего опросника мы хотели узнать мнение
относительно места и роли организационной культуры и руководителя для эффективного функционирования социального учреждения или организации, в которой
работает человек. Опросник был полностью анонимным, и мы опирались на объективную оценку об организационной культуре и социальной организации, в которой
работает респондент. Всего в опросе приняло участие 8 респондентов. Стаж работы
респондентов в своих организациях очень многогранен: от 1 года до 22 лет. Все респонденты оказались работниками высшего учебного заведения, из них 2 мужчин и
6 женщин. Возраст от 33 до 66 лет, средний возраст составляет 45,8 лет.
В разделе опросника на тему «Организационная культура в социальных организациях» на вопрос «Считаете ли Вы, что Ваша организация имеет специфическую
культуру?» ответили «да» 75,0% респондентов, «не могу сказать» – 25,0% респондентов, ответа «нет» не было.
Следующий вопрос «В чем состоит специфика культуры в Вашей организации?» предполагал наличие нескольких вариантов ответов. Здесь мнения респондентов разделились следующим образом: в правилах и нормах – 66,7%; в стиле одежды – 16,7%; в хорошем тоне и вежливом отношении между членами команды –
33,3%; в напряженности и неопределенности между членами команды – 16,7%; в незаинтересованности другими – 16,7%; в позитивном отношении между членами
команды и пользователями услуг – 33,3%; в понимании и позитивном отношении
между членами организации – 16,7%. Не были выбраны следующие варианты ответов: в способе общения; в способе меблировки комнат; в уважении других и их мнения; в плохом отношении к пользователям услуг; в поддержке позитивного тона и в
кризисных ситуациях.
На вопрос «Каким образом организационная культура влияет на Вас на рабочем месте?» мнения респондентов разделились следующим образом: влияет на мой
способ общения – 37,5%; вселяет в меня уверенность, спокойствие для реализации
ежедневных задач самым лучшим способом – 37,5%; влияет творчески, так как заставляет меня развиваться, искать ответы на вопросы, которые не были поставлены
до сих пор – 25,0%; я работаю лучше в команде, и это поощряется руководством –
37,5%; стимулирует меня на лучшее и более быстрое выполнение поставленных задач – 25,0%; позитивно, что помогает легче справляться с выполнением ежедневных
задач – 12,5%; отрицательно, так как я не чувствую себя комфортно на рабочем месте – 12,5%; я стремлюсь выполнять лучше свои рабочие задачи и думать о новых видах деятельности, так как руководство стимулирует, чтобы я развивался и был творческим – 37,5%. Не были выбраны следующие варианты ответов: отрицательно
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влияет, потому что давит на меня и я не чувствую себя спокойным на рабочем месте;
я нахожусь в депрессии, так как руководство не поощряет мои инициативы.
Порадовали ответы на вопрос «Знаете ли Вы, какова цель Вашей организации?», так как все респонденты ответили «да».
Неоднозначное мнение наблюдается при ответах на вопрос «Существует ли в
Вашей организации кодекс этических норм и стандартов профессиональной практики?». Ответу «да» свой голос отдают большинство респондентов, т.е. 75,0%, ответ
«нет» и «не знаю» собрали одинаковое количество ответов, т.е. по 12,5%.
При ответе на вопрос «Пожалуйста, укажите пять (5) из нижеперечисленных
ценностей, которые имеют наибольшее значение для Вас как для личности» нужно
было выбрать пять ценностей, и здесь ответы расположились следующим образом
(таблица 1):
Таблица 1. Ценности, которые имеют наибольшее значение как для личности
Answer Options
Комфортная жизнь (благоприятная жизнь)
Захватывающая жизнь (активный образ жизни)
Чувство достижения (с перспективой на будущее)
Жизнь в мире (без войн и конфликтов)
Жизнь в красоте (красота в природе и в человеке)
Равенство (возможность к сближению и созданию дружеских взаимоотношений, равных возможностей для всех)
Безопасность для семьи (забота о близких)
Свобода (независимость, свобода выбора)
Успех (удовлетворение)
Внутренняя гармония (свобода от внутренних конфликтов)
Зрелая любовь (сексуальная и духовная близость)
Национальная безопасность (защита от нападения)
Удовлетворенность (хорошая, тихая жизнь)
Вера в Бога (вечная жизнь)
Чувство собственного достоинства (самоуважение)
Общественное признание (признание, восхищение)
Истинная дружба (близкое товарищество)
Мудрость (зрелое понимание жизни)

Response
Percent
37,5%
12,5%
25,0%
87,5%
12,5%

Response
Count
3
1
2
7
1

25,0%

2

37,5%
62,5%
25,0%
50,0%
12,5%
0,0%
0,0%
12,5%
37,5%
12,5%
12,5%
37,5%

3
5
2
4
1
0
0
1
3
1
1
3

В соответствии с данной таблицей ответы выглядят следующим образом: комфортная жизнь (благоприятная жизнь) – 37,5%, захватывающая жизнь (активный
образ жизни) – 12,5%, чувство достижения (с перспективой на будущее) – 25,0%,
жизнь в мире (без войн и конфликтов) – 87,5%, жизнь в красоте (красота в природе и
в человеке) – 12,5%, равенство (возможность к сближению и созданию дружеских
взаимоотношений, равных возможностей для всех) – 25,0%, безопасность для семьи
(забота о близких) – 37,5%, свобода (независимость, свобода выбора) – 62,5%, успех
(удовлетворение) – 25,0%, внутренняя гармония (свобода от внутренних конфликтов) – 50,0%, зрелая любовь (сексуальная и духовная близость) – 12,5%, вера в Бога
(вечная жизнь) – 12,5%, чувство собственного достоинства (самоуважение) – 37,5%,
общественное признание (признание, восхищение) – 12,5%, истинная дружба (близкое товарищество) – 12,5%, мудрость (зрелое понимание жизни) – 37,5%. Также следует отметить, что респондентами не были выбраны варианты ответов: национальная безопасность (защита от нападения) и удовлетворенность (хорошая, тихая
жизнь).
При ответе на вопрос «Каким образом работники Вашей организации получают информацию о специфике ее культуры?» нужно было выбрать несколько вариантов ответов, здесь ответы расположились следующим образом (таблица 2).
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Таблица 2. Каким образом работники вашей организации получают информацию о специфике ее
культуры?
Answer Options
Перед началом работы (обучались в нашей организации, использовали некоторые из предоставляемых услуг, получали неофициально информацию из
различных средств массовой информации и от людей, которые имели контакт
с нами)
При поступлении на работу
В процессе специальной программы для адаптации
В рамках специальных событий, посредством специальных информационных
сообщений
От других членов нашей организации в процессе неформального общения
От руководителя подразделения (департамента, команды), в котором работают
Посредством наблюдения в процессе работы
Никто не дает целенаправленную информацию новым членам организации

Response
Percent

Response
Count

0,0%

0

25,0%
12,5%

2
1

37,5%

3

25,0%

2

25,0%

2

50,0%
12,5%

4
1

В соответствии с данной таблицей ответы выглядят следующим образом: при
поступлении на работу – 25,0%, в процессе специальной программы для адаптации –
12,5%, в рамках специальных событий, посредством специальных информационных
сообщений – 37,5%, от других членов нашей организации в процессе неформального
общения – 25,0%, от руководителя подразделения (департамента, команды), в котором работают – 25,0%, посредством наблюдения в процессе работы – 50,0%, никто
не дает целенаправленную информацию новым членам организации – 12,5%. Также
следует отметить, что респондентами не был выбран вариант ответа, как перед началом работы (обучались в нашей организации, использовали некоторые из предоставляемых услуг, получали неофициально информацию из различных средств массовой
информации и от людей, которые имели контакт с нами).
По мнению опрашиваемых, сотрудники их организации должны иметь следующие положительные характеристики: амбициозный, с широким мышлением,
способный, дружественный, полезный, честный, человек с воображением, интеллектуальный, логический, требовательный, послушный, вежливый, ответственный,
умеющий контролировать себя. Интересно, что, по мнению респондентов, совсем
необязательно быть опрятным, смелым, быстро прощать других и независимым.
Следует отметить, что 75,0% респондентов знают пользователей своих услуг и
специфику культуры в своей организации, также 75,0% респондентам нравятся правила и нормы поведения в своей организации и у 100,0% респондентов существуют
девизы или лозунги в своей организации.
Все респонденты отмечают, что в их организациях имеется фирменный знак
или логотип, и все они знают, что означает их логотип, по их мнению, они знают,
что отражает логотип (символ) организации: ее цели, задачи, философию, миссию. В
основном логотип используется в рекламных материалах, в документации и в подарках, сувенирах.
Руководитель организации, в которых работают респонденты, является человеком, который вызывает позитивные эмоции и умеет мотивировать (побуждать) исполнять поставленные задачи лучшим способом, всегда позитивен, имеет хорошее
чувство юмора и позитивное отношение к людям, умеет эффективно общаться с
людьми, вежлив, сердечен, заботится о других, может быть оригинальным, имеет
широкие интересы, открыт по отношению к людям и смело решает любой возникнувший кризис, организован и дисциплинирован. Хороший руководитель в их организациях строгий, честный и поддерживающий, щедрый и снисходительный; беспристрастный и корректный, не использует данную ему власть для своей собствен-
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ной выгоды, уважает и принимает во внимание личные потребности и ценности подчиненных.
Хороший подчиненный в их организациях работает много для достижения задач организации, защищает интересы своего руководителя, максимально способствует выполнению задач, открыт для новых идей и предложений, готов уступить руководство другим, когда они показывают большую способность или потенциал, заинтересован в своем собственном развитии и обучении, готов получить помощь, когда это необходимо, и уважает потребности других людей, ответственный, надежный, прилежно выполняет свои обязанности.
Хороший член организации отдает приоритет требованиям и исполнению задач, приоритет обязанностям и требованиям своей собственной профессиональной
роли, приоритет личным потребностям клиента/пользователя услуги.
Люди, которые хорошо работают в организации, являются эффективными и
компетентными в личных отношениях, обладают глубоким желанием выполнять работу, а также сознательными, ответственными, с сильным чувством лояльности по
отношению к организации.
Во время рабочей недели респонденты чувствуют себя активными, энергичными, воодушевленными, сильными, но в то же время нервными, расслабленными,
раздражительными.
Также при опросе респонденты отметили, что для повышения эффективности
сотрудников не используются полноценно такие факторы, как эффективная система
оплаты труда, готовность брать на себя ответственность, творческий потенциал работников организации, личная инициатива работников организации, предоставление
возможностей к включению в межфирменном или внешнем обучении, в котором
нуждаются работники организации, соблюдение сроков исполнения поставленных
задач.
В качестве трех успешных мер для поощрения сотрудников, которые улучшили
бы работу в организации, было отмечено следующее: справедливость, более дифференцированная оплата труда, более рациональное распределение обязанностей, поездки для повышения квалификации за счет вуза, полное доверие, творческий отпуск, материальная поддержка, карьерный рост, повышение квалификации.
Между тем анализ объективных данных: оценка психологического климата в
ᴨедагогическом коллективе показывает, что психологический климат в ᴨедагогическом коллективе преобладает средней стеᴨени благоприятности, носит неустойчивый характер. Более того, опрос по определению стиля руководства ᴨедагогическим
коллективом свидетельствует, что превалирует коллегиальный подход к работе, весомую роль также играет директивный компонент в управленческой деятельности.
Создание и развитие благоприятного эмоционального фона для более полного
осознания и понимания управленческих решений требует эффективной совместной
работы адмиʜᴎϲтрации и ᴨедагогического коллектива, основанной на совершенствовании методов и стиля руководства, коллективном обсуждении возможных решений,
улучшении неофициальных взаимоотношений и личных контактов в результате коллективных вечеров, экскурсий. Существует необходимость в более тщательном
управлении корпоративной культурой ᴨедагогического коллектива. Кроме использования традиционных форм взаимодействия адмиʜиϲтрации и ᴨерсонала (ᴨедагогические советы, конференции) и осуществления основных механизмов самореализации (школы педагогического мастерства и т.д.), необходимо внедрять и применять
различные групповые и коллективные технологии (корпоративную проектную деятельность, кейс-методы, ролевые и деловые игры).
Таким образом, организационная культура образовательного учреждения представляет собой инструмент управления поведением сотрудников образовательного
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учреждения и вместе с этим ᴨедагогическим коллективом в целом. Используя этот
управленческий инструмент, руководитель образовательного учреждения формирует
определенную модель поведения ᴨедагогов, поддерживает доминирование определенного типа культуры в своей организации, повышает и использует его позитивный
потенциал, так как в образовательном учреждении существуют одновременно несколько типов культур: ролевая культура, культура власти и силы, командная культура (культура деятельности), культура индивидуальности (культура личности).
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Е.А. Ведилина
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
А.В. Золотоноша
Школа-лицей №16, г. Павлодар
Урок – это основная организационная форма обучения в школе. Он является не
только важной организационной, но и прежде всего педагогической единицей процесса обучения и воспитания.
Уроки в школе – это значительная часть жизни школьников, требующая элементарного комфорта, благоприятного общения.
Эффективность учебного процесса зависит не только от способностей учеников, наличия целенаправленной мотивации учителя, но и от их прилежания, трудолюбия.
Хороший урок – дело не простое. Искусство проведения уроков во многом зависит от понимания и выполнения учителем социальных и педагогических требований, которые определяются задачами школы, закономерностями и принципами обучения. Немаловажным условием проведения урока является грамотная постановка
задач урока и успешная их реализация.
К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета
приобретенных знаний, умений и навыков, обобщения и систематизации выученного, повторение ранее изученного.
Наряду с этими традиционными уроками в последнее время широко используются и нетрадиционные (нестандартные). Это, в частности, уроки-экскурсии, урокипутешествия, интегрированные уроки, тематические игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают программный материал.
В учебном пособии Подласого И.П. «Педагогика» выделены десятки типов нетрадиционных уроков (перечислено 36), в том числе уроки – деловые игры, уроки –
речевые игры, уроки-игры типа «Поле чудес» и т.д. [1].
Все они отнесены к различным типам, хотя очевидно, что это уроки одного типа или близкие друг к другу. Г.В. Селевко рассматривает нестандартные уроки как
«технологии», «нетрадиционные технологии урока». Он характеризует их как «основанные на усовершенствовании классических форм урочного преподавания, нестандартных структурах и методах» [2].
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Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить потребность ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер. Проведение таких уроков свидетельствует и о попытках учителей выйти за пределы шаблона в построении методической
структуры занятия. И в этом заключается их положительная сторона. Но из таких
уроков невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так как они обогащают его опыт в разнообразном построении
методической структуры урока. На нестандартных уроках учащиеся должны получать нестандартные задания.
Нестандартный урок это импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную (неустановленную) структуру. Оно включает целый ряд признаков.
Главный отличительный признак нестандартных уроков – их связь «с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной», творческой [3].
Мнения педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации школы, а другие наоборот, считают такие уроки опасным нарушением педагогических
принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться.
Признаки нетрадиционного урока:
– Несет элементы нового, изменяются внешние рамки, места проведения.
– Используется внепрограммный материал, организуется коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной.
– Привлекаются для организации урока люди разных профессий.
– Эмоционального подъема учащихся через оформление кабинета, доски, музыки, использование видео и ЦОР.
Нестандартных уроков стало настолько много, что потребовалось обращение к
классификации.
Классификация, т.е. распределение по разрядам, помогает выделить общие основания в том случае, когда приходится выбирать наиболее необходимое, интересующее, подходящее из очень большого количества информации. Сегодня не совсем
обычных методов обучения и целых уроков – огромное количеств, но далеко не все
они соответствуют общепринятым представлениям о нестандартности в образовании, о необычности урока и, наконец, не соответствуют представлениям ни об уроке,
ни о методе.
Работа с литературой позволила выделить несколько десятков видов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое представление о целях, задачах, методике их проведения.
Перечислим наиболее распространенные виды нестандартных уроков, приемлемых для начальной школы.
По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков [4]:
1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (математический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия.
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала:
урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает действовать».
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4. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок
от Хоттабыча.
5. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция,
аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача,
телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал.
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций.
7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы:
КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков».
8. Интегрированные уроки.
Ниже мы хотим привести несколько видов нестандартных уроков математики в
начальных классах, апробированных нами за неполных два учебных года работы в
школе.
На уроках – математических сказок, ученики становятся активными слушателями. На уровне слушателя формируются следующие качества: усидчивость, внимание, умение фантазировать, эстетическое восприятие, а также логика мышления.
Также как и на традиционных уроках, дети учатся делать объективные, подкрепленные доказательствами выводы.
Уроки-исследования предполагают самостоятельный поиск учениками ответа
на поставленный учителем проблемный вопрос. Чтобы учитель мог адекватно оценить ответы учеников, он дает задание на карточках, по группам. Ответы лидеров
групп после совместного решения проблемного вопроса бывают аргументированными, обоснованными. Помимо этого учитель дает долгосрочное домашнее задание,
которое предполагает серьезное отношение к предмету.
Урок-игра, который проводится с установкой на победу. Система подведение
итогов игры предусматривает: доброжелательное отношение к ученику; положительное оценивание усилий ученика; детальный анализ затруднений ученика и его
ошибок; конкретные указания, направленные на улучшение достигнутого результата. При использовании игрового метода обучения необходимо соблюдать следующие основные требования: игровое задание должно совпадать с учебным; математическое содержание должно быть посильным для каждого; итог игры должен быть
четким и справедливым. Таким образом, игровые уроки являются важным средством
развития их интереса к знаниям. Готовясь к таким урокам (подразумеваем – нестандартным), учитель должен продумать: какие математические умения и навыки они
должны формировать у детей; какие воспитательные задачи они должны реализовать; какой материал лучше использовать для урока; четко определить организацию
проведения урока; подведение итогов. Изучение математики всегда сопровождается
значительным умственным напряжением учащихся. Подвижные игры, нестандартные задачи предотвращают переутомления, повышают работоспособность, способствуют физическому развитию, формируют у них конкретные представления, облегчают овладение абстрактными понятиями. Назначение игр разнообразно. Это и знакомство с новым материалом, и закрепление, повторение ряда приобретенных знаний. Целесообразной формой игры является соревнование.
Урок-экскурсия. На урок-экскурсию переносятся основные задачи учебных
экскурсий: обогащение знаний учащихся; установление связи теории с практикой;
развитие творческих способностей учащихся, их самостоятельности, организованности; воспитание положительного отношения к учению. Такой урок проводят по одной или нескольким взаимосвязанным темам. По содержанию выделяют тематические (в рамках одного предмета) и комплексные (по нескольким предметам) урокиэкскурсии, а в зависимости от этапа изучения темы различают вводные, сопутствующие и заключительные уроки-экскурсии. Они могут проводиться в форме пресс-
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конференции с участием представителей предприятия, учреждения, музея и т.д., как
экскурс в историю предмета, кино- или телеэкскурсия и др. Общая структура тематического урока-экскурсии такова:
– сообщение темы, цели и задач урока;
– актуализация опорных знаний учащихся;
– восприятие особенностей экскурсионных объектов, первичное осознание заложенной в них информации;
– обобщение и систематизация знаний;
– подведение итогов урока и сообщение учащимся индивидуальных заданий.
Урок-соревнование. В основе этого урока лежит состязание команд при ответах
на вопросы или решении чередующихся заданий, предложенных учителем, а форма
проведения может быть самой разной: поединок, бой, эстафета, КВН, «Брейн-ринг»,
«Счастливый случай», «Звездный час» и т.д. В организации и проведении урокасоревнования выделяют три основных этапа: подготовительный, игровой и подведение итогов. Для каждого конкретного урока эта структура детализируется в соответствии с содержанием используемого материала и особенностями сюжета состязаний.
В качестве примера рассмотрим специфику организации и проведения боя команд по учебному предмету.
Для участия в соревновании класс разбивается на две-три команды. Каждой из
них даются одни и те же задания, число которых равно числу участников команд.
Выбираются капитаны команд, которые руководят действиями своих товарищей и
распределяют, кто будет отстаивать в бою решение того или иного задания. Дав
время на обдумывание и поиск решений, жюри, состоящее из учителя и учащихся,
не вошедших в составы команд, следит за соблюдением правил состязания и подводит его итоги. Бой открывается конкурсом капитанов. Он не приносит баллов, но дает команде капитана-победителя право бросить вызов или передать это право соперникам. В дальнейшем команды вызывают друг друга по очереди, указывая каждый
раз задание, выбранное для боя. Если вызов принимается, то команда-соперник выставляет участника, рассказывающего решение, а бросившая вызов команда – оппонента, ищущего в этом решении ошибки и недочеты. Если же вызов не принят, игроки меняются ролями: представитель вызывающей команды объясняет решение, а
вызванной команды – оппонирует. Жюри начисляет баллы за выступление обоим
участникам боя. Если никто из членов команд не знает решения, его приводит учитель или член жюри. В конце урока подводятся итоги командной, а также индивидуальной работы.
Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения, но это
очень сложный процесс.
Учителю необходимо создавать атмосферу сотрудничества, избегать перегрузок учащихся, учитывать их индивидуальные запросы, внедрять в педагогическую
практику результаты научных и методических разработок, приемов, использующих
подходы к проведению различных форм занятий.
Психологические особенности младших школьников, их природная любознательность, отзывчивость, особая расположенность к усвоению нового, готовность
воспринимать всё, что даёт учитель, создают благоприятные условия для развития
учебно-познавательной деятельности.
Умение учителя возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы
учащихся в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности
учащихся разнообразными, творческими, продуктивными.
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Главной целью данной статьи было показать, что уроки математики могут быть
не только полезными и содержательными, но столь же увлекательными и интересными.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.А. Ведилина
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
А.В. Золотоноша
Школа-лицей №16, г. Павлодар
Многочисленные исследования школьной успеваемости показывают, что сегодня каждый четвертый ученик испытывает трудности в обучении (при сохранном
интеллекте). Так, исследование функциональной грамотности младших школьников
(Н.Г. Авдейчук) выявило, что 42,5% учащихся не могут без ошибок написать предусмотренный государственной программой диктант; 36,7% не владеют навыком свободного чтения; 25,1% испытывают трудности в счете и решении задач; 30% учащихся начальной школы испытывают боязнь и отвращение к учебе [2].
В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые испытывают дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной
мотивации и общей познавательной пассивностью (слабость регуляционных компонентов учебно-познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления, низким уровнем развития речи, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности [2].
Исследование отмеченных причин в последнее десятилетие было весьма интенсивным. Общественный и экономический кризис, обусловленный переходным
периодом, сопровождается резким снижением показателей здоровья и социальной
защищенности детей. Это приводит к тому, что на этапе поступления в школу, как
показывают обобщенные данные последних лет, в среднем 28% детей имеют хронические заболевания, 45% – функциональные отклонения в физическом и нервнопсихологическом здоровье. Около 10% можно отнести к категории безнадзорных
детей (это дети из неблагополучных семей, семей мигрантов, беженцев, лиц, не
имеющих определенного места жительства, дети-сироты при живых родителях) [3].
Поступление ребенка в школу, совпадая по времени с возрастным кризисом
развития, является переломным моментом его социализации и представляет собой
серьезное испытание его адаптационных возможностей. Одни дети это испытание
выдерживают вполне успешно, для других новая социальная ситуация их развития
становится ситуацией риска. Внешняя школьная среда, воспитание и обучение в
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своих влияниях на адаптацию ребенка опосредуются внутренними условиями, уже
сложившимися к моменту поступления в школу. Поэтому с целью определения адекватного для ребенка школьного режима, формы обучения, дидактической нагрузки
в целом чрезвычайно важно знать и учитывать эти внутренние условия, грамотно
оценивать адаптационные возможности ребенка на этапе его поступления в школу.
Одним из значимых показателей невысокого уровня адаптационных возможностей
является низкий уровень развития мышления.
Мышление ребенка, как и взрослого человека, является одной из специфических форм человеческого сознания [1]. По тому, как ребенок говорит в свободном
диалоговом общении (отвечает на вопросы, рассказывает о взволновавших его явлениях, событиях), можно составить достаточно правильное представление о том, как
он думает, как воспринимает и осмысливает окружающее. Мышление детей, испытывающих трудности в обучении, обычно характеризуется бедностью языковых
форм, ограниченностью лексического запаса, наличием аграмматических фраз.
Страдает логичность, содержательность, выразительность речи.
Еще Л.С. Выготский обратил внимание на то, что в основе формирования
высших психических функций лежит сложный процесс интериоризации внешнего
мира во внутренний. Он придавал решающее значение умственному развитию, считая, что ребенок должен говорить и мыслить только воспринимая. Развитие восприятия различных модальностей создает ту базу, на которой начинает формироваться
речь. Руководствуясь его же теорией о сложной структуре дефекта, можно отчасти
объяснить те неудачи, с которыми сталкиваются работники психолого-педагогической службы, учителя начальных классов, пытаясь скорректировать задержку
интеллектуальной сферы, не принимая во внимание особенности восприятия [2].
Причины школьной дезадаптации, трудности в обучении у младших школьников могут также корениться в несформированности собственно дошкольных видов
мышления, в недостатках развития речевой сферы, прежде всего фонематического
слуха и плохого, неточного понимания многих употребляемых учителем слов. Существенно пополняют трудности начального обучения низкий уровень развития познавательных потребностей, познавательного интереса, несформированность внутренней позиции школьника [3].
Развитие мышления младшего школьника является важнейшим аспектом общего психического развития в детском возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением [1]. По мере овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку возможность вербализовать собственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию и
самоконтроль деятельности.
Основополагающим условием продуктивной деятельности по формированию и
развитию математической грамотности младшего школьника является систематическая работа учителя как на уроках, так и во внеурочное время. Для этого необходимо, чтобы педагог предлагал учащимся задания, направленные на развитие мышления и речи. На занятиях по математике педагог может использовать ряд игр и упражнений, способствующих развитию и формированию операциональных структур
мышления математической речи детей, испытывающих трудности в обучении [1].
Использование операций сравнения, обобщения, классификации необходимо
для формирования грамотной математической речи, выражающейся в правильном
употреблении математических терминов, в знании, где и когда можно применить эти
термины и специальные математические выражения [4].
Диагностирование учащихся по методике МЭДИС (нулевой срез, конец учебного года) показало, что развитие операциональных структур мышления крайне необходимо в учебной и неучебной деятельности.
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Приведем примеры заданий, которые мы используем при обучении математике
в 1-м и 2-м классах.
Пример 1. Найди закономерность ряда 1, 3, 5, 7, 9.
Это задание направлено на выявление общности и нахождение общего принципа построения математических рядов. Рассуждая логически, учащиеся приходят к
выводу, что в задании представлены только нечётные числа, каждое последующее
число увеличилось на 2.
В процессе работы данные ряды усложняются.
Пример 2. Найди закономерность ряда 1, 10, 11, 3, 30, 33.
Делаем вывод, что первое число однозначное, следующее число увеличилось
на 9 – это круглый десяток, в записи третьего (двузначного числа) используется
только цифра 1 и т.д.
Закономерности в прямом (увеличиваются), обратном порядке (уменьшаются).
Также при составлении таблиц сложения и вычитания выявление общих закономерностей: первое слагаемое увеличивается на 1, второе слагаемое уменьшается
на 1, значение суммы остаётся неизменным...
Пример 3. Задания с геометрическими фигурами. Сосчитай количество прямоугольников.

Пример 4. Логические задания. Использование символов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соотнесение символов с цифрами:

–

=?
9–1=8

+
=?
6+3=9

Пример 5. Классификация
Нахождение общего признака у различных предметов (у геометрических фигур – углы, стороны, математические термины: сложение, вычитание, больше,
меньше, сравнение, буквенные выражения, уравнения, взаимообратные примеры,
задачи и т.д.).
Можно предложить в заданиях подчеркнуть только чётные числа или круглые
десятки в числовом ряду, только однозначные числа и т.п.
Пример 6. Графические диктанты – помогают закрепить навыки счета и умения
учащихся ориентироваться в пространстве: 1 клетка вправо, 2 – вверх, 3 – вниз и т.д.
Пример 7. Игра «Составь слова».
1. Ведущий называет часть слова (девя...) и бросает мяч. Ребенок должен поймать мяч и дополнить слово (... вять).
Примечание. В роли ведущего может выступать учитель или ученик.
2. Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов, обозначающих цифру: а, д, в, о, и, н, т, ч, е, ы, р, п, я, ь, с, м, ш.
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Ответ: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
Пример 7. Противоположные слова.
Назвать слова, противоположные по значению.
– Тонкий –
– Низкий –
– Большой –
– Много –
– Сложение –
Пример 8. Перевернутые слова [4].
Ребенку предлагают набор слов, в которых буквы перепутаны местами. Необходимо восстановить нормальный порядок слов.
Например:
– УМАСМ – СУММА.
– АЕМОСЛАГЕ (слагаемое).
– ЧИТАВЫЕМОЕ (вычитаемое).
– КРАТВАД (квадрат).
– УГОТЬРЕНИК (треугольник).
– РЕЗОТОК (отрезок).
Пример 8. Игра «Ищи безостановочно» [5].
В течение 10–15 секунд увидеть вокруг себя как можно больше предметов одного и того же размера (или одной формы). По сигналу учителя один ребенок начинает перечисление, другие его дополняют.
Пример 9. Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических
фигур (по принципу игры «Танграм»).
В процессе знакомства учащихся с различными геометрическими фигурами,
используя их свойства, можно составлять различные композиции и предметы из набора разрезных фигур.
Пример 10. Счет с помехой.
Ребенок называет числа от 1 до 20, одновременно записывая их на листе бумаги или доске в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, произносит 2, пишет 19 и
т.д. При оценке учитывается время выполнения задания и количество ошибок.
Для формирования математических понятий и развития математической речи
учащимся необходимо предлагать упражнения на самостоятельное составление подобных заданий.
Все перечисленные примеры упражнений и игр способствуют формированию и
развитию математических понятий, развитию речи, повышению эффективности коррекционно-развивающего воздействия на младшего школьника в процессе обучения
математике.
Литература
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. T.1. – М., 1989.
2. Преснова О.В., Браудо Т.Е.Использование современных технологий в профессиональной
подготовке специалистов высшей школы. Проблемы подготовки кадров по специальной педагогике и
специальной психологии в России и Болгарии на рубеже веков. – София-Москва: Софийский университет, Московский городской педагогический университет, 2001. – С.193-210.
3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина / Под ред.
И.В. Дубровиной. – М.: Академия, 1998. –160 с.
4. Шаталова Е.В., Тарасова А.П. Развитие математической речи младших школьников в процессе изучения математики Междунар. науч.-практ. интернет-конференция (Фроловские чтения). –
Белгород, 2006. – Режим доступа: http://www.bsu.edu.ru/Nauka/Frolov-Reading/
5. Специальная педагогика / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред.
Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

324
THE ROLE OF N. NAZARBAYEV IN DEVELOPMENT OF EDUCATION
IN KAZAKHSTAN FROM THE POINT OF VIEW OF IRISH SCIENTISTS
Dr. Anne Murphy
Dublin Institute of Technology, Ireland
1. Introduction
Kazakhstan is now in a very unique position regarding its future education development. The country is embarking on major education restructuring with an underpinning
vision of providing the highest quality, modern and sustainable education and training systems at all levels and for all citizens. Focusing on current higher education students as well
as on the next generation of students requires complex and multi-faceted planning and implementation. The vision in establishing the N. Nazarbayev university model in Astana will
act as a springboard for future education reform and re-structuring as well as an opportunity to experiment with flexible and innovatory practices, quite in contrast to the usually
slow-moving world of academia. Linking this new university with well-established, worldclass universities on other continents is wise as well as practical. No doubt there will be
much learning for all partners as the new university in Asdana moves to Masters and doctoral awards and extends the model to other areas of the country and to other facets of education.
Learning from the mistakes and successes of others is essential for sustainable development and for achieving local strategic aims. In this short paper I will outline some of the
key strategies and policies for science and technology education and development in Ireland and suggest some key lessons that Kazakhstan might consider.
2. How Ireland visions the role of higher education, secondary and primary
schools
The Irish education system is largely funded by the state although there are private
providers at all levels. The higher education sector includes five classical universities, two
new universities with a business and technology focus, the Dublin Institute of Technology,
thirteen regional technical colleges and a number of private, for-profit colleges. Ireland has
a national qualifications framework and increasing accountability and over-sight. The
Higher Education Authority develops policy and oversees its implementation, including
policies for supporting science and technology in education through government seven
year strategic plans which also involve the Department of Enterprise and Employment.
There are strong links between education strategies and strategies for science, technology and innovation. Higher education is expected to provide the key intellectual and
human capital required to enable government strategic plans for economic development to
be realized. Ireland’s advantages include it geographic location in Europe and its air connections globally, its mild climate and clean environment, its excellent education system,
its low corporate tax rates, its pro-active strategy to locate multi-national manufacturing,
research development companies, its good infrastructure, high standard of living and tolerant society. These qualities are central to an integrated strategy for synergies between economic development and an education focus on new science fields and cutting-edge technologies.
For several decades science in secondary schools has been stimulated by the Young
Scientist Exhibition which now includes Technology. In more recent years that same idea
has been extended to primary schools with the Primary Science Fair. Winners in these
competitions usually pursue research careers aided by scholarship in universities.
Individual colleges also provide dedicated science weeks for second level students to
sample the different courses on offer and the types of careers they could pursue in science.
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3. Economic and scientific sectors favoured for Government support
Government strategic plans for economic development are based on a shift from food
production and local manufacturing to a focus on high technology and internationally
traded services with particular emphasis on the bio-pharmaceutical and medical devices
sectors. Eight of the ten largest medical device and pharmaceutical companies are now located here including Abbot, Bayer, Boston Scientific, Elan, Johnson and Johnson, with
more than 160 pharmaceutical companies in total employing large numbers of graduates.
This shift is evident in the allocation of university places, as indicated in the figure below.
What is also interesting from this figure is that the computer science spaces seems
small relative to the importance of the sector in the Irish economy with multi-national
companies such as Microsoft, Intel, Dell, HP, Apple, Google, Yahoo and Amazon located
here and supplied by smaller ICT and services companies. The relatively low number of
computer science graduates from Irish colleges requires these leading companies to attract
staff globally, thus contributing to the multi-cultural society that Ireland has now become.
But it poses a challenge to the education system to shift its emphasis to these technologies
and to fund more graduate place and training collaborations with the ICT sector itself.
4. Education strategy up to 2030
The national strategy for higher education includes specific goals for science and
technology education. Primary and second level schools are being encouraged to promote
these areas with additional examination points for students who excel in mathematic and
science as well as funding for new teaching methodologies and for school infrastructure
and facilities. Higher targets for science postgraduate numbers have been set with particular emphasis on research centres for nano-technologies, biotechnologies and sustainable
energy. Scholarships, internships and work-placements for students in science and technology companies are actively encouraged. The seventh EU framework programme for Ireland also encourages advanced science and technology education.
5. The role of Science Foundation Ireland
Science Foundation Ireland was established to actively promote science and engineering through providing funding for research and development projects, encouraging
links between academia and industry, promoting science in schools, facilitating understanding of technology transfer and intellectual property, providing workshops, working
with enterprises, and promoting international linkages. It also advises Government at a
meta level on science and engineering strategies.
6. The role of the Programme for Research in Third-level Institutions
This programme is managed in five cycles since 1998 by the Higher Education Authority and invites proposals for science and technology research funding through collaboration among higher education institutions. In 2007 alone €230 million was provided for
doctoral and post-doctoral research students. The aim is to encourage strategic interinstitutional collaboration and to provide long-term research capacity and infrastructure
that will transfer to the sector generally.
7. Clusters for research and development in bio-pharmaceutical, ICTs and internationally traded services
On a national level, clustering of research and development, manufacturing and education activity is encouraged by government policies and funding incentives. Thus three
major growth areas for the economy – pharmaceuticals, ICTs and services – are encouraged to locate around higher education campus sites that are also encouraged and funded to
engage with the sectors and to provide education and training for them. Thus economies of
scale and synergies can be achieved and centres of research excellence provided with good
linking infrastructure and human capital resources.
The cluster approach also allows for regional development and capacity building at
the local level. The disadvantage is in cases where a large foreign industry in a local cluster
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withdraws and the cluster itself is no longer sustainable. This is a major risk in an open
economy reliant on the dynamics of the global market.
Of equal importance to the Irish economy is the growth in food-related research and
innovation with two major research and innovation centres focused on export markets announced in recent week. This shift towards processing of local foods rather than export of
fresh products has been a strategic target for decades. The impact on higher education is
likely to be very positive in terms of graduate and post-graduate jobs. New clusters of scientific activity will now develop, in addition to the pharmaceutical, ICT and services clusters below.
8. Implementing strategies for science research and development
Competent bodies and Government departments co-operate in implementing science
education and scientific research and development, with the key drivers located with the
Government ministries and inter-departmental committees. The Chief Scientific Adviser
and the Advisory Science Council liaise with the Government, with higher education and
with industry. Forfas – the Government advisory body for industry and enterprise – and the
Expert Group on Future skills Needs (EGFSN) plan for the education and training futures
in science and technology.
9. What could N. Nazarbayev learn from the Irish model?
So, what can be learned for Kazakhstan from the Irish experience regarding education for science and technologies.? It is conceded that there are vast difference of scale and
histories between us. But some key principles could be indentified as follows:
Principle 1: Build on existing strengths, proven capacities and vision of future society.
Principle 2: Identify gaps in the entire science education system and create a strategy
to address all levels coherently over the medium term.
Principle 3: Identify the capacity requirements of the education system itself and
plan to close those gaps over the short and medium term.
Principle 4: Engage all stakeholders and encourage synergies and collaborations.
Principle 5: Consider how to achieve sustainable growth for regions and local areas.
Principle 6: Establish new advisory bodies with incremental powers as required.
Principle 7: Allocate funding well to achieve sustainability and regional development.
Principle 8: Learn from the successes and mistakes of others.
Principle 9: Keep strategies and development plans sufficiently flexible to respond
rapidly to major economic or societal change.
Principle 10: Calculate risks and evaluate return on investment.

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ КӨШУ ЖАҒДАЙЫНДА
ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Р.С. Муслимова
Көктөбе жалпы орта білім беретін мектебi
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы
Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай
білім қажет. Қазақстанды дамыған, бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына жеткізетін
білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісін
технологияландыру мәселесін қойып отыр.
Жалпы білімнің жүйесі – қоғам дамуымен бірге дамып, әрдайым үнемі өзгеріп.
Ол әр елдің экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі үздіксіз жетіле
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отырып, барынша күрделене түседі. Бүгінгі жаңа қоғамда мұғалімнің ішкі жан
дүниесі де жаңаша, демек болашақ ұрпақтан үлкен үміт күтілуде.
«Ойдағыдай тәрбиелеудің сыры оқушыға деген құрмет сезімде жатыр»деп
Р. Эмерсон өзінше баға бере білген. Мектептегі басты тұлға ұстаз десек, білім саясаты ең алдымен ұстаздар қауымы арқылы жүзеге асырылады. Ал біздің келешектегі
мақсатымыз – рухани жан дүниесі бай, жан-жақты жарасымды дамыған жеке
тұлғаны қалыптастыру.
Білім ордасы – жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру, бірнеше
ғасырлар бойы жиналып сақталған мұраларын келешек ұрпақ игілігіне жеткізе алатын мәдени ошақтар, ұлттық тәлім – тәрбие орталығына айналмақ. Ұлттық мектеп
тағдыры қай қилы заман да да, қай ұлттың болсын көзі ашық, көкірегі ояу, ұлтжанды
азаматтарын толғандырып келген ең өзекті мәселелердің біріне саналды.
Қазіргі таңда Қазақстан бүкіл әлемдік білім кеңестігіне ену табалдырығында.
Өмір ағымына қарай білім беру жүйесінің моделі күрделі өзгерістерге ұшырап отыр.
Сондықтан заман талабына сай жаңа мазмұнда білі беруді ұйымдастыру 12 жылдық
оқытуға көшумен тікелей байланысты.
Ондағы өзекті мәселе әлемдік білім кеңестігіне шығудағы Қазақстанның жаңа
ұлттық білім моделін қалыптастырудың тиімді жолын анықтауында.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев білім мен ғылым қызметкерлерінің екінші съезінде
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан жүктелетін міндет
өте ауыр» деген болатын. Осы ғылым мен білімнің негізін тереңдету нәтижесінде
ғана еліміз өзінің елдігін басқа елдер алдында көрсете алады. Ал ел тағдыры оның
келешекте кемелді ел болуы мектептің қандай негізде құрылуына байланысты
болмақ.
«Біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан
лайықты орын алу» деп, елбасшымыз әңгіменің басын ашып айтқаны бар. 12
жылдық білім берудің негізігі мақсаты еліміздегі білім беру жүйесінің құрылымы
мен мазмұнын толықтай өзгерте отырып, заманына сай мектеп құру. Олардың
білімді де, білікті, парасат пайымы мол, саналы да сарабдал азамат боп жетілуі тәлім
мен тәрбие беретін мұғалімге тікелей байланысты. Мұғалімге артылатын сенім жүгі
соншалық ауыр дей отыра, сонымен қатар оның ұлағатты ұлы жол екенін естен
шығарып алмаған жөн. Демек, өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, шәкіртінің жанына
құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің лайықты тұлғасы деуге болады. Өз ойымнан
түйгеннің бір шеті мынада жатыр. Жаңа көз қарастағы мұғалім – рухани байлығы
мол, өз ісінің шеберіне айналу және жаңашылдыққа талпынатын шығармашыл тұлға
болуы керек. Әрине, өз мүмкіндіктеріне баға беретін әлемдегі білім беру кеңестігінің
даму бағытын, болып жатқан әртүрлі интеграциялық процестерде бағдарлай алатын
деңгейін естен шығармаған жөн.
Қазақстан республикасында жалпы орта білімнің қазіргі жай-күймен әлемдік
білім кеңестігінің дамуындағы бетбұрыстарға 12 жылдық жүйеге көшудің талаптарын түсініп игеру жолы тағы бар. Біздің ойымыздың түп-төркіні бүгінгі күні
12 жылдық білім беру мазмұнында жатыр.
Алға қойылған мақсат – 12 жылдық білім беруге көшу сатысында жалпы білім
беру мектептерінде даму деңгейі әртүрлі балаларды оқыту жолында мұғалімнің
кәсіби, құзырлық, шығармашылық деңгейін көтеруге көмек көрсету, тәжірибемен
бөлісу. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» жобасының негізгі идеяларын ашу және оның 12 жылдық мектептегі оқыту әдістерінің бағыты үшін
потенциалдық маңыздылығына көз жеткізу.
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Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа
әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану
арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір
сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты
міндеті. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін,
жаңашыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім
өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану қажет. Дене шынықтыру пәнінің
басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының
қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу,
қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған
сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру,
сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері
дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады.
Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы
оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық
баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін
еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан
кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл
оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызметіне
сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасалады.
Әрине, 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу бүкіл білім беру жүйесін
жаңалауды, оны оқушылардың жас, жеке дара психологиялық және шығармашылық
қабілеттеріне лайықтауды қажет етеді. Баланың бойында оның өміріне қажетті ісәрекет тәсілдері мен технологияларын қалыптастыруға негізделген оқытуды ұйымдастырудың амал-тәсілдерін, формалары мен әдістерін айқындау – қазіргі таңда кезек күттірмейтін көкейкесті мәселелердің бірі.
12 жылдық білім берудің мақсаты:
– Өз ойын еркін айта алатын;
– Өзін көрсете білетін;
– Өзін-өзі дамыта алатын;
– Жоғары білімді;
– Ұлттық тілді;
– Тарихты жетік меңгерген;
– Бәсекеге қабілетті;
– Отандық, әлемдік мәдениеті бойында қалыптасқан;
– Шығармашылығы дамыған ТҰЛҒАны қалыптастыру.
Бұл мақсаттардан келесі міндеттер туындайды:
– Тәрбиелеу және дамыту іс-әрекетін ұйымдастыру;
– Құзіреттіліктерді қалыптастыру және дамыту;
– Оқушының ішкі мүмкіншілігі, бейімділігі, мақсат-мүдделері мен қабілеттерінің байқалуы мен қалыптасуына жағдай жасау.
Жеке тұлғаның дамуы үшін баланың қарқынды іс-әрекеті болуы шарт. Алайда
кез келген іс-әрекет баланың қабілетін, дарынын, мінез-құлық белгілерін, білік пен
дағдыларын дамыта алмайды. Қабілеттіліктің дамуы үшін өз барысында баланың
бойында жағымды сезімдер туғызатын іс-әрекет қажет. Бала белгілі бір жұмыспен
міндет үшін емес, баға үшін емес, сол жұмыспен өзі айналысқысы келетін болған-
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дықтан жетістікке ұмтылады, яғни ол балада жағымды сезімдермен байланысты
қажеттілік бар. Осыған байланысты жеке тұлғаның дамуының тағы бір бастауы өзіне
көңіл аудартады. Бұл жеке тұлғаның мәдени ұстанымдарынан бастау алатын өз-өзіне
деген қалыптастырушылық, талап қоюшылық ықпалы. Міне, 12 жылдық білім беруде әр ұстаз баланың өзін-өзі дамыту күштерін қалыптастыру керек.
Қазақстан әлемдік қауымдастық қатарында басқа елдермен терезесі тең
дәрежеге қол жеткізуі үшін, жас ұрпақтың нұрлы болашағы үшін осындай батыл
қадамдарға бару қажет. Қоғам игілігі, елдің өркендеп дамуы үшін жасалып жатқан
осы маңызды бастамаға білім беру және ғылым саласы қызметкерлерінің, жалпы
барша халықтың қолдау көрсетіп, барынша ат салысатынына сенеміз. Сол сенім бізді
алға жетелейді. Халқымыздың ғасырлар бойы армандап, екі ғасыр тоғысында қол
жеткізген бақыты ол біздің – тәуелсіздігіміз. Оның іргетасының мықты болып,
нығаюы жас ұрпақтың терең білімі мен тәлімді тәрбиесіне байланысты болмақ. Ендеше 12 жылдық білім беруге көшуде барлығымыз біріге күш жұмсап, ел ертеңіне
сеніммен қарайық, аяулы да ұлағатты ұстаздар!
Әдебиет
1. «12 жылдық білім беру» журналы. – 2006. – №6, 7, 11.
2. Педагогтардың кәсиби құзыреттілігін дамыту стратегиясы: әлемдік тәжірибе және ізденіс,
2013.
3. Интернет материалдары.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Л.А. Порывай
ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей», г. Павлодар
Г.М. Тохметова
ПГПИ, г. Павлодар
В последние годы всё больше проявляется интерес к деятельностному подходу,
его реализации в практике правового обучения, так как знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Качество знаний определяется содержанием и характеристиками той познавательной деятельности, в состав которой
они входят.
Наибольшую возможность в приобщении учащихся к изучению того или иного
предмета учёные и учителя видят в построении учебного процесса на основе деятельностного подхода.
Деятельностный подход опирается на представление о целостной структуре
деятельности, при этом акцент делается на задачи и действия, являющиеся наиболее
существенными её компонентами; объясняет процесс активного усвоения знаний и
умений мотивированным и целенаправленным решением учебной задачи, заключающегося в поиске действий, позволяющих так преобразовать её условие, чтобы
достичь желаемого результата.
Основными компонентами целостной структуры деятельности являются: потребности и мотивы, цели и условия их достижения (учебные задачи), контроль и
самоконтроль. Потребности и мотивы побуждают к деятельности и достигаются в
ходе её осуществления, а механизмом достижения цели являются действия, в зависимости от условий достижения целей определяется совокупностью операций, представляющих, с одной стороны, состав действия, с другой, являющихся способами
его выполнения.

330
Подчеркнём своеобразие деятельностного подхода, которое состоит в том, что
он объясняет процесс усвоения знаний и умений, приобретаемых учащимися не при
осуществлении репродуктивной деятельности, а в ходе эвристической или исследовательской, направленной на овладение знаниями, умениями, способами, посредством мотивированного и целенаправленного решения учебных задач (проблем).
Учение в деятельностном подходе подразумевает изучение материала в ситуации некоторой учебной задачи (проблемы), путём преобразования, переосмысления учащимися имеющихся у них знаний, умений и способов деятельности, что приводит к выработке новых знаний, умений, способов деятельности и развитию учащихся.
Разрабатывая теорию деятельностного подхода, различные учёные делали акценты на те или иные компоненты целостной структуры деятельности: теория содержательного обобщения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), теория управления процессом усвоения знаний (Н.Ф. Талызина), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), теория социального научения
(А. Бандура, Е. Маккоби), теория проблемного обучения (М.И. Махмутов), теория
когнитивного учения (Д. Бруннер, С. Пайперт) и др.
Необходимым условием реализации личностно-деятельностного подхода является понимание позиции учителя и ученика, осуществляющих совместную деятельность, направленную на достижение личностно-значимых результатов.
Ученик свободен в выборе личностно-значимой траектории развития, методов,
способов решения учебной задачи (проблемы), сам определяет необходимость обращения к учителю как своеобразному средству обучения. При этом ученик должен
осознавать потребность личностного роста, самоактуализации, быть готовым к решению проблемных ситуаций, осознанному принятию учебной задачи, её решению в
сотрудничестве с другими учащимися, проявлять единство внешних мотивов (мотивов достижения) и внутренних (познавательных).
Учитель в личностно-деятельностном подходе так конструирует урок, чтобы
его структура соответствовала компонентам целостной структуры деятельности и
осуществляет мотивированное управление познавательной деятельностью, передав
инициативу в решении учебных задач ученику. Т.е. учитель должен отказаться от
сообщения «готовых» знаний, вопросов на воспроизведение, а цель обучения видеть
не только в усвоении учебного материала, но и в выработке и усвоении учащимися
способов действий.
Процесс усвоения знаний на основе личностно-деятельностного подхода характеризуется следующим.
Характер обучения: поисковый. Освоение нового происходит на основе решения учебной задачи (проблемы) с помощью преобразования способов действий, конструирования новых, помимо предложенных учителем.
Роль учителя: конструирование образовательной среды, обеспечение мотивационного и целенаправленного управления продуктивной деятельностью ученика
при осуществлении им каждого компонента целостной деятельности.
Роль ученика: ученик – учащийся, проявляющий инициативу в деятельности,
осуществляя проверку выдвинутой гипотезы, сбор данных, эксперимент, моделирование, т.е. создает личностный образовательный продукт в форме «приращений»
знаний, ценностей, способов и др.
Учебный процесс: развитие личности ученика, его рефлексивного, творческого
мышления; выход за рамки «очерченного круга» знаний, способов действий.
В практике обучения существует множество вариантов реализации деятельностного подхода, но в последнее время наметилась тенденция его технологизации, что
связано с разной подготовкой учащихся, в том числе: умение использовать нужные
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учебные приёмы, знание и правильное обоснование способов самоконтроля, владение операциями и формами мышления, умение решать учебные задачи (проблемы),
что даст возможность учащимся осуществлять не только репродуктивную, но и продуктивную познавательную деятельность, взаимодействовать с образовательной
средой, с собой (рефлексия самоуправления).
Рассмотрим подробней методику технологизированного обучения на основе
личностно-деятельностного подхода, разработанную и используемую в практике на
уроках.
Цель: создание потребностей и мотивов.
Основная его задача – усиление личной включенности учащихся в проблемы,
которые будут рассмотрены на уроке. Учащимся предлагаются задания для фронтальной работы (вопросы, упражнения, задачи), связанные с изучением новой темы
и содержащие противоречия для создания проблемной ситуации. Противоречия могут быть между:
1) имеющимися теоретическими знаниями и новыми фактами;
2) имеющимися фактами и новыми теоретическими знаниями;
3) следствием из теории и наблюдаемым опытом;
4) различными следствиями из одной и той же теории;
5) различными фактами.
После выполнения заданий учитель проводит диалог, побуждающий к осознанию противоречий и формулированию учебной задачи (проблемы). Учитель осуществляет чёткий отбор заданий с ожидаемыми на них ответами и специально сконструированными противоречиями, что приведёт учащихся к созданию планируемой
проблемной ситуации.
Учащиеся формулируют тему урока и учебную задачу (проблему). Цель: принятие учебных целей и условий их достижения. На этом этапе урока принятие учебных целей идёт через осознание учащимися необходимости осуществления учебного
исследования. Учитель побуждает учащихся к выдвижению гипотез и выработке
плана действий по их проверке, организуя работу в группах с последующим фронтальным обсуждением результатов.
Побуждающий диалог. Варианты вопросов диалога:
«Какие предположения вы можете выдвинуть о причине выявленного противоречия?»
«Имеет ли выдвинутое вами предположение научное обоснование?»
«Как бы вы сформулировали гипотезу исследования?»
«Какие действия вы можете предложить для проверки правильности выдвинутой гипотезы?»
«Какие действия являются наиболее эффективными и рациональными для проверки выдвинутой гипотезы?»
«Какой план (последовательность действий) вы предлагаете для проверки гипотезы?» и др.
Выработка гипотезы и плана действий для её проверки на основе обоснования,
рефлексирования, осознания, т.е. в ходе совместного осваивания.
Учащиеся записывают план решения учебной задачи (проблемы).
3 этап. Цель: проверка гипотезы, сбор данных, их анализ, формулирование выводов – достижение фиксированного результата и выход за его рамки (создание личностного и совокупного образовательного продукта).
1. Организация познавательной деятельности учащихся
Учащиеся работают самостоятельно в паре или группе, используя дополнительную литературу (справочную, научную), предлагаемые учителем карты много-
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компонентных заданий, содержащих подсказки, которыми могут воспользоваться
учащиеся при необходимости.
Ученик осуществляет продуктивную познавательную деятельность, применяет
для осуществления плана моделирование, использует известные способы, преобразуя их и конструируя новые, выполняет пошаговый контроль и коррекцию получаемых результатов.
Учитель, осуществляя мотивационное руководство, направляет учащихся, консультирует (если об этом просят учащиеся), поддерживает ситуацию успеха и общий
поисковый характер деятельности, предоставляя каждому ученику возможность достижения как фиксированного результата, так и личностно-образовательного продукта, проявляющегося в преобразовании известных способов, конструировании новых,
создании моделей, высказывании оригинальных предположений, нетрадиционном
интерпретировании полученных результатов помимо стандартизированных.
Фиксирование нового алгоритма действий как одного из результатов решения
учебной задачи (проблемы). Обеспечение достижения стандартизированных результатов всеми учащимися.
Для фиксирования личностно-образовательного продукта можно использовать
различные способы: 1) цветные карточки; 2) геометрические фигуры; 3) пометки на
полях тетради и др.
3. Логическое завершение этапа урока
Фронтальное обсуждение полученных результатов, состоящих из двух частей:
инвариантной (стандартизированной) и вариантной (личностно-образовательный
продукт), что приводит к получению совокупного образовательного продукта.
4 этап. Цель: осуществление учащимися итогового самоконтроля и самооценки
(рефлексивное осмысление и самопознание)
1. Организация познавательной деятельности учащихся
Учитель побуждает учащихся к рефлексивному осмыслению полученных результатов познавательной деятельности, используя вопросы:
«Какую учебную задачу вы решали?»
«Какие способы вы использовали для её решения?»
«Есть ли среди используемых способов новые?»
«Как новые знания, полученные в ходе решения учебной задачи, соотносятся с
уже известными?»
Как правило, последний вопрос открывает возможность для зарождения нового
мотива деятельности учащихся на последующих уроках.
Выполнение учащимися тестового контроля знаний с осуществлением самооценки (подсчётом рейтингового балла).
2. Логическое завершение урока
Подведение итога урока:
– самооценка учащихся;
– оценивание учащихся, создавших личностно-образовательный продукт по
степени его отличия от стандартизированного (число цветных карточек, пометок на
полях и др.).
Таким образом, деятельностный подход в обучении опирается на важнейшие
компоненты целостной деятельности, которыми являются учебная задача (проблема)
и действия, характеризующие продуктивную познавательную деятельность учащихся. Построение учебного процесса на основе деятельностного подхода позволяет
развивать учащихся, перейти от «знания-результата» к «знанию-процессу».
Личностно-деятельностный подход рассматривает единство личностного и
деятельностного компонентов. Учитель создаёт образовательную среду, осуществляет мотивационное и целенаправленное руководство, тем самым обеспечивает мак-

333
симально комфортные условия для развития личности ученика и осуществления им
продуктивной познавательной деятельности. Ученик свободен в выборе личностнозначимой траектории развития, методов, способов решения учебной задачи (проблемы), характера познавательной деятельности. При этом приоритетным является создание учащимся личностно-образовательного продукта.
Технологизация деятельностного подхода распространяется не столько на содержание и характер познавательной деятельности, сколько на соблюдение всех ее
структурных компонентов, их логической завершенности как заранее предусмотренных результатов каждого этапа урока (формулирование темы урока, постановка проблемы, составление плана и др.).
Литература
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КЕМБРИДЖ БАҒДАРЛАМАСЫ –АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ
А.С. Устаева
Көктөбе жалпы орта білім беретін мектебі
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы
Сұрақ қойған бес минут қана ақымақ болса,
Оны қоймаған өмір бойы ақымақ боп өтеді.
Қытай даналығы.
«Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді,
қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай,
Егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер
енгізіп, жаңа талаптар қойылып отыр. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік
деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны
мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта
еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді.
Сапалы білім – ел болашағын айқындайтын басты көрсеткіш болып табылады.
Бүгін мектеп партасында отырған бүлдіршіндер ертең ел тағдырын шешетін азаматтар. Олардың сапалы білім алуын бүгін қамтамасыз ету – мұғалімнің басты міндеті.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен озады» – деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның, қоғамның
дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. Осындай қоғамдық әлеуметтік мәдени
өзгерістер, дамулар мектептің оқыту процесіне әсер ететіні сөзсіз. Кез келген оқыту
белгілі мөлшерде адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса
да, мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болсын, мұғалім мен оқушының өз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының адам
ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Жаңа технологияның басты
мақсаттарының бірі – баланың оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін,
ізденімпаздығын қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Міне,
еліміздің орта білім беру жүйесіне ене бастаған «Білім берудегі Кембридж
тәсілдерінің теориялық негіздері» осы жоғарыда айтылған ұстанымды ұстайды.
Яғни, мұндағы бала өзі ізденуші, бір-біріне үйретуші, ал мұғалім бағыт беруші,
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нұсқаушы. Бұл тәсілдің басқа технологиялардан ерекшелігі жеті модуль арқылы іске
асады.
Әйгілі зерттеуші Л.С. Выготскийдің «Дәстүрлі оқыту-бала дамуына тек
қондырғы болып, дамуға стихиялы әсер етсе, яғни, «дамудың соңында жүрсе»,
жаңаша оқыту – «дамытуды өзімен бірге ала жүреді» – деген болатын. Сондықтан
тек дәстүрлі оқытумен шектеліп қалмай, мұғалім әрқашан ізденісте болып, өзіне
және шәкірттеріне тиімді жақтарын қарастырып отыруы тиіс.
«Сабақ – оқытушының педагогикалық мәдениетінің айнасы», – деп А. Сухомлинский айтқандай, осы жеті модульдің ішінде өзімнің пәніме тиімдісі, жарыққа
шығарары, баланың қызығушылығын оятары, білімін жетілдірері қайсы екен деп көп
ойланғаным рас. Саралай келе, әр сабақта бір немесе бірнеше модульді бірден
қолдануға болатынын анықтадым. Бұл қолданыстан ұтылғанымнан ұтқаным көп
болды.
Әр мұғалім өз сабағының – көшбасшысы. Көшті қалай бастап алып жүрем десе
де өз еркі. Ал көшті дұрыс бағыттай білу ол шеберлігіне байланысты.
Бағдарлама үш деңгейден тұрады. Оқыту мен үйретудің тәсілі мынау болып
табылады:
1. Қызығушылығын ояту-жаңа сабақты түсіндіру кезіндегі үйрену процесі. Бұл
бұрынғы білетін білім мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда оқушылар
бұрынғыдай тек тыңдап және көшіріп қана қоймай, белсенді әрекеттер атқарады. Ол
белсенді әрекеттерге ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікір таластыру
жатады.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда білім дайын
күйінде берілмейді, ол тек белсенді әрекеттер арқылы ғана игеріледі, оқушылар
өзара қоян- қолтық қарым -қатынаста болып, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог
құру. Өзімізге сыни тұрғыдан ойлауымыз керек. Сабақта оқушылардың тақырып
бойынша өз ойларын білдіруі, пікір алмасуы диалогпен жүзеге асты. Топтық әдісті
қолданғанда оқушылардың бір- бірімен ақылдасуы, оны топтан біреуінің шығып айтуы, ал болжау әдісін қолданғанда оқушылардың мәтінде не туралы жазылуы мүмкін
екендігі туралы өз ойларын да диалог арқылы көрсете білді.
2. Мағынаны тану – жаңа сабақты бекіту процесі. Бұл кезеңде оқушы жаңа
ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс жасайды, тапсырмалар орындайды.
Сонымен қатар олар идеяны жеткізіп қана қоймай, шешім табу үшін топқа сұрақ
қояды және басқаларды сұраққа тартады. Әр топтан бір оқушы шығып ұжым алдында мәтін мазмұнын қысқаша баяндап береді.
3. Ой толғаныс – сабақты қорытындылау кезеңі. Осы кезеңде үйренуші не
үйренгенін саралап, салмақтап, оны қандай жағдайда қалай қолдану керектігін
үйренеді. Мысалы, бұл жерде балалар эссе жазады. Өз ойларын қағаз бетіне түсіріп,
түйгендерін анықтайды. Бұл модульдің нәтижесі көп. Атап айтар болсам, ой –
пікірін ашық, еркін айту, бір-бірінің сабақ барысында қателіктерін айту, жақсы
қасиеттерін үйрену, сабақ-білім естерінде көп уақытқа сақталады, сабақ барысында
өзі талдайды, бір-біріне талап, өтініш, тілектерін білдіре алады.
Бұл модулдің тағы бір ерекшелігі оқушыларды топтап оқытуы болып тұр. Топтап оқытудың пайдасы туралы Ибн Сина Әбу Әли Хусейін Ибн Абдолла (Авиценна
980–1037) былай деген болатын: «Егер бала жалғыз оқып, сыныптастары жоқ болса,
бұл оқытушы мен үйретушіге ортақ қынжылыс болмақ. Сондықтан ең жақсысы –
балалар оқу тәрбие үрдісінде үлгілі мінезге бір-бірінен үйренетін ұжымдық оқытуды
ұйымдастыру».
Балаларды ұжымдық оқытудың төмендегідей пайдасы бар.
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1. Оқушылар оқу және тәрбие үрдісінде ғылымға сусап тұрады. Өз білімдерін
мақтан тұтып, досының білімін қызғанады. Намыс пен мақтаныш тәрбиеленушіні
өзгелерден кейін қалмауға міндеттейді.
2. Оқушылар кездескенде үнемі сөйлеседі, сонымен естерін және шешендігін
дамытады. Егер балалардың біреуі жақсы сөз естісе және оны құрбыларына айтса,
онда балалардың естері дамиды және өзін-өзі оқыту журеді.
3. Ұжымдық оқытудың келесі қоғамдық пайдасы оқушылар өзара достасады,
бірін-бірі сыйлауға үйренеді, өзара дауласады, жарысады және құқықтар мен
міндеттер туралы пікір айтысады. Топқа бөліп оқытқанда оқушылардың талпынысы
артады, әр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінеді және өз үлесін қосуға талаптанады. Бір адамның айтқанынан гөрі бірнеше адамның айтқаны есінде тез жатталады.
Модульдің тағы бір сатысы «Талантты және дарынды балаларды оқыту». Рас,
ізденуші мұғалім бала бойындағы туа біткен түрлі қасиеттерді дәл байқап, оның
сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай өз бетінше дамыта түсуіне жағдай
туғызуы керек, көмектесуі қажет. Бұл үшін, әрине, ұстаздың өзі де өзгеруі, яғни
дәстүрлі оқытудың таптаулары сүрлеуінен арылуы тиіс. Осылайша, оқытудың жаңа
мазмұнын жасауға бетбұрысты әрбір мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім
шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана қоймай, ақыл-ойы мен қабілетінің дамуына
көңіл бөліп, «оқи алуға үйрету керек». Дарынды және талантты балаларды оқытуда
мына қағидаларды есте ұстаған дұрыс.
– Баланың бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның
үнемі алға жылжуға деген табиғи талап-тілектерін, сұраныс пен мұқтаждарын ескеру, шығармашылығын жетілдіру.
– Білімді өз бетінше іздену арқылы алуға қолайлы жағдай жасау.
– Өзін-өзі дамытатын тұлға қалыптастыру
Осы қағидаларды ұштастыратын болсақ қана оқушы өзінің дарынды екенін
сезінеді. Бойындағы «мені» оянады. Басқалардан артық тапсырма алу оларды шабыттандыра түседі, бірақ әрдайым мұғалім баланы қанаттандыру үшін өзіне сенімін
молайту үшін бірге ізденісте болуы шарт. Түрлі жарыстарға қатыстырып, мақтау
сөздер айтып ізденуде тоқтап қалмауға баулу керек. Ал мен бұл балалармен жеке
жұмыс жоспары бойынша жұмыс істеген жөн деп таптым. Алға ұмтылған баланы
артқа тартпай сабақ үстінде басқа тапсырмалар беріп бала білімін шыңдаған дұрыс.
Қосымша ақпаратты жинауды осындай дарынды оқушыларға берсе, олардың да,
өзгенің де жиғаны көп болмақ.
«Нашар мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін
ізденуге жетелейді» – деп неміс педагогі А. Дистерверг айтып өткендей, бүгінгі таң
мұғалімдері жақсы мұғалім атану үшін түрлі әдістерді пайдалану арқылы бала
білімін ұштауда. Мұғалім оқытуға кіріспес бұрын оқушылардың мінездерін зерттеп,
білімдерін тексеруі тиіс. Мұғалім әр баланың білім дәрежесі қаншалықты екенін саралап алғаннан кейін, оның алға жылжуына ықпал етуге міндетті.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» – деп елбасымыз өз жолдауында
айтып қана қоймай, әр мектепті түрлі ақпаратты техногиялармен қамтамасыз етуде.
Ақпараттық технологиялардың білім берудегі пайдасы мыналар болып табылады.
– алыстағы ақпарат көздерін пайдалану,
– түрлі жүйелерге ену арқылы өз бетімен іздену,
– сұраныс бойынша ақпарат алу,
– интернет тарапында берілген тапсырмалар мен жаттығуларды орындау,
– ақпаратты кез-келген арақашықтықта тез арада жеткізу,
– өзі оқып отырған тілде электронды пошта арқылы хат алмасу,
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– ақпараттың қажетті түпнұсқасына қосылу.
Интернет арқылы ғаламдық желінің ақпараттық ресурстарын қолдана отырып,
оларды оқу үрдісіне енгізіп, сәйкес дидактикалық түсініктемелер беру арқылы
дидактикалық мәселелердің келесі жолдарын тиімді шешуге болады.
– күрделілік дәрежесі жағынан түрлі материалдарды оқу дағдылары мен
біліктерін қалыптастыру,
– интернеттен алынған материалды талдау негізінде ауызша сөз іскерліктерін
жетілдіру,
– жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат т.б. жазба
жұмыстарын дайындау арқылы жазбаша тіл білігін арттыру,
– өзі оқып отырған тіл елінің тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрлері,
экономикалық даму ерекшеліктерін қамтитын танымдық білімдерін кеңейту.
Яғни, ақпараттық технологиялардың білім беруде маңызы зор. Өйткені ол
оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңістігіне жол көрсетеді. Бұл баланың ой өрісін
кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін көтеруге үлкен үлесін қосады.
Білім алу кезінде бағаның орны ерекше. Бір сабақ үстінде бірнеше оқушыны
бағалау мұғалім шеберлігіне байланысты. Баға алуда оқушылар алға талаптанады,
ізденеді. Кейбір оқушы білім үшін емес, баға алу үшін оқиды. Сондықтан бағаны
дұрыс қою және оның нақты болуын алға қою әр мұғалімнің есепке алар міндеті.
Сабақ үстінде бірнеше бағалау әдістерін қолдануға болады. Суммативті баға мен
формативті бағаны қою әрбір сабақтың негізгі сатысы болуы шарт.
Білім берудің мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңалықтардың
барлығы да ғылым негіздері бойынша білімді меңгертумен қатар оқытуды
дараландыруға жағдай жасау арқылы оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін
ескере отырып, қажеттіліктері мен қызығуларына сай білім беруге бағытталып отыр.
Сабақ беруде мұғалім оқушылардың жас ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да меңгере алатындай, сұрақтарға дұрыс жауап іздей алатындай етіп қою
керек.Сол кезде сабақ күтілген нәтижеге қол жеткізеді.
Сонымен сөзімді қорытар болсам сабақ барысында мынадай талаптар
басшылыққа алынуы қажет:
1. Мұғалім оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуы керек.
2. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім емес, осы
білімді қызыға қабылдауға дайын оқушы болуы тиіс.
3. Балалардың оқуға деген ынтасын күшейту керек.
4. Өз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет.
5. Оқу, дамыту жұмысын ұтымды жүргізу үшін баланың табиғи талабын,
қасиетін дер кезінде айқындау керек.
Осы қағидалар негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы
жүргізу – оқушының өзін-өзі дамытуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып, өз
сұрағына өзі жауап іздеп жан –жақты білім алуына көмектеседі.
Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке
шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді төмен түсіретін де – білім.
Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде,
құрметті әріптестер!
Әдебиет
1. «12 жылдық білім беру» журналы. – 2006. – №6, 7, 11.
2. Педагогтердiң кәсиби құзыреттілігін дамыту стратегиясы: әлемдік тәжірибе және ізденіс,
2013.
3. Интернет материалдары.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ
Г.Е. Утюпова
КазНПУ им. Абая, г. Алматы
Претерпеваемые в последние годы социокультурные изменения, провоцируемые информационно-технической революцией, вызвали интенсивное становление в
различных сферах социально-гуманитарного знания инновационной проблематики.
В современном научно-теоретическом дискурсе проблема инноваций рассматривается в сферах экономики, политики, образования, социального развития. Но, в целом, современная парадигма инновационной деятельности формируется под доминирующим воздействием процесса становления глобальной информационной культуры общества. Провоцируемые инновациями изменения в системе общественных
связей и производстве социальных структур, а также вызываемый инновациями резонанс в культуре требуют теоретического осмысления и свидетельствуют об открытости инновационной проблематики.
В современном мире становятся все более очевидными тенденции смены ценностных приоритетов, обеспечивающих общественное развитие. Среди основных
критериев оценки феномена развития общества центральное место занимает образование. Практически во всех странах, хотя и разновременно, идет процесс реформирования национальных систем образования. Объединяющим рефреном звучит принципиальное признание основного критерия образовательных реформ: нарождающаяся модель образования должна располагать механизмами динамичного саморазвития, т.е. обладать таким качеством, как инновационность [1].
В XX веке произошла существенная трансформация понятийного содержания
инновации, задавшая этому концепту новую смысловую направленность. Связано
это, прежде всего, с такими именами, как Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер. Австрийский ученый Й. Шумпетер, отталкиваясь от положений предшественников, вводит
термин инновации в научный оборот, тем самым стимулируя изучение инновации
как комплексного процесса, который структурируется от первоначального этапа
фундаментального научного исследования до конечного – практического внедрения
в сфере потребления – и задает вектор развития современных исследований по этой
теме [1, c. 169].
Исследование феномена инноваций в образовательном ракурсе приобретает
первостепенное значение как в сугубо исследовательском, так и в конструктивном
плане. Требуется осмысление всех составляющих инновационных процессов в образовательной системе – от базисных парадигм до современных технологий обучения,
воспитания и развития личности. Связь теории и практики в образовании на основе
их всестороннего обновления оказывается возможной, реальной и необходимой.
В инновационной деятельности педагога оптимально формируются его силы, способности и личностные качества (Т.И. Шамова, Р.Х. Шакуров и др.). Именно на этой
основе становится возможным индивидуальный подход к обучению и воспитанию,
формирование и развитие личности как педагога, так и воспитанника (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, H.H. Верцинская и др.). Инновационная деятельность выступает генеральным направлением совершенствования всей системы образования.
Для этого сложились благоприятные предпосылки:
1. В международной и отечественной образовательной практике наблюдается
своего рода «инновационный взрыв», перемены осуществляются во всей деятельности педагогов: в определении содержания образования, в методах обучения, стиле
управления образовательными организациями и др.
2. Инновационность в образовании становится критерием эффективности педагогических систем всех уровней.
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3. Педагогическая наука целенаправленно развивает теорию инноватики, основы педагогического творчества, исследовательской работы в различных учебных заведениях (В.И. Загвязинский, Н.Д. Никандров, В.В. Краевский, М.В. Кларин,
А.К. Кусаинов, К.С. Мусин, М.М. Поташник, В.П. Пархоменко, В.В. Поляков,
Ш.Т. Таубаева, С.Н. Лактионова, П.И. Третьяков, О.Г. Хомерики, Т.И. Шамова и
др.) [3].
Германия является Федеративной Республикой. После объединения Федеративной и Демократической Республик Германии 3 октября 1990 года в ее состав
входят 16 федеративных земель.
Несмотря на то, что недра ФРГ бедны полезными ископаемыми, она является
одной из индустриально развитых стран мира. Высокими темпами развиваются все
имеющиеся отрасли народного хозяйства, наука и технология, здравоохранение и
культура республики. Отмечается высокий жизненный уровень населения. Основой
экономики ФРГ является профессиональная квалификация ее населения. По прогнозам ученых, будущее Германии – в высоком уровне образованности населения.
Образовательная политика ФРГ определяет Основным законом (Конституцией)
ФРГ; Федеральными законами: об оказании содействия развитию профессионального образования через планирование и исследование; об оказании помощи детям и
молодежи; о профессиональном образовании; об оказании социальной помощи; о
строительстве вузов; об индивидуальном требовании на поддержку получения образования (BafoG); о медицинских профессиях, о юридических профессиях и др.
Конституционное решение об образовании федеративного государства означает, что не только федерация, но и 16 отдельно взятых федеральных Земель обладают
признаками государства, при этом они обладают собственной государственной властью. Распределение законодательных компетенций между федерацией и Землями
регулируется Основным законом. Основной закон Германии гарантирует свободу
искусства, науки, исследования и обучения (Ст. 5), свободу вероисповедания, совести (Ст. 4), свободу выбора профессии и места получения образования (Ст. 12), равенство перед законом (Ст. 3), а также права родителей (Ст. 6). Все школьное образование находится под присмотром государства (Ст. 7). Согласно принципам республиканского, демократического и правового государства, отраженным в Основном
законе, земли имеют собственные земельные конституции. Вопросы образования,
воспитания, культуры и науки отражены в конституциях земли и законах о дошкольных учреждениях, о школьной системе, о профессиональном образовании, о системе высшего образования, об образовании взрослых и повышении квалификации.
Таким образом, все законодательство в сфере народного образования, начиная
со школьной системы и до сферы высшего образования, и далее, включая сферу образования для взрослых и повышение квалификации, в значительной своей части
входит в компетенцию федеральных земель, и управление этой сферой полностью
возложено на федеральные земли.
Целью начатой в 90-х годах реформы «Общей задачи строительства вузов» является удовлетворение потребностей в местах для учебы и научно-исследовательской работы и их оптимальное распределение как по регионам, так и по предметам.
При этом должны учитываться как интересы студентов, так и интересы всего общества, большое значение имеет фактическое наличие финансовых средств у федерации и земель. В среднем за прошедшие годы в западно-германских Землях ежегодно
создавались 21000 новых учебных мест. Значительная часть старых зданий была заменена на новые. В начале 1990 г. в Западной Германии было более 800000 учебных
мест. После объединения Германии вузы восточных Земель, имеющие сейчас приблизительно 100 000 учебных мест, были включены в эту систему планирования и
финансирования.
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Школьное образование в Федеративной Республике Германии находится по
контролем государства. Школы, как правило, являются государственными или муниципальными заведениями. Существуют и частные школы, контроль над которыми
также осуществляется государством.
Важным признаком профессионального образования в Германии является так
называемый «принцип консенсуса». Важные структурные и содержательные установки принимаются только во взаимодействии федерации и земель, работодателей и
получателей работы. Эти группы являются членами главного комитета института,
который представляет собой «круглый стол» профессионального образования.
Все государственные вузы Германии, за исключением ведомственных вузов,
имеют юридический статус корпораций публичного права и в то же время являются
государственными учреждениями соответствующей федеральной Земли. В рамках
законов они пользуются правом самоуправления. Его границы определяются правом
ответственного министерства на контроль за работой вуза. Например, разработанный вузом устав и прочие важные правила, регулирующие его деятельность, должны
утверждаться министерством. Это относится и к правилам принятия экзаменов [2].
Место образования в жизни общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, навыки,
возможности развития своих профессиональных и личностных качеств. Реформирование образования в мировом масштабе обусловлено тем, что такие рыночные ценности, как производительность труда, эффективность, ответственность и конкурентоспособность, активно встраиваются в глобальные образовательные реформы.
В связи с этим стала важной роль образования, которая стала возрастать во второй
половине ХХ века, что нашло, в свою очередь, свое теоретическое отражение в ряде
концепций социального и экономического развития, среди которых выделяются
концепции постиндустриального общества, теория человеческого капитала, идеи
деятельностного общества и другие.
Каждое государство, опираясь в качестве методологической базы на одну из
современных концепций, вырабатывает свою образовательную политику, как важнейшей составляющей политики государства, инструмента обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, повышения темпов социально-экономического и
научно-технического развития, гуманизации общества, роста культуры. Образовательная политика устанавливает на основе общественного согласия коренные цели и
задачи развития образования, гарантирует их проведение в жизнь путем согласованных действий государства и общества. Следствием определения образовательной
политики являются реформы образования.
Реформы образования – масштабная деятельность в форме социального проекта по изменению содержания, структуры, методов, форм образования; обычно эта
деятельность носит государственный, в последнее время – межгосударственный характер. Реформы образования вызываются социальными потребностями, могут носить как эволюционный, так и революционный характер, могут инициироваться учеными, правителями, правительством отдельных стран, совместным решением правительств.
Новые цивилизационные вызовы закономерно приводят многие страны к новому «образовательному буму», к волне глубоких реформ систем образования – это
происходит в таких разных странах, как США и Великобритания, Германия и Финляндия, Китай, страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки
и т.п. Проводимые за рубежом образовательные реформы ориентированы на текущие и перспективные потребности общества, эффективное использование ресурсов,
в том числе самих систем образования [3].
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Закономерности реформирования образования в конце XX столетия основаны
на общих принципах, и их система образования Германии успешно выдерживает:
– интеграции всех воспитывающих сил общества, органическое единство всех
социальных институтов с целью воспитания подрастающих поколений;
– гуманизации – усиление внимания к личности каждого ребенка как высшей
социальной ценности общества, установка на формирование гражданина с высокими
интеллектуальными, моральными и физическими качествами;
– дифференциации и индивидуализации, создания условий для полного проявления и развития способностей каждой личности;
– демократизации, создания предпосылок для развития активности, инициативы и творчества обучающихся и педагогов, широкое участие общественности в
управлении образованием.
Реализация этих принципов предполагает изменение самого облика образовательной системы, ее содержания и организационных форм, что находит свое отражение в реформах системы образования. Воплощение в жизнь проводимых реформ
востребует вливания финансовых средств, поэтому значительные изменения и новшества в образовании могут позволить развитые страны мира.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об общих основаниях реформ системы образования в зарубежных странах. Ведущие страны мира сегодня ориентируются на новую философию образования, основанную на развитии
способности к учению на протяжении всей жизни, формированию жизненно важных
компетенций, созданию системы качественного образования. Приоритетами реформ
в этой отрасли является построение широкого образования для всех и обеспечение
индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающихся, постоянное повышение качества образования в условиях глобализации экономики.
Выявленные особенности реформ системы образования в Германии на основе
исследований в области сравнительной педагогики послужат основанием для разработки методологии инновационной стратегии развития казахстанского образования.
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ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕКТЕПТІҢ СТУДЕНТТЕРІН
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНДА ДАЯРЛАУ ТӘЖІРИБЕСІ
Г.К. Ширинбаева
Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы қаласы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында үздік әлемдік тәжірибеге сай жалпы білім
беру жүйесінде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани
дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын
қамтамасыз ететін жеке тұлғаның білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру,
еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адам ресурстарын дамыту
өзектілігі туралы атап көрсетілген [1].
Қазіргі әлеуметтік болмыстың барлық салаларын қамтып отырған әлемдік жеке
тұлғалық дағдарыс әлеуметтік институттардың білім беру қызметтерімен бірге,
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жоғарғы мектептің білім беру үдерісін инновациялық контексте ұйымдастыру
мәселелерінде өзектендіре түсуде. Себебі, қазіргі білім беру жүйесіндегі адам ресурстарын әлеуметтік-педагогикалық және рухани-адамгершілік тұрғыда қолдау мен
дамытуды басқарудың тенденциялары бүкіл әлем деңгейінде қоғамдық дамудың
өлшемі мен негізін құрайтын басты тетіктердің біріне айналған. Педагогикалық
ЖОО-ғы инновациялық оқыту – бұл педагогикалық үдерістің субьектілерін мәдени
әлеуметтік ортаға инновациялық өзгеріс енгізуге бағыттайтын оқу-тәрбие ісәрекетінің нәтижесі екенін ескерсек, оқытудың аталған түрі студенттер мен
педагогтардың алдында кездескен мәселелік жағдаяттарды белсенді, жедел әрі сапалы шешуді талап ететін кәсіби міндеттерді алға тартады.
Сонымен қатар, инновациялық білім жеке адамның физикалық рухани қалыптасуының әлеуметтену нормаларын қамтитын үдеріс ретінде, білім алушыға ауыспалы кезеңде тұрған әлеуметтік ортаның қиын кедергілерінен өзін жүзеге асыра алатын интеллектуалдылық білімі арқылы өтуге, барлық өзгеріске өз білімімен дайын
болуға міндет жүктейді. Әлемнің жаһандану дәуіріндегі дағдарыстың басты себебі
адамның жеке тұлғалық рухани, әлеуметтік дамуы мен техниканың үздіксіз дамуы
арасындағы сәйкестік қатынастың бұзылуынан деген тұжырым жасаған, ғалымдар
дағдарыстан шығудың қозғаушы күштері ретінде білім берудің мазмұнын өмірде
және мамандықта аса қажетті құзыреттіліктерді дамытуға бағыттап, тұлғаның білім
беру траекториясын, инновациялық ортаға негіздеп құру қажеттілігін айтады [2].
Білім берудің «инновациялық орта» феномен ұғымының мәнін ашатын болсақ,
«Орта» ұғымының кең қолданылуына қарамастан, оның ғылым әлеміндегі дәл және
біржақты анықтамасы жоқ. Жалпы мағынасында, «орта» ұғымы «қоршаған орта»
ретінде түсіндіріледі. Орта теориясы Ж.Ж. Руссоның педагогикалық көзқарастарында ерекше орын алады, оның ойынша, «Жаратушының қолынан шыққанда бәрі
керемет, барлығы адамның қолында бұзылады». Руссо ортаны тұлғаның өзін-өзі
оңтайлы дамытуының жағдайы ретінде қарастырғандардың бірі болды. Оның
пікірінше, әрбір тұлғаның шынайы мүмкіндіктері мен табиғи қажеттіліктері
арасындағы тепе-теңдікті құратын, ерекше дамытушы орта құрылған кезде, тәрбие
жүйесі тиімді болады. Мұндай ортада тұлға дайын білімді алмайды, ол білімді өзі
өндіріп шығаруды тірі табиғатқа бақылау жасау арқылы және өзіндік тәжірибе
негізінде үйренеді. Мұнда Руссо бойынша, тұлға дамуының негізгі қайнар көзі
ретінде, білімнің кеңдігі, ауқымдылығы алынбайды, мұнда білімді өз бетімен
қолдану білігі алынады. Мұндай арнайы құрылған ортада «табиғатқа сәйкестік»
тәрбиесімен дамыған тұлғаның қасиеттері, оған өзінің ішкі еркіндігін сақтауға,
жалған сенімдерден және қоғамдағы адасушылықтан тәуелсіз болуға мүмкіндік
береді. Педагогикада және психологияда «орта» термині алғаш рет 20-жылдары пайда болды, бұл кезде «орта педагогикасы» (С.Т. Щацкий), «баланың қоғамдық ортасы» (П.П. Блонский), «қоршаған орта» (А.С. Макаренко) ұғымдары жеткілікті жиі
қолданылатын еді.
Психологиялық контексте инновациялық білім беру ортасы Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин және т.б.
пікірлері бойынша – бұл дамыта оқыту жүзеге асырылатын белгілі бір дәрежедегі
реттелген, білім беру кеңістігі. Баланың бір әлеуметтік-заттық ортада өзінің әрекет
ету тәсілдерін үнемі жетілдіруге мүмкіндігі болған жағдайда, қабілетті болады. Осы
авторлардан кейін, В.А. Ясвин төрт компонентті модельді құрады, онда кеңістіктікзаттық, әлеуметтік, психодидактикалық және білім беру үдерісінің субъектілерін
айқындап көрсетеді:
1. Кеңістіктік-заттық компонент – бұл ғимараттың архитектуралық ерекшеліктері, жабдықтар, оқу жағдайының ерекше атрибутикасы.
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2. Әлеуметтік компонент – мәдениеттің аталған типіне тән балалар-ересектер
қауымдастығы формасымен анықталады. Мұнда бірнеше шарттарды сақтау
маңызды: педагог пен студент – дамудың бірыңғай полисубъектісі; педагогтер мен
студенттер арасындағы ынтымақтастық қатынастардың болуы; ұжымдық бөлінген
оқу іс-әрекетінің болуы; студенттер мен педагогтердiң ЖОО-ғы өмірінің
коммуникативті толықтырылуы.
3. Психодидактикалық компонент – білім беру үдерісінің мазмұны, студенттің
меңгеретін іс-әрекет тәсілдері, оқытудың ұйымдастырылуы. Аталған компоненттің
ішінде неге және қалай оқытуға болады деген сұрақтарға жауаптар беріледі [2].
Педагогика ғылымында жаңашыл педагогтердiң Ш.А. Амонашивили,
В.Ф. Шаталов, Н. Лысенков, И.П. Волков, И.П. Иванов, т.б. ғылыми-теориялық және
әдістемелік ізденісі, теория мен практиканы өзара кіріктіре отырып жүргізуімен
қатар, іргелі педагогикалық мәселелерді шеше білуімен ерекшеленеді. Т.И. Гончарованың әдістемесі тарихи материалдар негізінде жастардың өзін-өзі және бүгінгі
күнді танып-білуіне көмектесу мәселесін көтереді. «Тарих тағылымы – өмір сабағы»
атты еңбегінде: «Нағыз сабақ – дегеніміз мұғалім мен оқушылардың ақиқатты
бірлесе іздестіруі, ойлау мәдениетінің лабораториясы. Бұл жоқ жерде көңілсіздік,
селсоқтық, рухани жұтаңдық орын алады...» Ғалымның алдына қойған негізгі
мақсаты – жеке адамды қалыптастыру. Ол: «Жеке адам болу дегеніміз өзін
адамзаттың адамы ретінде сезіну, сан ғасырлар бойы халық тәжірибесі туғызған рухани мәдениеттің мәңгілік игіліктерін бойына дарытып, осы игіліктерді еңбекке,
әлеуметтік мәнді қызметке, қоғамдық өмірге, адамдар қатынасына, күнделікті
тұрмысқа енгізу деген сөз. Жеке адам – болмыстың жаңа формасын жасау жөніндегі
өз халқының жасампаз істеріне, бұқараның творчествосына белсенді және саналы
түрде қатысатын, қоғамға пайдалы болуға деген ішкі қажеттілікті сезінетін адам», –
дейді.
Д.С. Лихачев атап көрсеткен: «Қоғамда мәдениет болмаса, онда адамгершілік
те болмайды. Қарапайым адамгершілік болмаса, қоғамдағы әлеуметтік заңдар,
экономикалық заңдар күшіне енбейді, қаулылар орындалмайды және қазіргі ғылым
дами алмайды, себебі экспериментті тексеру мүмкін емес... Жоғары мәдениетті
адамдардың бөгде ұлттарға, бөгде пікірлерге деген өшпенділік қатынасы болмайды.
Мәдениет пен адамгершіліктің төмен деңгейі, қылмыскерліктің өсуі кез келген
саладағы біздің күш-жігерімізді нәтижесіз, пайдасыз етеді. Экономиканы, ғылымды,
қоғамдық өмірді қайта құру мүмкін болмайды», деп тұжырым жасайды.
Оқу мен тәрбие жүйелерiн құруда таным үрдiсiне байланысты екi жақты
көзқарасты ұстанған Я.А. Коменский түсiнiгiнше, ақиқатты танудың бiр бағыты –
логикалық ақыл-ойға негiзделген түсiнiк, оның көзi – дiни сенiм. Ақиқаттың екiншi
бағыты – табиғатты тану, ол тiршiлiктiң, байлықтың көзi, табиғатты қорғап, сақтай
бiлу үшiн бiлiм қажет деді. Я.А. Коменскийдiң педагогикалық көзқарастары
гуманистiк бағыттың әсерiмен орта ғасырлық мектеп жүйесiн сынға алып,
мектептегi оқу-тәрбие жұмыстары балаға сүйiспеншiлiк пен адамгершiлiк шеберхана
орталығы болғанын қалаған [3].
Демек қазіргі қоғам өмірінің демократиялық, гуманистік бағытқа бет бұруына
жаңарып, жаңғыруына, әлеуметтік даму парадигмасының өзгеруіне байланысты
еліміздің ЖОО-да ашылған 5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану»
мамандығы бакалаврын даярлау жүйесінің стандарты әлеуметтік-педагогикалық, рухани-адамгершілік білім берудің кәсіби іс-әрекет саласында ғылыми-практикалық
әлеуметтік маңызды міндеттерді жүзеге асыратын евразиялық көпмәдениеттілікті
қалыптастыруға бағытталып құрылған маңызды құжат болып табылады.
Жоғарғы мектептегі оқыту, білім беру ісі теория мен практиканың өзара тығыз
байланысы ұстанымы теория мен практиканың бір-бірінен ажырамас құрамдас бір
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бүтін нәрсе есебінде қарастыруын қажет етеді. Оқытудың жалпы теориясы оқутәрбие жұмыстарының жай-күйін зерттеп білуге, сондай-ақ оқытудың жаңа әдістәсілдерін зерттеп, тексеріп білуге көп көңіл бөледі. Диалектикалық әдіснамаға арқа
сүйей отырып, оқыту, білім беру теориясы объективті және салыстырмалы
шындықты өзара байланыстырады. Жалпы мен жалқы, абстракттылық пен
нақтылық, субъективтілік пен объективтілік арасына оқытудың теориясы мен практикасында өзара жақындастыра түседі.
Студенттердің ақыл-ой белсенділігін арттыру үшін оның психологиялық
негіздерін білу қажеттілігі, оқытудың жалпы теориясының физиологиялық және
психологиялық негіздері жоғарғы мектеп теориясының негізі болып табылады. Бұл
әрине жоғарғы мектепте оқытудың психологиялық негіздерін білуге итермелейді.
Осыған орай қазіргі педагогика ғылымы әлеуметтік-педагогикалық білім мен «Өзінөзі тану» пәнінің педагогикалық және психологиялық мәселелерін қарастыруды керек етеді.
ЖОО-да «Өзін-өзі тану» пәні оқыту теориясының негізін құрайтын, жоғары
кәсіби білім беру бағдарламасының жалпыға міндетті пәндері қатарында,
студенттердің өзін-өзі тану, шығармашылық өзін-өзі іске асыру қажеттілігін дамыту
мақсатында жеке физиологиялық, психологиялық, биологиялық ерекшеліктерін
қамтитын этикалық, әлеуметтік нормаларды белгілейтін рухани-адамгершілік
маңызды аспектілерін құрайды [4].
Жеке тұлғаның даму үдерісі педагогикалық-психологиялық аспектілердің
көмегімен іске асырылады да, тұлғалық даму ерекшеліктері мен қабілетінің
психофизиологиялық дәрежесі негізінде нақтыланады. Оқыту жүйесінде өз бейнесін
жасаушы, әр адамның жеке тұлға болып қалыптасуы сыртқы күшке, әлеуметтік
белсенділік құндылықтарға байланысты. Рухани-адамгершілік білім беруде
шығармашылық іс-әрекеттік білімдер мен іскерліктердің мазмұнына байланысты
әлеуметтік тәрбиелік өз алдына жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесін, нормаларын меңгерілуімен жүзеге асырылады. Осы нормаларды реттеп және оны бақылап
отыратын әлеуметтік институттар міндеті тұлғаның қоғамға қарсы жолға түскенін
әруақытта тіркеп тиісті әлеуметтендіру шараларын уақытында қабылдай алу.
Тұлға қалыптасуында әлеуметтік институттардың тәрбиелік ықпалын айта
отырып, бұл процесте жеке адамның әлеуметтенуі өз белсендiлiгi мен iс-әрекетіне,
қарым-қатынасына тікелей байланысты екенін ескеру өте маңызды. Себебі
қоғамдағы әлеуметтiк және рухани қатынастардың жетiлуiмен бірге әлеуметтік ісәрекет түрлері арқылы адамның өзi де жетiлiп, әрi дамып отырады, оның өзiндiк
қасиеттерi мен сапаларын ұнамды бағытта өзгертiп және жақсартып отыруына
әлеуметтік институттардың мол мүмкiндiктері бар екендiгiн жария етедi. Яғни бұл
жерде тұлғаның әлеуметтік мәні әлеуметтендіру үдерісі барысындағы жалпыадамзаттық құндылықтар мен әлеуметтік нормаларды меңгеруімен анықталады.
Барлық осы әлеуметтік нормалар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгерген
білім алушы болашақ мамандардың қоғамда өз орнын бағалаушы, жақсы орындаушы болуымен бірге, өзбетінше жүйені өзгерте алады.
Аталған жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесі: қоршаған дүние, қазіргі
таңдағы өндіріс, мәдениет жөніндегі білімдер жиынтығын; білім алушыға әлеуметтік
білімді және оны қолдану тәсілін игертудегі байытылған кәсіби практикалық
іскерліктерді; әлеуметтік және рухани-адамгершілік даму дәрежесін белгілі бір деңгейде қамтамасыз ететін танымдық әрекетті, теориялық, практикалық мәселелерді
құзіретті шығармашылықпен шешудегі дағдыларды біріктіреді. Сондықтан, руханиадамгершілік білім, ең алдымен әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мамандарын
әлеуметтік өмірге бейімдей отырып, ізгілікті қарым-қатынасын қалыптастыруға
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бағыттау арқылы жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесінде сол өмірге өзінің үлесін
қосатын маман етіп даярлайды.
Жалпы білім берудің айқындалған мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес руханиадамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың нәтижелерін ескерсек,
тұлға бағыттылық білім беру оқушы мен мұғалімнің өзара ізгілік қарымқатынастарын сипаттайтын, іс-әркеттілік, өркениеттілік, этномәдениеттілік, гуманистік, тарихи т.б. бағыттарына нгізделген білім беру мазмұнының (мәдениетті
меңгеру; әлеуметтік; қоғамдық тәжірибені жинақтау; өзін-өзі тану, өзін-өзі
белсендіру; өзін-өзі жетілдіру, бақытау т.б.) компонентін қарастыра отырып
ұйымдастырылу қажеттілігін көрсетеді [5].
Осыған орай, білім мазмұнын жаңарту мен оқытудың инновациялық әдістерін
өндіру бүгінгі күннің талабына байланысты мамандар ұсынып отырған руханиадамгершілік білім беру бағдарламаны оқыту барысында алынған нәтиже
мақсаттарын анықтау: студенттердің міндетті (минимум) дайындық деңгейіне
қойылатын білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау, талаптары бойынша
іске асырылады. Себебі дидактикалық, ғылыми тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған
оқыту әдістемесі бойынша, оқу материалындағы теориялық білімді тереңдетуге және
толықтыруға, студенттердің зерттеушілік іс-әрекетке қызығушылығын арттыруға
мүмкіндік береді.
Студенттердің зерттеушілік іс-әрекеті – оның қабылдаған білім, білік,
дағдыларын белгілі бір ғылыми айналымға байланысты инновациялық ортада
қолдана алуы, өзін-өзі әлеуметтендіруге дайындық деңгейі болып табылады. Бұл педагогика ғылымында, білім алушының өз білімін ғылыми түрде жобалау арқылы
одан әрі пәнді терең зерттеп меңгеру, жетілдіру құзыреттілігі дегенге саяды.
Әлеуметтік рухани-адамгершілік білім беру жоғарғы оқу орындарының түлектерінің
іргелі ғылымдардың нәтижелерін, білім беру процесін және әлеуметтік саланың
қызмет атқаруының нақтылы практикасын интеграциялау негізінде тұлғалық және
кәсіптік құзыреттіліктерге ие болуын ойластырады. Осыған орай, әлеуметтік руханиадамгершілік білім беру мәселесі әлеуметтік саланың мамандарын кәсіби
даярлаудың бүкіл жүйесін дамыту үшін ерекше маңызға ие болып отыр.
Рухани-адамгершілік білім беруді дамыту мақсатының алғышарттары жоғары
инновациялық динамика болып табылатын қазіргі еңбек нарығы жұмыс орнын
іздеушілерге жаңа талаптар қоюда. «Әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану»
мамандарының кәсіби құзыреттілігі қазіргі еңбек нарығында ең өзекті мәселе екенін
ескерсек, бұл мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның білім беру саласының
«өнімін тұтынушылардың» – жалпы алғанда өркениеттің, мемлекеттің, қоғамның
және нақтылы адамның экономикалық, рухани және интеллектуалдық күйі үшін
маңызды болып келетін, әлеуметтік-педагогикалық қызметінің барысында туындайтын жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесін иелену фактілері болып табылады.
Әдебиет
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2010.07.12. №118.
2. Құдайбергенова К.С. Құзырлылық білім сапасының критерийі: әдіснамасы және ғылымитеориялық негізі. – Алматы, 2008. – 328 б.
3. Педагогика: педагогикалық жоғары оқу орындары мен педагогикалық колледждер
студенттеріне арналған оқу құралы / Редакциясын басқарған П.И. Пидкасистый. – М.: Ресей
педагогикалық қоғамы, 2004. – 608 б.
4. 5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. «Жоғары білім. Бакалавриат». – Астана, 2010. 09. 01.
5. Ахтаева Н.С., Әбдіғаппарова А.І., Бекбаева З.Н. Әлеуметтік психология. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007.

345
ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ МӘНІ
Г.К. Шолпанқұлова, Ж.З. Айдарова
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ.
Білім беруге мәдениеттің бөлінбес компоненті және өркениеттік құбылысы
ретінде жас ұрпақ тұлғасын қалыптастырудағы дамытушы фактор рөлі беріледі. Бұл
құндылықтар жүйесінің дағдарысында, моралдық адамгершілік нормалардың төмендеуінде, нақты ережелердің жоқтығы, тұлғаның әрекеттері мен іс-қылықтарындағы
бағыттылықты сипаттайтын қағидалардың көрінуінде маңызды болып саналады.
Құндылық адам өмірінің мақсаты мен талпынысын анықтаудың бағдары ғана
емес, жеткіншекке қолдау көрсету, салауатты өмір салтын насихаттану, тәртіпті
сақтау үшін әлеуметтік бақылаудың тетігі ретінде де қатысады.
Жеткіншек мектеп оқушысы, ол белгілі кеңістіктік-пәндік, технологиялық,
әлеуметтік және мектептің білім беру кеңістігінде тұлғааралық жағдайда білім алады
және дамиды.
Қазіргі заманғы психологиялық және педагогикалық әдебиеттерде білім беру
кеңістігі ұғымы даму мен тәрбие жағдайларының жиынтығын белгілеуде кеңінен
қолданылады. Яғни тұлғаның қоғамдағы орнын, индивидтің дамуы мен әлеметтенуін, қарым-қатынас пен арнайы іс-әрекетіндегі субъективтілігін көрсетеді.
Сонымен бірге әрбір жеткіншектің маңызды қажеттіліктері мен құндылықтарына
ықпал етуде оқытудағы дербестігіне мүмкіндік туғызатын ішкі қалыптасқан, жеке
білім кеңістігі де бар.
Сондықтан мектеп психологы мен педагогының маңызды міндеттері мектептің
білім беру кеңістігінде жеткіншектің әлеуметтік және рухани-адамгершілік өмірлік
мәнді құндылық бағдарды қабылдауға, меңгеруге және дамытуға, өз тұлғасының
жағымды әлеуетін өз бетімен ашуға, өзін-өзі танытуға көмек көрсету болып
табылады.
Демек мектептің білім беру кеңістігінде жеткіншектің әлеуметтік және руханиадамгершілік құндылық бағдарын жағымды дамыту маңызды болып саналады. Ол
үшін жеткіншектің құндылық-мәнді сферасын зерттеу, бұл мәселенің психологиялық және педагогикалық өзіндік ерекшеліктерін ашып көрсету қажет.
Жеткіншектердің құндылық бағдарын дамытудың мәнін ашып көрсетуде бұл
мәселені тереңірек зерттеген ғалымдар еңбектеріне, бұл мәселенің базалық
ұғымдарына, атап айтқанда, «құндылық», «құндылық бағдар» және т.б. назар
аударылды.
Құндылық ұғымы философия, әлеуметтану, психология ғылымдарында кеңінен
қарастырылған.
«Құндылық» – объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін
философиялық-социологиялық ұғым. Құндылық объектінің адам үшін қаншалықты
маңыздылығын анықтайды. Сондай-ақ құндылық ұғымына тұңғыш анықтаманы
философтар Лотце, Коген берген. Ал әлеуметтік тұрғыдан «құндылық» терминін
теориялық категория ретінде Томас пен Знацкий еңбектерінде қолданған.
Құндылық арқылы сол заттың маңызын, мәнділігін, пайдалылығын,
қажеттілігін, керектігін білуге болады. Мәселен, есептегіш машинаның құндылығы
адамның оны дұрыс пайдалана білуіне байланысты.
Философияда «құндылық – тұлға үшін маңызды, пайдалы, өзін жетілдіруге
және адамзат қоғамының дамуына септігі бар адамның шынайылылыққа деген
қатынасының мәні [1].
Психология ғылымында құндылықтар қоғамдағы моралдық қатынастардың
формасы ретінде қарастырылады. Біріншіден, құндылық – жеке тұлғаның немесе
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әлеуметтік топтың, ұжымның адамгершілік мәні, абыройы және қоғамдық
институттардың (отбасы, мектепке дейінгі мекемелер, мектеп, қоғамдық ұйымдар,
жоғары оқу орындары. т.б.) адамгершілік сипаттары болып қарастырылса, екіншіден,
моральдық санаға қатысты көзқарастар мен ой-пікірлер, тұжырымдар (моральдық
нормалар, принциптер, жақсылық пен жаамндық, адалдық пен әділеттілік, бақыт
және т.б. туралы түсініктер).
Ғылыми әдебиеттерде «құндылық» сөзі табиғатқа, адамның іс-әрекетіне және
оның нәтижесіне қатынасты (жағымды және жағымсыз) білдіреді, ол қоғамдық сана
деңгейінде анықталды және бұл формада кең тарихи эпоха мәдениетіне тән.
Демек, құндылық сөзі қоғамдық сананы қалыптастырушы мәдениет пен
тарихтың қайнар көзі, табиғат пен адам іс-әрекеттері олардың нәтижелерімен тығыз
байланысты екендігін аңғардық.
«Құндылық» ұғымының онтологиялық мағынасы «белгілі бір зат, құбылыс
немесе оның құрылысы емес, ол адам ойлауының ерекше түрі. Демек, ол біздің
жаманнан жақсыны айырып, сол жақсыға деген ұмтылысымыз» (Б. Кузнецов) [2].
Құндылық мәдениеттің аса күрделі компоненті болып табылады. Кейбір
авторлар құндылықты мәдениеттің дамуымен байланыстыра отырып, анықтама
береді.
«Құндылық – белгілі бір тарихи-мәдени жағынан шоғырланған және
жалпыадамзат пен жеке этнос мәдениетінің мәнін көрсететін адамның өзінің мінезқұлық нормалары мен мақсаты жөніндегі жалпы түсініктері» (Н. Лапин) [3].
Құндылық бағдар идеал мен құндылықты танудағы жеке және әлеуметтік
өмірлік тәжірибе негізінде қалыптасады және дамиды. Олар тұлғаның болашақтағы
өмірлік мақсаттары мен мотивтерінің, қажеттіліктерінің, басқару стратегиясының,
жоспарының, адамның мінез-құлқының, басқаратын қылықтары мен іс-әрекетінің
иерархиясын қалыптастыру үшін ортаның мүмкіндіктері болып табылады.
Көптеген зерттеулерде құндылық бағдар әлеуметтік құбылыс, қоғам мен
әлеуметтік топ өмірінің өнімі ретінде қарастырылады және құндылықтардың әлеуметтік-философиялық және психологиялық тұжырымдамалары мен ұстанымдарының
тоғысуын көрсетеді (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Ф. Лазурский, Д.А. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, М. Рокич, Э. Шпрангер).
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, өмірге қадам басқан жастарға жеткілікті көңіл
бөлмеу оны қоғамның тұрақсыздығының қуатты факторына айналдырады.
«Құндылық бағдар» – сол не басқа құндылыққа қатысты сананың бағыты;
индивидтің рухани өмірі деңгейінің бағыты және адам мен қоғам өмірінің басқа да
аспектілерін (психикалық, физикалық, саналы және санасыз) анықтайтын деңгейдің
тұрақтылығы (А.В. Петровский, 1996) [4].
«Құндылық бағдар» – тұлғаның әлеуметтік дәлелденген, салыстырмалы
тұрақты сол не басқа мақсатқа бағыттылығы, тұлға үшін өмірлік мәнді болып саналатын, тұлғалық сапа-қасиет ретінде көрінетін, мінез-құлық үлгісі (Н.А. Журавлева, 2002) [5].
Б.Г. Ананьев адам онтогенезі және оның өмірлік жолының өзара сіңісуі туралы
ережеге сүйене отырып, тұлғалық қайдан қалыптасу тұлғаның жастық-жыныстық
және жеке-типтік өзгерістерімен ғана емес, сонымен бірге тұлғаның жоғары
құрылымдық сипаты: дүниетанымына, бағыттылығына, құндылық бағдары мен
мақсатына да байланысты екендігін атап көрсетеді. Оның пікірінше, бұл сипаттар,
көбінесе, тұлғаның дамуын және оның практикалық іс-әрекетіне, басқа адамдардың
әрекетіне қатысты шешім қабылдау үрдісін анықтайды.
Жеткіншектік жастық ауыспалы кезең тұлғаның құндылық бағдар жүйесінің
қалыптасу кезеңі болып табылады. Құндылықтар құрылымын қалыптастыру үшін
бұл кезеңге тән дамудың өзіндік жағдайы ерекше маңызды деп есептелінеді.
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Жеткіншек жаста өмірінің болашағы пен кәсіби таңдауы, оған ынта-ықыласы мен
ниеті, идеалдары мен өзіндік санасына қарай оқудың жаңа мотивтері (түрткі) пайда
болады. Жеткіншек үшін білім алу, үйрену, оқу тұлғалық мәнге ие, яғни тұлға үшін
маңызды болып, ары қарай өздігінен білім алуға алмасады. Жеткіншек жастық
кезеңде тұлғаның құндылық бағдарының психологиялық базасы болып саналатын
қызығушылықтарының тұрақты саласы қалыптаса бастайды. Оның жеке және нақты
қызығушылықтары жалпыға ауысып, дүниетанымдық, діни, адамгершілік, этикалық
көзқарастары кеңейеді. Өз басының және басқаның психологиясын түсінуге деген
қызығушылығы дамиды.
Көптеген психолог ғалымдар (Л.И. Божович, С.А. Гапонова, И.С. Кон,
А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн және т.б.) жеткіншектіктен жасөспірімге өту кезеңін
тұлғаның бағыттылығының негізі болып қалыптасатын ішкі ұстанымының жылдам
алмасуымен байланыстырады.
Сондықтан ғалымдардың пікірінше, бұл кезеңде тұлғаның құндылық бағдарын
қалыптастыруға және дамытуға бірқатар сыртқы және ішкі факторлар әсер етеді
(Ф. Райе, 2000).
Сыртқы факторларға микроортаның (топ мүшесі, референтті топ және олардың
құндылықтары) және макроортаның (жалпыдамзаттық құндылықтардың дәстүрлі
жүйесі, әлеуметтік рөлдер, БАҚ, әлеуметтік институттар, т.б.) элементтерін жатқызуға болады.
Ішкі факторларға тұлғаның жасы, жынысы, темпераменттік ерекшеліктері,
қабілеттері, мүмкіндіктері, ішкі субъективті сұраныстары/қажеттіліктері, өзіндік
санасының даму деңгейі жатады.
Оқу әрекеті жеткіншек үшін қоршаған орта туралы білімді меңгеру формасы
ғана емес, басқа адамдармен қарым-қатынаста адамгершілік нормаларын жүзеге
асыру формасы да болып табылады. Мектеп жеткіншек өмірінде маңызды орын
алады, әрине барлық жеткіншектерде бірдей емес, ол оқудың маңызы мен
қажеттілігін жете ұғынуына байланысты. Кейбір жеткіншектер үшін мектеп олардың
басқа сыныптастарымен қарым-қатынас аясын кеңейтуімен де ерекшеленеді.
Бұл кезеңде қарым-қатынасқа өзіндік белгілер тән болады: жеткіншектің
қатынас жасайтын тобы кеңейеді, топ мүшелерінің саны көбейеді, жолдастық,
достық қатынастар пайда болады, өзін-өзі бағалау үшін құндылық көзі ретінде
қолданылады. Құрдастарымен қарым-қатынаста адамзаттық қарым-қатынастың әр
түрлі жақтарын игереді: «Жолдастық кодексіне» негізделген өзара қатынасты құра
білу, өзара түсіністік, адамгершілік нормалары мен құндылықтарды меңгеру
тәжірибесі, психиканың жаңа түзілісі ретінде өзіндік санасы қалыптасады. Бұл
кезеңде тұлғаның құндылық бағдарын дамыту деңгейі оның бағыттылығына,
белсенді әлеуметтік ұстанымына белгілі бір тұрғыдан ықпал ететін, оның
қызметтерін қамтамасыз ететін ерекше жүйені құрайды.
Демек құндылық бағдар жеткіншектің өмірлік мәнді мінез-құлқы мен іс-әрекеті
және өмірлік мақсаты ретінде таңдап алынған өзіндік құндылықтары жөніндегі
саналы түсініктері. Осыдан құндылық бағдарды өзін бағалау және өзі туралы
маңызды пікірлерді және іс-қылықтарды қабылдау үрдісіндегі пайда болатын,
сонымен бірге ары қарай өмірлік басымдықтарын құруға негіз болатын
қағидалардың динамикалық жүйесі ретінде қарастыруға болады.
Қорыта келгенде, ғылыми әдебиеттерді талдау және оны зерделеу нәтижесі,
тұлғаның құндылық бағдар жүйесін қалыптастыру мәселесінің көпжақтылығын
көрсетеді. Құндылық бағдар тұлғаның жеке және әлеуметтік өмір тәжірибелері
негізінде мұраттар мен құндылықтарды тануы арқылы қалыптасады және дамиды.
Ол психологиялық және физиологиялық құбылыстар иерархиясын (тұлғаның өмірлік
мақсаттарының болашағы мен мотивтері; қажеттіліктері мен әлеуеті; іс-әрекеттерін
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басқару стратегиясы; мінез-құлық бағдарламасы; т.б.) қалыптастыру үшін орта да
бола алады. Міне, сондықтан кез келген қоғамда құндылық бағдарды қалыптастыру
және дамыту оқыту мен тәрбиенің мақсаты болып табылады.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Жунусбекова
КазНПУ, г. Алматы
Успех реформирования казахстанской системы образования во многом зависит
от готовности педагогических кадров к реализации инноваций. Новые условия существования образовательной среды, обновление содержания образования, инновационные формы и методы обучения, всё возрастающие требования к качеству знаний, усложнение форм организации образовательного процесса – всё это требует повышения профессиональной компетентности и формирования готовности будущего
педагога к эффективной реализации профессиональной деятельности. Вышеназванные факторы внесли существенные коррективы в систему требований к подготовке
будущих учителей
Анализ нормативных документов, в том числе ГОСО специальности
5В010200 – Педагогика и методика начального обучения, позволяет утверждать, что
формирование управленческой компетентности является особенно актуальным для
современного учителя начальной школы. В частности, исключительно важно владение навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, развитие ряда компетенций
(способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации
и самоопределения обучающихся, организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, актуализировать их творческие способности и т.д.).
Вопросами подготовки педагогов, в том числе начальной школы, которые способны осуществлять воспитание и обучение в соответствии с современными требованиями, занимались многие ученые (О.А. Абдуллина, Е.В. Бондаревская, Т.Ш. Домаев, Р.М. Коянбаев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Т.С. Сабыров, B.А. Сластенин,
Н.Д. Хмель и др.). Во многих из этих исследований управленческая деятельность
представлена как важная составляющая профессиональной деятельности педагога и
подчёркнута необходимость целенаправленной подготовки к ней.
В настоящее время в педагогической науке и практике всё более усиливается
стремление осмыслить профессиональную деятельность с позиций науки управления, придать ей строгий научно обоснованный характер.
Проблемы эффективности профессиональной деятельности учителя образовательного учреждения, в силу своей значимости, всегда привлекали внимание большого круга педагогов-исследователей. При этом проблема управленческой деятель-
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ности учителя в целом, в том числе по вопросу формирования управленческих компетенций, изучена недостаточно.
Подготовка учителя начальных классов – целостная система, в развитии которой есть своя история. Данная система является структурным компонентом системы
профессиональной подготовки разносторонне развитых специалистов, способных
творчески решать не только профессиональные, но и социальные задачи.
В системе профессионального высшего образования СССР впервые начали
подготовку учителей начальных классов в 1956 году. В 1956 году в Украине, Грузии,
1957–1958 годах России, Белоруссии, Узбекистане, Прибалтике, в 1980 году и в Казахстане открылись факультеты подготовки учителей начальных классов.
С обретением независимости отечественные ученые получили возможность
создания общеобязательного стандарта специальности педагогика и методика начального обучения. Первый стандарт специальности 0315 – педагогика и методика
начального обучения был утвержден министром образования приказом №11 от 18
января 1996 года.
Стандарт специальности «Педагогика и методика начального обучения» очерчивает круг профессиональной деятельности (воспитание и обучение младших
школьников), определяет объект профессиональной деятельности (учебно-воспитательный процесс начальной школы), предмет (цель, задачи, содержание, формы
организации, результаты обучения и воспитания, пути реализации требований
Концепции развития образования), виды (организационно-технологическая, управленческая, проектная, научно-исследовательская), задачи профессиональной деятельности.
К.А. Сарбасова в своей диссертации «Инновациялық педагогикалық технологиялар негізінде бастауыш сынып мұғалімдерінің даярлығын жетілдіру», анализируя существовавшие и действовашие стандарты специальности, приходит к выводу о
том, что происходит уменьшение часов на изучение учебных предметов. Так, например, если сравнить стандарт специальности «Педагогика и методика начального
обучения» 1996 года и стандарт 2001 года, мы констатируем уменьшение часов на
3%, а если сравним стандарты 2001 г. и 2004 г., увидим, что количество часов сократилось на 16%, а если сравнить первый и последний стандарт, разница составит 19%.
Таким образом, уменьшилось количество часов, отведенных на общие профессиональные (базовые) и специальные (профильные) дисциплины, выделено большее
количество часов на самостоятельную работу, что связано с изменением специфики
организации высшего профессионального образования, с развитием технологий, использованием компьютерной техники. Современные образовательные программы
специальности разрабатываются с учетом этих изменений. Хотя не все изменения
носят прогрессивный характер. Названия дисциплин «Теория и технология обучения
математике в начальной школе», «Теория и технология обучения казахскому (русскому) в начальной школе» и т.п. внесены вместо «Методика обучения математике в
начальной школе», «Методика обучения казахскому (русскому) в начальной школе».
Сарбасова К.А. указывает на то, что в стандартах специальности использование термина «технология» не имеет достаточных оснований. Рассматривая сущность понятия «педагогическая технология», ученый приходит к выводу о том, что это не синонимы, хотя и близкие понятия. Подобные изменения не оказывают положительного
влияния на совершенствование подготовки будущих учителей начальных классов,
напротив, обедняют ее содержательную часть [1].
Процесс профессионального образования будущих учителей начальной школы
кроме общей, психолого-педагогической, методической направленности должен
включать компонент подготовки к управленческой деятельности. Известный казахстанский ученый Н.Д. Хмель в своих исследованиях указывала на необходимость

350
подготовки учителей к управлению педагогическим процессом школы с точки зрения системного подхода [2].
Сущность и структура управленческой деятельности, а также связанная с ними
продуктивность – сегодня актуальная проблема педагогической науки и практики.
В науке они анализируются с позиции разных подходов. Применение принципов синергетического подхода к анализу и построению моделей педагогической деятельности является одной из самых перспективных направлений. Синергетический подход является общим научным методом для решения теоретических и практических
проблем. В психолого-педагогических исследованиях данный метод применяется
сравнительно недавно. Разработка синергетики связана с теорией функциональных
систем, предпринятая П.К. Анохиным, позволила использовать системный подход в
педагогике, а затем и в психологии. Группа ученых под руководством Н.Д. Хмель,
изучая теоретические и методологические основы подготовки будущих учителей к
управлению целостным педагогическим процессом обосновывала необходимость
проведения системно-структурных исследований в данной области педагогики [2].
Системные связи прослеживаются не только между компонентами педагогического процесса, но и субъектами, их отношениями. Продумывая построение и ход
урока, учитель обязательно должен иметь в виду и то, с какого занятия придут на
этот урок его ученики (после урока физкультуры школьникам обычно трудно успокоиться и сосредоточиться). Необходимо учитывать и характер и личные проблемы
каждого из них (не стоит вызывать к доске ребенка, расстроенного домашними неприятностями).
Исследователи, которые изучают современные проблемы школоведения, констатировали влияние идей менеджмента на формирование подходов к управлению
образования (К.Ж. Аганина, Т.М. Баймолдаев, З.А. Исаева, Т.А. Медеуова, К.Н. Нарибаев, З.М. Садвакасова, В.П. Симонов).
По мнению Трапицына Сергея Юрьевича, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой управления образованием РГПУ им. А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург, Россия): «Согласно современным представлениям об управлении – это изменение управляемого объекта. Есть некоторый объект, который имеет
набор определенных состояний, актуальных, то есть тех, в которых он (объект) находился или находится, и потенциальных состояний, то есть тех, в которых он может
находиться. Задача менеджмента состоит в том, чтобы перевести объект управления
из начального состояния в некоторое конечное, желаемое субъекту управления
(управленцу) состояние. Для этого менеджер подбирает соответствующие средства,
иначе говоря, использует управленческое воздействие. В системе управления организуется обратная связь. На основе сопоставления планируемой цели и реального
результата планируется действие по уменьшению данного рассогласования» [3].
Выполнение функций менеджера предполагает наличие определенных профессиональных и личностных качеств. Профессиональная деятельность менеджера начальной системы образования, в частности, как и менеджера образования вообще,
является «сложной и многофункциональной, требующей владения методами решения большого класса профессиональных задач, интеллектуальных качеств и способностей, например, таких как высокая степень адаптивности и выживания в ситуации
изменения профессиональной пригодности» [4].
Учитель начальной школы, реализующий управленческую деятельность – педагог, профессионально осуществляющий функции управления начальным школьным образованием на основе современных научных методов руководства, владеющий компетенциями в области психологии младшего школьника, педагогики и методики начального образования, управления деятельностью, обладающий качествами лидера.
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Сегодня изменились не только модели образовательных систем, нормативноправовое обеспечение системы образования, но и состав, и содержание педагогической деятельности учителя. В деятельности учителя образовательных учреждений
доминирует управленческий аспект, и приоритетными выступают управленческие
компетенции.
Согласно выше обозначенным функциональным задачам учителя, подготовленного к осуществлению управления образованием, важно обратить внимание на наличие таких способностей, знаний и умений, составляющих управленческую компетентность специалиста, как:
– знания сущности педагогического процесса, его структуры, компонентов;
– умения применять знания особенностей целеполагания, планирования, организации, стимулирования, контроля и анализа деятельности в целостном педагогическом процессе;
– способность принимать управленческие решения в конкретной педагогической ситуации.
На наш взгляд, управленческую компетентность важно формировать через развитие профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя
начальной школы, формирование у него системного представления об объекте
управления, развитие навыков осуществления управленческих функций.
С позиции видов деятельность делится на:
1) обусловленные особенностями развития теории и практики управления;
2) диктуемые требованиями профессии, специальности;
3) обусловленные социально-политическим строем страны, его духовно-нравственной системой.
Первая составная часть включает такие умения (и тем самым определенные
знания), которые необходимы представителям всех специальностей. Это блок подготовки по дисциплинам общеобязательного цикла
Вторая часть модели готовности учителя начальной школы к управленческой
деятельности для каждой сферы образования определяет свой, конкретный состав
умений (обучение, воспитание, развитие). Это блок, в котором содержание базовых
дисциплин, а также дисциплин КЭД направлено на формирование специальных
компетенций
Третья часть (личностный блок) включает в себя нравственные и мировоззренческие задачи, требования общей культуры. Развитие личности, становление профессионала происходит ежедневно в процессе общения с педагогами, однокурсниками,
в освоении содержания образования, через отношение к учению, соответственно, к
приобретаемым умениям и компетенциям. Таким образом, данные умения и компетенции непосредственно связаны с особенностями подготовки учителя начальной школы к управленческой деятельности. В свою очередь, для реализации этой
подготовки необходимо создать особую образовательную среду.
Ведущие тенденции образования в мире связаны с идеей создания условий для
развития личности. Первостепенное значение имеет социально-прогрессивный тип
самореализации личности, выражающийся в стремлении самореализации себя как
части социума. Создание среды, в которой цели, содержание, формы и методы образовательного процесса обеспечивают индивидуальную траекторию развития каждого
студента, – основная задача современной школы.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
Ш.К. Абадилдаева, Ш.Т. Есембекова
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қаласы
Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында жоғары оқу орындары үшін
ең маңызды мәселе – оқытудың сапасын жақсарту болып табылады. Ол үшін өмір
талабына сай жаңа технологияларды оқу үдерісіне көптеп енгізуіміз қажет. Білім
берудің мынадай жаңа технологияларын атап өтуге болады: деңгейлік тапсырмалар
арқылы оқыту технологиясы; модульдік технология; дамыта оқыту технологиясы;
ақыл-ой, іс-әрекеттердің кезең бойынша қалыптасу технологиясы; танымдық ісәрекеттерді жандандырудың тәсілдерін оқыту технологиясы; оқытудың жаңа
үлгілері (дебат, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, ойлау дағдыларын жетілдіре
отырып, мақсат қою технологиясы); ынтымақтастықта оқыту технологиясы,
ақпараттық және телекоммуникациялық технология және т.б
Ағылшын тілін оқыту әдістемесінің мақсаттарының бірі – тіл үйренушінің
қатысымдық біліктілігін қалыптастырып, сөйлеу қабілетін дамыту. Осы мақсатты
дамытуда ақпараттық және телекоммуникациялық технологияның маңызы зор.
Ақпараттық және телекоммуникациялық технология оқу орындарына керек
әлемдік білімді қашықтығына қарамай оқытуға болатын ілгерілеушілікке жеткізді.
Компьютерлік технологияны оқыту үдерісінде қолдану жолдарын зерттеу оқудың
жаңа технологиясын дамыту бағыттарын айқындауға, оқытудың түрлерін
ұйымдастыру мен әдістерін қалыптастыруға мүмкіндік туғыза бастады [1, 9 б].
Дербес компьютерлердің кеңінен таралуы және ғаламтор желісінің пайда
болуы өмірімізге ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қарқынды
түрде енуіне жол ашты. Қалыптасқан білім беру жүйесін жетілдіру ісінде қазіргі
заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың маңызы жөніндегі
мәселе соңғы жылдары өзекті болып отыр. Әрбір педагог: мектеп мұғалімі немесе
жоғары оқу орнының оқытушысы болсын, басты мақсат – білім беру сапасын
қамтамасыз ету. Ал ол үшін ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың
қолданылуы айтарлықтай септігін тигізетіні сөзсіз.
Компьютер – қазіргі заманғы жоғары деңгейлі техникалық құрал болып
табылады. Яғни білім беру жүйесін компьютерлендіру – оқыту мен тәрбиенің
психологиялық-педагогикалық мақсаттарын іске асыруға бағытталған әдістемесін
білім беру саласында компьютерлік технологияларды қолдану арқылы қамтамасыз
ету үрдісі. Бұл үрдіс келесі мәселелерді шешуді қарастырады:
– коммуникациялық желілердің, ақпараттық-әдістемелік материалдардың
ғылыми-педагогикалық ақпараттық-автоматтандырылған қорлары мәліметтерін
пайдалану негізінде білім беру жүйесін басқару механизмін жетілдіру;
– қазіргі заманғы ақпараттандырылған қоғам шарттарына сәйкес білім алушы
тұлғасын дамыту, тәрбиелей оқыту формаларын ұйымдастыру және оқыту әдістері
мен мазмұнын сұрыптау арқылы оқыту әдістемесін жетілдіру;
– студенттің интеллектуалдық әлеуметін дамытуға, өз бетінше білім игеру
дағдыларын қалыптастыруға бағытталған оқытудың әдістемелік жүйесін құру, оқуақпараттық, тәжірибелік-зерттеушілік үрдістерді, ақпараттарды өңдеудегі өзіндік
әрекеттің әртүрлілігін іске асыру;
– білім алушының білім деңгейін бақылау және бақылауға арналған
компьютерлік болжау, тестілеудің әдістемесін құру және пайдалану.
Сондай-ақ бүгінгі күні ақпараттық технологияларды оқу үдерісіне ендіру
бірнеше ерекше мүмкіндіктермен қамтамасыз етіледі:
– электрондық оқу және оқу-әдістемелік материалдармен;
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– оқытушымен білім алушы арасындағы кері байланыспен;
– отандық және шетелдік ақпараттық, анықтамалық жүйелерге қолжетімділікпен;
– электрондық кітапханаларға қолжетімділікпен;
– алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік электрондық газеттер мен
журналдардың ақпараттық ресурстарына қолжетімділікпен;
– оқыту жүйесі ішіндегі басқарушылық ақпараттың ауысымдылығымен.
Оқыту үрдісінде компьютерлік технологияларды пайдалану келесі мақсаттарға
бағытталады:
– компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін іске асыру арқылы оқыту
үрдісінің ықпалдылығы мен сапасының деңгейін көтеру;
– танымдық әрекеттердің белсенділігін арттыратын ынталарды қамтамасыз ету;
– қазіргі заманғы ақпарат өңдеу орталарын пайдалану негізінде пәнаралық байланысты тереңдету [2].
Күнделікті қарым-қатынас пен кәсіби сферада шет тілін жетік меңгеруде заманауи талаптар жоғарылап келеді. Ақпараттар легі күн санап ұлғайып келеді және
оны жеткізу, сақтау, өңдеу әдістерін игеру аса маңызды. Ақпараттық технологияны
қолдану компьютердің орасан зор мүмкіншіліктерін ашады. Осы жұмыс біздің
университетімізде жақсы жолға қойылған. Білім алушылар осы мақсатта тілдік
сандық зертханада дәріс алуда. Осы зертханада дәріс жүргізетін оқытушылардың
барлығы компьютерлік оқыту бағдарламаларының дәстүрлі оқыту әдістеріне
қарағанда артықшылықтары бар екенін теріске шығара алмайды. Яғни біздің
студенттеріміз түрлі тілдік әрекеттерге жаттығуда, оларды түрліше үйлестіруде, тілдік құбылысты сезінуде, лингвистикалық қабілеттерін қалыптастыруда,
коммуникативті жағдаяттар жасауда, мәтіндермен жұмыс жасауда. Зертханада
орналасқан компьютерлер оқытушыға техникалық және технологиялық жағынан
көмек беріп, білім алушымен байланысын өзара жақындастыратындай жолдармен
жүргізуге мүмкіндік береді. Атап айтсақ:
1. Компьютер білім алушының қатесін тез арада жөндей отырып, оның білімін
бағалау функциясының көп бөлігін өзіне алады. Барлық анықталған қателер сол
бойда компьютерде есепке алынады. Сонымен қатар, бағалау көрсеткіштері нақты,
дәл болады. Оқытушының бұл жағынан бос уақыты көбейеді.
2. Компьютер білім алушыға өз бетінше жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Оқытушының үнемі бұл үрдісті бақылап отыруы міндетті емес.
3. Оқытушы аудиториядағы білім алушылардың жағдайын толық көріп, әрбір
студенттің қабілетіне қарай онымен жеке жұмыс істеуге мүмкіндік алады.
4. Компьютермен өткізілген әрбір сабақтан соң білім алушы тест, бақылау
жұмыстары арқылы өз білімдерін бекітеді. Яғни студент білімін өзі тексере алады.
Компьютерді қолдана отырып, бақылау – студент білімінің сапасын сараптауға және
әділ бағалауға қол жеткізуге болады. Бұдан басқа, компьютерлік бақылау оқу
уақытын айтарлықтай үнемдеуге, әрі барлық білім алушының білімін бір мезетте
тексеруге көмектеседі. Бұл, әрине, оқытушыға білім алушылармен шығармашылық
тұрғыдан жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұдан соң студенттің өзінің өз бетінше
оқуға қызығушылығы артады, өз білімін көтеруге ұмтылады. Сонымен қатар компьютер білім алушыға қатесінің қай жерде, қандай қате екенін көрсетіп береді.
Зертханадағы оқыту үдерісінде компьютерлерді пайдалануда келесі
дидактикалық мақсаттарды іске асырудамыз:
1. Оқу еңбегін ұтымды ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру.
2. Ағылшын тіліне қызығушылықты қалыптастыру.
3. Ойлау әрекеттерін
жалпылау
тәсілдерін
мақсатқа
бағдарлауды
қалыптастыру.
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4. Білім алушылардың өз бетінше жұмыс жүргізуді дамыту.
5. Білім алушыларды шығармашылықпен жұмыс жүргізуге даярлау.
6. Алған білімдерін пайдалану біліктіліктерін қалыптастыру және оны өз
бетінше іздену арқылы кеңейту.
Ақпараттық технологияларды оқытуды қолдану оқытудың ғылымилық, жеке
тәсілі, көрнекілік сияқты маңызды дидактикалық қағидаларын іске асырып, оның
түрлі құралдары мен әдістерін оңтайлы үлестіреді.
Зертханада компьютерде жұмыс істей жүріп байқаған артықшылығымыз:
1) оқу үдерісінде статистикалық ақпараттарды жинақтауға қабілеттілігі.
Статистикалық мәліметтерде (қателердің саны, дұрыс-бұрыс жауаптар, көмекке
жүгіну, жеке тапсырманы орындауда жіберген уақыт т.б.) сараптай отырып,
оқытушы студент білімінің деңгейі мен сапасын таразылай алады.
2) компьютер ағылшын тілі сабағында өз бетінше жұмыс істеуге тамаша
жағдай туғызады. Себебі компьютер – ең шыдамды ұстаз, кез келген тапсырманы
оқытушының қалауынша қайталайды және соңында дағдыны автоматтандырады.
3) компьютерлер әмбебап оқыту ортасы болып, студенттерде білім, білік
дағдыларын қалыптастырумен қатар оның танымдық қызығушылықтарын
қанағаттандырып, тұлғасын дамытады.
4) ақпараттық технологияларды қолдану барысында студент пен оқытушының
рөлдері мен қатынастары өзгереді.
5) білім алушылар мен оқытушылардың бірлескен және жеке шығармашылық
іс-әрекеттерін ұйымдастырудың кең мүмкіндіктерін іске асырады.
Ойымызды қорыта айтсақ, тілдің қызметі қандай күрделі болса, оны үйретудің
әдістері де сондай күрделі. Сол себептен де оқытудың жаңа бағыттарын дамытатын
және қамтамасыз ететін, оқу сапасын арттыратын ақпараттық компьютерлік технология сияқты жаңа технологияларды қорықпай оқу үдерісіне енгізуіміз қажет.
Ақпараттық технологияларды оқытуда қолдану оқытудың ғылымилық, жекелік
тәсілі, көрнекілік сияқты маңызды дидактикалық қағидаларын іске асырып, оның
түрлі құралдары мен әдістерін оңтайлы үйлестіреді.
Сонымен қатар, білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды кеңінен
пайдалану ықпалы ақпараттық бағдарламаларды, студенттің компьютермен
интерактивті тұрғыда жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін моделдеуші
бағдарламаларды, оқу деңгейін болжау үшін эсперттік жүйелерді, ғаламтор желісінің
ақпараттық ресурстарына енуді пайдалануда артады.
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ПЕДАГОГТIҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАЗМҰНДЫҚ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
А.Н. Айтымова
М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
С.Н. Асаинова
№23 орта мектеп КММ, Петропавл қаласы
Қазақстан Респубикасының «Білім туралы» Заңында ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның
шығармашылық, рухани және тәни күш қуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты
дамуына жағдай жасау міндеті көзделгенін ескерсек, болашақ мамандарды
жаңашылдыққа даярлауымыз керек [1].
Әлеуметтік өмірдің барлық салаларындағы түбірлі өзгерістер, ғылым мен
мәдениеттегі үдеріс, педагогикалық қызмет саласындағы жаңа талаптар білім
жүйесін қайта құруға әкеліп соқтырды. Бұл салаларды әрі қарай жетілдірудің бірденбір мүмкін жолы – инновация, яғни педагогикалық жаңашылдықтарды игеру мен
қолдануды басқаратын үдерістер.
Өткен жүзжылдықтың ортасында білім беру жүйесі мен жаңа жағдайдың
арасында сызат пайда бола бастады. Сондықтан, білімге реформа өткізу қазіргі
заманның маңызды міндеттері болып табылады. Көптеген зерттеушілер білім беру
жүйесін реформалау мәселелерін білім беруді басқарудың мәселерімен
байланыстырады.
Ғылыми зертеу көздеріне талдау жасау, өзіндік көпжылдық тәжірибе және
жүргізілген зерттеулер, мектептегі басқару іс-әрекетінің көптеген мәселелерінің әлі
зерттелмегенін көрсетті. Егер қоғам білім беру мекемесін дұрыс құрастырылмаған
жүйеден шығармашылық зертханаға айналдырмаса, болашақ берік қамтамасыз
етілмейді. Осындай қайта құрулар белсенді жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі сапалы
ғылыми-әлеуметтік және зерттеушілік қызметте жарамды педагог-зерттеушілерге
қажеттілікті арттырады.
Жаңа ойларды жете түсінбей, білім беру үдерісін сапалы дамыту мүмкін емес,
өйткені инновациялық үдеріс қажет.
Білім беру ісі өзгеріске ұшырап жатса да, ол өз ортасында инновацияға
қарсылады. Сондықтан өзгеріс, қозғалысқа ұмтылу мен беріктілік, тепе-теңдік пен
инерттілік арасында қарама-қайшылық байқалады.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру үшін инновациялық
қызметтің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру маңызды мәселе болып
табылады.
Педагогтiң инновациялық даярлығын қалыптастыру инновациялық білім беру
мен оқыту арқылы жүзеге асырылады.
Инновациялық оқыту дегеніміз – қазіргі кезендегі әлеуметтік, мәдени ортадағы
инновациялық өзгерістерді жете қарастыратын үдеріс және оқу, білім беру
әрекетінің нәтижесі.
Педагогтiң инновациялық қызметінің нәтижесі сапалы білім беру мен тәрбие
болып табылады.
Инновациялық қызметті жүзеге асыруда педагогтың даярлығын тексеру үшін
келесі критерийлер ұсынылады:
– коммуникативтік;
– әлеуметтік-қоғамдық тәжірибені меңгеруі;
– философиялық және әдіснамалық білімді меңгеруі;
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– әдіснамалық рефлексияны меңгеруі;
– өз пәні бойынша теориялық білімі;
– өз пәні бойынша ғылыми әдістерді меңгеруі;
– оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін білуі;
– оқушыларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту;
– ғылымның даму тарихы мен соңғы жетістіктері бойынша және оқу пәні
бойынша оқушыларды оқыту құралдарын білу бойынша білімі педагогикалық
технология тәсілдерін меңгеруі [2].
Осы критерийлерге негізделе отыра педагогтың инновациялық – кәсіби
қызметінің даярлығын қалыптастыруда келесі көрсеткіштер анықталады:
– ақпараттар көздерінің көбеюі есебінен мұғалімнің ақпарат жинауы;
– педагогтың инновациялық, іс-әрекетінің объект-субъекттілік позицияларын
ауыстыра алу қабілеттілігі;
– педагогтың өзінің сапасы мен қоғамдық белсенділігін арттыруы үшін ұдайы
философиялық, әдіснамалық білімдерді үйренуі;
– педагогтың логикалық байланыс зандылықтары мен ұстанымдарын меңгеруі;
– педагогтың өз пәнінің мақсатты жаңа бағыттарын жете меңгеруі;
– ғылыми танымның жаңа әдістерімен таныс болуы;
– ғылыми жаңалықтардың ашылу тарихын білуі;
– педагогтың тәрбиелеудің, оқытудың мазмұнын, формасын, әдістерін
тандағанда міндетті түрде оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін есепке
алуы;
– оқу пәні бойынша оқушыларды оқытудың мазмұны, формасы, әдістәсілдерінің өзара байланыстарын түсінуі;
– педагогтiң инновациялық педагогикалық технологияның оқушылардың білім
дәрежесіне әсерін бағалай алуы және педагогтың өз пәні бойынша оқытудың
инновациялық технологияларын меңгеруі.
Педагог біртұтас оқу-тәрбие үрдісіне жаңалық ендіру үшін озық педагогикалық
іс-тәжірибені үйреніп қана қоймай, оны жинақтап пайдалана білуі керек. Инновациялық арнайы курстарға, инновациялық педагогикалық оқуларға, инновациялық
педагогикалық семинар, дөңгелек үстел, конференцияларға үнемі қатысып отыруы
керек. Ал оқу-тәрбие үрдісінің сапасын арттыру бағытында өзінің кәсіби біліктілігін
көтеру жұмыстарымен айналысуы тиіс.Олар:
– инновациялық педагогикалық оқулар;
– инновациялық курстар;
– инновациялық практикумдар.
Әрбір педагог инновация жайлы білімді жақсы меңгеріп, өз жұмысында тиімді
жүзеге асырған жағдайда, келесі нәтижелерге қол жеткізуге болады:
1. Инновациялық қызметке деген мотивация жоғарылайды.
2. Инновациялық дамуды басқарудың дағдысы қалыптасады.
3. Зияткерлік және мәдени қажеттіліктердің шеңбері кеңейді
4. Педагогикалық инновациялық қызметтің нәтижелері жақсарады.
5. Мұғалімдер өз қызметін инновациялық жетілген қызметкер мәртебесіне
көтереді.
Сонымен жаңа енгізім немесе инновация адамның қандай да болмасын кәсіби
қызметіне тән, сондықтан да ол зерттеудің, талдаудың және енгізудің пәні болып табылады. Инновация өзінен-өзі пайда болмайды, олар ғылыми ізденістердің, жекелеген педагогтардың және тұтас ұжымдардың озық педагогикалық тәжірибелердің
нәтижесі болып табылады.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО МЕТОДЫ
З.Ш. Ахметова, Ж.О. Ахметов
ЖГУ им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган
Современная система образования в Казахстане на сегодняшний день ориентирована на процесс подготовки профессиональных кадров с применением компетентностного подхода, где основными критериями качества подготовки современных
специалистов выступают приобретенные ими компетенции, в отличие от используемых ранее ЗУНов – знаний, умений и навыков. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним [1]. Однако не следует забывать о том, что без ЗУНов не могут быть сформированы компетенции, так как компетенции – это способность применения ЗУНов
в практической деятельности. В соответствии с таксономией Блума ЗУНы составляют основу компетенций:
Оцен
Мышление
высокого уровня

Синтез
(компетенции)
Анализ
Умения
Понимание
Знания

Рисунок 1. Таксономия Блума

На сегодняшний день нет однозначного определения понятия «компетентность». Каждый из авторов приводит свою трактовку данного термина, но так или
иначе все они связывают компетентность специалиста с эффективным выполнением
какой-либо деятельности или действия:
– способность делать что-либо хорошо или эффективно;
– соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу;
– способность выполнять особые трудовые функции [2].
На наш взгляд, компетентность – это набор определенных компетенций, которыми обладает личность, позволяющих ему эффективно осуществлять свою деятельность.
Таким образом, национальная система высшего образования в соответствии с
действующими на сегодняшний день государственными образовательными стандартами образования (среднего, высшего, послевузовского) ставит своей целью вы-
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пуск профессиональных кадров новой формации, с высоким уровнем мышления,
конкурентоспособных на рынке труда.
Изменение ожидаемых результатов от образовательного процесса привело к
изменению методов их достижения, то есть к появлению проблемы технологий и методов обучения [3], которые должны применяться для формирования необходимых компетенций.
Поскольку компетентностный подход является ориентированным на практическую деятельность, то в первую очередь изменилась роль обучающегося в учебном
процессе. Если при подходе, основанном на получении ЗУНов, обучающиеся играли
пассивную роль («passivus» в переводе с латин. – «недеятельный») – слушателя, а
связь их с обучающим происходит посредством опросов, выполнения отдельных заданий, тестирования и т.д., то теперь роль обучающегося является активной («act» в
переводе с англ. – «действие»), которая заключается в самостоятельном овладевании
им знаниями. Роль обучающего здесь заключается не в изложении готового материала, а в общей организации учебного процесса, создании условий для максимально эффективной активности обучающихся, стимуляции их к добыванию знаний,
мыслительной деятельности.

Рисунок 2. Активные методы обучения

Активизация обучающихся осуществляется обучающим с применением различных активных методов обучения (АМО). Исследование и разработка активных
методов обучения привели к выделению такой их разновидности, как интерактивные
методы обучения (ИМО). «Интерактивный» в переводе с англ. означает «взаимодействующий» («Inter» – «взаимный», «act» – «действие»). Таким образом, интерактивное обучение – это обучение во взаимодействии. ИМО в отличие от АМО ориентированы на более широкое взаимодействие, т.е. взаимодействие обучающихся не
только с обучающим, но и друг с другом. Во взаимодействии друг с другом у обучающихся формируются навыки и умения работать в команде: адаптироваться в
группе, устанавливать личные контакты, дискуссировать, обмениваться информацией, принимать на себя ответственность за деятельность группы и т.д., что так актуально на современном этапе.

Рисунок 3. Интерактивные методы обучения

Многие авторы, посвятившие свои исследовательские труды вопросам интерактивного обучения, ставят знак равенства между АМО и ИМО, что, на наш взгляд,
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является вполне обоснованным, так как разница в применяемых методах состоит
лишь в том, что при активном обучении каждый из обучающихся работает индивидуально, а в интерактивных – работает группа.
В целом же процессы активного и интерактивного обучения включают в себя
следующие стадии:
– переживание участниками конкретного опыта (через игру, упражнение, анализируемую ситуацию);
– осмысление полученного опыта;
– обобщение (рефлексия);
– применение на практике [4].
Интерактивное обучение – это обучение через опыт, т.е. обучение через ситуацию, приближенную к реальным условиям, чего нет в пассивном обучении. Это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности студентов при работе в группе (команде) в процессе освоения
учебного материала. Они строятся на практической направленности, игровом действе, творческом характере обучения, использовании разнообразных коммуникаций, а
также знаний и опыта обучающихся.
Интерактивные методы обучения, направленные на формирование необходимых для конкретного вида деятельности компетенций, могут применяться как на
лекционных, так и на практических (семинарских) занятиях. На сегодняшний день
существует большое количество различных видов ИМО.
Таблица 1. Возможность применения ИМО на лекционных и практических (семинарских) занятиях
Лекционные занятия
Проблемная лекция
Лекция с запланированными ошибками
(лекция-провокация)
Лекция вдвоем
Лекция-визуализация
Лекция «пресс-конференция»
Лекция-диалог
Жигсо
Кластеры

Практические (семинарские) занятия
Дискуссия
Мозговой штурм (мозговая атака)
Кейс-технологии
Метод анализа конкретных ситуаций (АКС)
Кейс-стади
Игра
Тренинг
Метод проектов
Ассессмент-центра
Портфолио
Синквейн

В данной таблице представлена только часть из 140 активных и интерактивных методов [5], применяемых на сегодняшний день при интерактивном обучении.
Также разделение их по видам занятий является условным, поскольку некоторые из
методов можно использовать как при чтении лекций, так и при проведении практических (семинарских) занятий.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
А.И. Беляновская
ТПУ, г. Томск
Н.П. Корогод
ПГПИ, г. Павлодар
Социально-экономические запросы современного общества привели к появлению тенденции технологизации процесса обучения, как этапа развития современной
педагогики.
В настоящее время технологизация образования находится на этапе развития и
становления, однако уже претендует на место определяющего направления современного научно-практического мышления.
Концепция 12-летнего образования Республики Казахстан гласит: «Современное геополитическое, экономическое и социальное состояние казахстанского общества, интеграция в мировое образовательное пространство требует модернизации
системы среднего общего образования, что обуславливает необходимость пересмотра целей, структуры и содержания школьного образования и увеличения срока обучения» [1, с. 4]. Изменение сроков школьного образования предусматривает изменение старых и поиск новых педагогических методов и технологий, что неизменно
влечет за собой пересмотр процесса подготовки педагогических кадров.
В своей статье «Педагогические технологии в процессе профессиональнопедагогической подготовки будущих учителей» кандидат педагогических наук
Д.А. Алиева отмечает, что формирование знания основ педагогических технологий
закладывается в процессе обучения в вузах и что первостепенной становится готовность молодых педагогов к инновационной деятельности [2].
Информатизация это относительно молодая, инновационная тенденция, очень
важная для развития во всех уровнях образования. Развитие информатизации и возникновение новых технологий в сфере передачи и обработки информации, связанное
с развитием цифровых средств и сетей связи и коммуникации, стало причиной создания информационно-образовательной среды совершенно нового качества, ставшей
основой совершенствования действующей образовательной системы.
Директор департамента государственного инспектирования и информатизации
образования М.Р. Нургужин в своем докладе выделяет важность создания информационной инфраструктуры системы образования, производственных инноваций в
этой же сфере, а именно внедрении ИКТ (технологические инновации), новых методов и приемов обучения (педагогические инновации), а также развитии дистанционного обучения [4].
Под информационно-коммуникационными технологиями образования (ИКТ)
принято подразумевать организационные формы, педагогические технологии и технологии управления образовательным процессом, основанные на применении персональных компьютеров и телекоммуникационных систем, обеспечивающих достижение обучаемыми принятого образовательного стандарта [4 с. 101–102].
Создание современной научной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений стратегического плана министерства образования и науки Республики Казахстан на 2009–2011 годы [5]. Согласно Концепции Правительства от
06.08.2001 №1037, информатизация современного образования открывает большие
перспективы для казахстанского образования в целом.
В качестве заключения можно добавить, что в своем приложении к аналитическому заключению президент национального центра информатизации, доктор педа-
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гогических наук, профессор Г.К. Нургалиева отметила основные достижения внедрения ИКТ в образовательный процесс в вузах Республики Казахстан [5]:
1. Создание зон беспроводного доступа Wi-Fi в локальные научно-образовательные сети и Интернет на территориях организаций образования.
2. Материальная обеспеченность высших учебных заведений, а именно, по
среднереспубликанскому показателю на 1 компьютер в вузах приходится 10 студентов.
3. Использование программных систем «мировых лидеров» (операционные
системы семейства Microsoft, языки программирования Visual Basic, Borland Delphi,
Borland Pascal, система документооборота: 1C Бухгалтерия, Lotus, SAP и др.)
4. Внедрение и широкое применение сетевых технологий, предназначенных
для совместного и многократного использования ресурсов через Интернет и локальные сети.
5. Наличие персональных порталов и сайтов информационного, мониторингового или образовательного характера во всех вузах Казахстана.
Процесс информатизации образовательного процесса не стоит на месте, и
можно с уверенностью сказать, что нынешние достижения это далеко не предел возможностей развития подготовки образовательных кадров Республики Казахстан.
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ОТБАСЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЖАСАЛАТЫН ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚ
М.Т. Баймуканова, И.А. Ахметова,
А.С. Мусраунова, С.С. Нурланова, Г.Т. Туткышева
ҚарМУ, Қарағанды қ.
Үйдегі зорлық-зомбылық – бұл қорқыныш сезімін тудыра отырып, денеге күш
салу, сөзбен, рухани және экономикалық тұрғыда қорлауды жүйелі түрде жүзеге
асыру.
Негізінде отбасылық зорлық-зомбылық төмендегідей ерекшеліктермен сипатталады:
– Егер бұрыннан денеге зорлық-зомбылық жасалса, онда қайталануы жиілейді,
әрі қатігездігі арта түседі;
– Жәбір көрсетушінің зорлық-зомбылық жасауы және қорлауы кешірім
сұраумен немесе оның мінезін өзгертетіні жайында уәде берумен алмасып отырады;
– Қарым-қатынасты үзуге қадам жасағанда қауіп-қатердің күшеюі;
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– Әлеуметтік-экономикалық, діни, мәдени, нәсілшілдік, таптық ерекшеліктеріне қарамастан, барлық топтарда және халықтарда отбасылық зорлық-қомбылық
орын алады.
Отбасындағы зорлық-зомбылықта дене, сексуалдық немесе эмоциялық зорлықзомбылық тұтас түрінде көрінеді. Төменде қатігездік қатынастың және зорлықзомбылықтың кейбір мысалдары берілген. Бұл тізімде зорлық-зомбылық, қорлау, тіл
тигізу болып саналатын мінез-құлықтың және әрекеттің моделдері енгізілген.
Отбасындағы зорлық-зомбылық жағдайын зерттегенде және әйелдермен жұмыс
істегенде көптеген жайлар анықталды [1, 34б].
Адамдар не үшін өзінің жақсы көретіндерімен қатігездік қатынас жасайды? Бұл
зорлық-зомбылықты насихаттайтын жалпы ақпарат құралдарының (теледидар
бағдарламалары, фильмдер, компьютерлік ойындар, баспа шығармалары)
ықпалының нәтижесінде болады ма? Осындай сияқты отбасындағы зорлықзомбылықтың туындауының себептерін анықтауға болады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жағдай жасайтын көптеген факторлар бар.
Осы факторларға деген қатынаста әрбір ел өз дербес көзқарастарын ұстанады. Мысалы, Англияда және Уэльсте тұрмыстық зорлық-зомбылық факторына жыныстың
теңқұқылы болмауы, кедейлік, әлеуметтік шеттеу, өткенінің криминалды болуы,
балаларға қатігездік қатынас ендірілген. Отбасы «патриархалды» ретінде (әйел
бағынып, еркек басым рольде болады) классификацияланады.
Италияда осы жағдай байқалады, мұнда дін тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасын отбасының жеке ісі деп қарап, оны шеттетілген фактор ретінде санайды.
Австралияның көптеген азаматтары тұрмыстық зорлық-зомбылықтың себебі
еркектің ашушаң табиғатынан деп санайды. Бір жағынан жергілікті тұрғындар
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бейімдік тұғаннан емес, жүре пайда болатын мінезқұлық модель ретінде қарайды. Ямайка тұрғындары зорлық-зомбылықтың себебін
білім деңгейінің төмендігінен, кедейліктен, есірткі қолданудан, сонымен бірге Ямайка қоғамында қалыптасқан еркекке басымдық беру дәстүріне негізделу мифтерінің
болуынан деп ойлайды. Ресей, Германия және Словения елдері жағдай туғызатын
факторлардың тізіміне саяси терең өзгерістерді ендірді.
Зерттеушілер осы жағдайды зерттеу кезінде қоғамдық таптаурындардың
зорлық-зомбылыққа шыдау, еркекке тән ашушаңдық тенденция, бірге тұратындардың арандату әрекеті, психопатия, социопатия, мәдени теріс түсініктер жеке бастың
проблемасы деп қарастырылып, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа көңіл бөлмейтінін
айқындады [2, 47б].
Қазақстандағы әйелдердің үйдегі зорлық-зомбылыққа деген қатынасы: өрістеуі
және пікір туралы әлеуметтік және маркетингтік зерттеулермен айналысатын
Қазақстанның жетекші зерттеу компанияларының бірі – Қоғамдық пікірді зерттеу
орталығының (ҚПЗО) зерттеулерінің нәтижесінде әйелдердің шамамен тең жартысы
бір уақытта еркек тарапынан денеге жасалынатын зорлық-зомбылықтың құрбаны
болғаны анықталды. Бұл көрсеткіш тұрған жеріне, білім деңгейіне, ұлтына, жынысына және де демографиялық белгілерге бағынышты емес. Дене зорлықзомбылықтың ең кең өрістегені қолмен ұру (қолдан ұстау, итерулер, ұрулар), сосынг
жәбір көрушінің жеке меншік затын тартып алумен байланысты дене зорлықзомбылығы және сексуалдық зорлық-зомбылық. Әрбір бесінші әйел өз өмірінде
ұруды көрген, әрбір жетіншісі тонауды, әрбір отызыншы зорлаға тап болған.
Отбасылық өмірге сырттағы ортаның, сонымен бірге қоғамдық институттардың араласуын көп жағдйда қалмайды. Сонда да, мұндай жасырынушылықтың өзіндік
жағымды және сондай-ақ жағымсыз жақтары да бар: қоғам үшін көп жағдайда
отбасындағы зорлық-зомбылық жасырын феномен болып отыр.
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16 мен 54 жас аралығында көптеген сұрау салған әйелдер (58,7%) некеге тұрған
немесе тіркелмеген. Осылардың ішінен ерлер тарапынан отбасындағы әйелдерге дене жарақат салуы – 28%. Қаншалықты жиілікте мұндай көріністер өміріңізде орын
алды? (% мөлшер)
– әр күн сайын – 1%;
– шамамен аптасына 1 рет – 5%;
– шамамен айына 1-2 рет – 19%;
– шамамен бір жылда – 31% ;
– және одан аз – 44% [5].
Сәйкесінше, әйелдерге қатысты отбасылық зорлық-зомбылықта дене
жарақатына душар болған бірегей жағдай емес, ол жаппай сипат алып отыр: некеде
тұратын 6,5% әйелдер айына бір рет осы жағдайға тап болады.
Шамамен отбасылық зорлық зомбылыққа душар болған әйелдерің тең жартысы
ешқандай шара қолданбайды, әрбір бесінші әйел мұндай жағдайда қарқынды түрде
дене қарсылығын көрсетсе, осынша әйел үйден кетеді. 14% өзгенің көмегіне сүйінеді
(туыстарының, көршілерінің және құқық қорғау органдары көмегіне жүгінеді). 2%
әйелдер зорлық-зомбылық фактісін полицияға хабарлайтынын ескерер болсақ, тек
отбасылық зорлық-зомбылықтың елуінші жағдайы ғана арнайы құрылымдардың назарына ілігеді.
Отбасындағы әйелдерге қатысты денеге жасалынатын зорлы-зомбылыққа
ықпал ететіндер:
– ішімдік қолданатын адамдардың отбасында болуы;
– ұлт;
– тұратын жер;
– әйелімен салыстырғанда үй жұмыстарын орындаудағы күйеуінің уақытының
аздығы;
– отбасылық бюджетпен кім айналысады.
Статистикалық жағынан ықпал ететіндер:
– білімділік жағдайы;
– кәсіби статус;
– кіріс деңгейі;
– балалардың болуы;
– жасы;
– аймақ;
– отбасындағы эмоциялық лидерліктің кімнің қолында болуы;
– ата-анасының үйінде эмоциялық лидерліктің болуы.
Фаза 1. Қысымның өсу стадиясы. Болмашы зорлық-зомбылық жағдайының
туындауы.
Фаза 2. Белсенді зорлық-зомбылықтың стадиясы.
Фаза 3. «Махаббат және опыну стадиясы» стадиясы. Еркектің мейірімді, жылы
және опыну мінезімен сипатталады. Дәл осы кезде әйел оның толығымен билігінде
болады.
1) Қысым кейде болатын кемсітушіліктер. Жағдайды ретке келтіру үшін,
әдетте әйелдер қалыпты ұстайды немесе отбасындағы өз орнын қорғауға тырысады.
Жұмысқа, ақшаға байланысты стреске реакция ретінде еркектің мінез-құлқын екеуі
де ақтайды. Дәл осы кезеңде әйелдерге қолдау мен көмек ерекше қажет.
2) Жан мен тән ауыратын зорлық-зомбылық бұл жағымсыз формадағы қысым.
Ашуға баулығу күшті болғаны соншалық, зардап көрсетуші оның бар екенін
терістемейді, ал әйел мұның өзіне күшті ықпал ететінін терістемейді. Дегенмен,
әдетте әйел бұл ситуацияның жақындап келе жатқанын алдын-ала сезеді, ол
жақындаған сайын қорқыныш пен торығу көбейеді. Ер адам қарым-қатынастың
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зорлық-зомбылықтың тәсілін таңдағандықтан ашуға баулығу болады. Содан соң
әйел жағдайдың қауіптілігін терістей бастайды, полицияға, медициналық көмекке
жүгінеді. Бұл кезеңде әйелге күтілетін зорлық-зомбылықтан қашуға, яғни үйден кетуге, тығылуға, достарын көмекке шақыруға болатынын сезінуге көмек беру қажет.
3) «Бал айы» – бұл кезеңде еркек мейірімді, жақсы көретін, кінәлі болуы
мүмкін, ешқашан зорлық-зомбылықты жасамауға уәде береді немесе керісінше
әйелдің өзі зорлық-зомбылықты арандатады деп кінәлайды. Бұл кезеңде әйел ер
адамды өзгереді деп бақытты болады. Дәл, осы кезде әйелге үйден кету қиын, бірақ
бір рет болған зорлық-зомбылық күшейіп жалғасатынын есте сақтау қажет.
Зардап көрсетушімен зардап шегушінің айрылысуы қиын, өйткені:
1) ол зардап көрсетушінің кекшілдігін туындататын оған деген қатынастың кезкелген әрекетті, бет-бейнені көрсетуге қорқады және ол мұны ол айырылысудың
жағымсыз түрі деп санайды;
2) ол зорлық көрсетушінің агрессиялық жағын, сонымен бірге қауіпті де
терістейді;
3) ол бір ғана жағымды қатынастан айырылып қаламын деп қорқады;
4) зардап шегуші өз тұлғасын зорлық көрсетушінің көзімен көреді.
Зорлық-зомбылық жасайтын еркекткр белгілі бір ерекшеліктерге ие. Көбісі
зорлық-зомбылықты тек өз үйлерінде қолданады (бірге тұратындарына және
балаларға). Оның бойында екі адам өмір сүретін сияқты. Үйден тыс жерде олар
қалыпты, жылы шырайлы адамдар, олар кейде үйде де мейірбан болуы мүмкін. Дегенмен, олар бірге тұратындары мен балаларына қатігездікпен зорлық-зомбылық
жасағанда екінші бейнесі көрінеді [3, 74б].
Қылмыскердің тұлғасының типіне келсек, әдетте басымдық танытқысы келетін
еркектер, дегенмен өзімен бірге тұратындарына эмоциялы тұрақсыз немесе эмоциялы бағынышты болады. Олар өздерін тастап кетеді деп қатты қорқады және де егер
олардың жақын адамдары тастап кетсе, олардың қорқынышы әдетте ашуға ауысады.
Тастап кетеді деген қорқыныш басқа адамдардың өмірін толығымен бақылау
қажеттілігіне бағыттайды. Сонымен бірге оларды өз әрекетіне жауап бере алмайтынын өте қызғаншақ адамдар деп сипаттауға болады [4, 36б].
Өз өміріне қауіп төндірудің шешіші факторлары:
1) бала кезінде отбасылық қатігездіктің куәгері болған адам;
2) зорлық-зомбылық көрсетушілердің топтарында басқа адамдармен қарымқатынас дағдарысының жоқтығы;
3) өзімен бірге тұравтындарының не қалайтынына және не күтетініне байланысты қиындықтары айқын түрде байқалады;
4) ұрып соғатын еркектер жалпыға белгілі болса, өз әрекетінің жауапкершілігін
басқаға жиі аударады;
5) зорлық-зомбылық көрсетушілердің өзін құрметтеу деңгейі төмен болады,
ішімдік пен есірткіні жиі қолданады.
АҚШ-тағы Атланта Халықтың ауруын бақылау орталығын мамандарын
зорлық-зомбылыққа бейімі адамдарды үш топқа бөледі.
Бірінші топ – бұлар зорлық-зомбылық цикіліне сәйкес әрекет етушілер.
Екінші топ – бұлар кейде өзін ұстай алмай қалатындар, кейде зорлықзомбыллыққа баратындар.
Үшінші топ – бұлар зорлық-зомбылыққа үйден тыс жерде де баратындар. Бұл
топқа кіретін адамдар те, з ашуланады, өте ашушаң және сексуалдық зорлықзомбылыққа бейім, сонымен бірге басқа зорлық-зомбылық әрекеттерінің түрлеріне
бейімдер [5, 25б].
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою туралы декларациясы
қабылданған. Декларацияның мақсатына арналған «әйелге қатысты зорлық-
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зомбылық» термині жыныстық белгісінің негізінде жасалған кез-келген зорлықзомбылық актісін білдіреді немесе осындай актілер жасалу қаупі, қоғамда немесе
жеке өмірде еркіндігінен мәжбүрлі немесе психологиялық залап келтіреді немесе
келтіруі мүмкін.
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты есте тұту келесі жағдайларды
қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
1) отбасында болатын тәндік, жыныстық және психологиялық зорлықзомбылық, ұрып-соғу, отбасындағы қыздарға қатысты жыныстық мәжбүрлеу, жасау
мүлкіне байланысты зорлық-зомбылық, күйеуінің әйелін зорлауы, әйелдің
жыныстық мүшесіне зақым келтіру және әйелдерге залап келтіретін басқа дәстүрлі
түрлері мен тәжірибе, эксплуатацияға байланысты некеден тыс зорлық-зомбылық;
2) жалпы қоғамда орын алатын теңдік, жыныстық және психологиялық зорлықзомбылық, зорлау, жыныстық мәжбүрлеу, жұмыста, оқу орындарында және басқа
орындарында қорқыту және жыныстық дәмелену, әйелдерді саудалап сату және
жеңіл жүрісті болуға мәжбүрлеу;
3) жан-жақтан жасалған немесе қайда болмасын мемлекеттің жол беруі кезінде
тәндік, жыныстық және псизологиялық зорлық-зомбылық.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА
УРОКАХ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Б.А. Дюсенбаева, М.К. Дюсенбаева
СКГУ им.М. Козыбаева, г. Петропавловск
Государственный общеобразовательный стандарт образования, разработанный
Республиканским научно-практическим центром проблем 12-летнего образования
Министерства образования и науки Республики Казахстан, в новой модели среднего
образования, реализующей компетентностный подход, ориентированный на результат, выделяет социализацию личности как наиболее существенный регламентированный образовательный результат. При этом под личностными результатами успешной социализации обучающегося понимается, помимо формирования непосредственно коммуникативной компетентности и наличия интереса и потребности овладения достижениями и ценностями мировой культуры, осознание мировоззренческих проблем [1].
Дети с ограниченными возможностями имеют право на получение образования
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об образовании [2].
Чтение как учебный предмет располагает таким сильным средством воздействия на личность, как художественная литература. Художественная литература несет
в себе огромный развивающий и воспитательный потенциал: приобщает учащегося к
духовному опыту человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. Чем
глубже и полнее воспринято читателем то или иное произведение, тем большее воздействие на личность оно оказывает. Поэтому в качестве одной из ведущих задач
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обучения чтению программа выдвигает задачу обучения восприятию художественного произведения [3].
Прежде чем приступить непосредственно к установлению сущности эмоционального восприятия, необходимо установить значение термина «восприятие» применительно к художественному тексту в целом. Восприятие (перцепция) – это целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов
чувств [7]. Восприятие художественного текста – это процесс и результат речемыслительной деятельности человека. Процесс, при котором происходит извлечение
смысла, находящегося за внешней формой текстовых высказываний [8].
Процесс восприятия и понимания текста представляет собой иерархическую
систему, где в тесной взаимосвязи выступают низший, сенсорный, и высший, смысловой, уровни. Иерархичность осмысления текста выявляется в постепенном переходе от интерпретации значений отдельных слов к пониманию смысла целых высказываний и затем – к осмыслению общей идеи текста. Однако эти процессы – понимание отдельных слов и фраз – играют роль вспомогательных операций, так как, обращаясь к тексту, реципиент никогда не ставит перед собой задачу понять отдельные
слова или фразы. Процесс понимания начинается с поисков общего смысла сообщения, с выдвижения гипотез и лишь потом переходит на более низкие уровни – сенсорный (распознавание звуков), лексический (восприятие отдельных слов) и синтаксический (восприятие смысла отдельных предложений). То есть реальный процесс
понимания текста не совпадает с тем порядком, в котором поступает информация.
Поэтому адекватное осмысление сообщения может иметь место только тогда, когда
между указанными уровнями осуществляется обратная связь, когда все уровни
взаимообусловливаются и взаимоконтролируются.
Восприятие и понимание текста взаимообусловлены и взаимосвязаны. На понимание речевого сообщения влияют следующие факторы:
– умение анализировать структурно-смысловую организацию текста;
– владение языковыми средствами смысловых категорий;
– понимание подтекста и контекста;
– мотивационная основа восприятия текста.
Понимание не заканчивается непосредственно на анализе текста. Включаясь в
общую систему знаний, существующих в интеллекте, мыслительное образование,
сформированное в результате осмысления языковых единиц, может подвергаться
дальнейшему осмыслению и преобразованию независимо от данного текста.
Достаточно часто учащиеся, читая художественное произведение, воспринимают изображенное неточно и даже неверно, так как не испытывают эмоциональной
вовлеченности в повествование, не сочувствуют персонажам и не испытывают интереса к движению сюжета.
Эффективное эмоциональное восприятие художественного текста также является основой для формирования стремления к самостоятельному чтению во внеурочное время, использования чтения для заполнения досуга.
К.Д. Ушинский подтверждал важность эмоциональной вовлеченности и одну
из важнейших задач школы видел в том, чтобы «приучить дитя к разумной беседе с
книгой» [4]. Чтобы решить данную задачу, учителю необходимо создать благоприятные условия для работы над содержанием, разбором и усвоением прочитанного на
основе разнообразных видов работы.
По мнению О.И. Колесниковой, уроки чтения в начальных классах, помимо
утилитарных целей дидактического и воспитательного планов, призваны решать
проблему, связанную с адекватным восприятием детьми произведений искусства
слова [5].
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М.С. Соловейчик утверждает, что способность к образному анализу художественного произведения, лежащая в основе эмоционального восприятия художественного текста, формируется у учащихся лишь при активном участии педагога. А если
отсутствует эта способность, то учащийся в процессе чтения воспринимает лишь основные поступки героев, следит за ходом сюжета и пропускает в произведении все,
что его затрудняет. Такой способ чтения закрепляется у детей и сохраняется даже в
зрелом возрасте. Поэтому О.И. Колесникова говорит о необходимости учить «обдумывающему» восприятию, умению размышлять над книгой, а значит, о человеке и о
жизни в целом [5, с. 32-33].
О важности обучения учащихся полноценному восприятию художественного
текста, в том числе эмоциональному восприятию, пишут и другие известные методисты, такие как М.С. Васильева, М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская, Н.М. Муравьева. Адекватное восприятие формируется в процессе анализа произведения, который
должен быть совместным (учителя и ученики) раздумьем вслух, что со временем позволит развиться естественной потребности самому разобраться в прочитанном. По
мнению методистов А.И. Шпунтова и Е.И. Иваниной, анализ произведения должен
быть направлен на выявление его идейного содержания, той основной мысли, которую стремится донести автор до своего читателя, на выявление художественной
ценности произведения.
Итак, над проблемой полноценного эмоционального восприятия художественного произведения работали и работают многие известные ученые, психологи, методисты. Среди них К.Д. Ушинский, О.И. Колесникова, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская,
Т.Г. Ромзаева, М.С. Соловейчик, М.Р. Львов, О.В. Сосновская. Однако в настоящее
время проблема полноценного восприятия художественного произведения является
недостаточно изученной, так как позиции исследователей и методистов разделились
относительно терминологии, количества уровней восприятия, умений, которыми
должен обладать ученик на каждом из уровней. Недостаточно внимания уделено
средствам развития эмоционального восприятия художественного текста, влияние на
восприятие различных средств обучения, недостаточны исследования результатов
работы по обучению учащихся с нарушением слуха полноценному эмоциональному
восприятию художественного текста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЕОЛОГИЗАЦИИ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Б.А. Дюсенбаева, М.К. Дюсенбаева
СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск
Хорошее здоровье помогает нам выполнять поставленные планы, успешно решать наши жизненные задачи, преодолевать трудности и перегрузки. Сохраняемое и
укрепляемое человеком здоровье обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Многие люди не соблюдают самых простых, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Они ведут малоподвижный образ жизни, излишествуют в еде, не соблюдают элементарных правил гигиены, в результате всего этого у них развивается
ожирение, заболевания органов сердечно-сосудистой системы. Другие не умеют отдыхать, отвлекаться от умственных и бытовых забот – в итоге бесконечные нервозы,
стрессы, что ведет к нарушению психического состояния.
Здоровье считается важнейшей потребностью человека, определяющей способность к труду и обеспечивающей гармоничное развитие личности, самоутверждение, активную и долгую жизнь. Забота о собственном здоровье – это непосредственная обязанность каждого человека, и он не должен перекладывать ее на окружающих.
Здоровье каждого человека, как составляющая здоровья всего населения, становится фактором, определяющим не только полноценность его существования, но и
потенциал его возможностей. Уровень состояния здоровья народа определяет меру
социально-экономического, культурного и индустриального развития страны. Примечательно, что Г.С. Туманян выделяет проблему здоровья молодежи и в целом
проблему здорового образа жизни как проблему всей нации [1, с. 13].
Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» подчеркнул, что одним из направлений государственной политики на новом этапе развития нашей страны должно стать развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. В своем обращении народу Президент поставил
конкретные задачи на ближайшее десятилетие. В том числе Нурсултан Абишевич
указал, что «Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека
за свое здоровье – вот что должно стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения и повседневной жизни населения» [2].
В соответствии с вышеуказанным, а также на основе проведенного анализа современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения Республики
Казахстан были определены приоритетные стратегические направления и механизмы реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики
Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы [3; 3а; 3б].
По данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. Развитие
большинства хронических неинфекционных болезней (болезни сердечно-сосудистой
системы, сахарный диабет и другие) связано с образом жизни человека. В этой связи
становится важным формирование здорового образа жизни и развитие физической
культуры.
Также причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная
информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий окружающей среды и питания. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней,
а не на их предотвращение.
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Здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести
нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего, трудовые, вести здоровый образ жизни, то есть испытывать душевное, физическое и социальное благополучие, что отражено в работах
Ю.П. Лисицына [4], Т.К. Мустафиной [5]. При этом объектом исследования выступает «здоровая личность».
В работах ученых утверждается приоритет самобытия человека, а главной задачей человека определяется совершенствование личностного потенциала через восприятие здоровья и здорового образа жизни как первоочередной жизненной самости].
В настоящее время существует несколько подходов к пониманию сущности
культуры здоровья, её содержания и структуры, определению принципов формирования культуры здоровья педагога.
По данным исследований вышеназванных авторов, выпускники вуза, обучавшиеся по педагогическим специальностям, испытывают большие трудности в профессиональной деятельности, связанной с ее валеологическим аспектом, в то время
как современное образовательное учреждение (школа, колледж, вуз) представляет
наибольшие возможности для последовательной реализации различных программ
здоровья, направленных на формирование психологического и физического благополучия будущих специалистов.
Состояние здоровья будущего специалиста зависит от многих факторов, среди
которых важное значение принадлежит образу жизни. К основным компонентам образа жизни относят: питание, быт, организацию учебного времени, труда и отдыха,
отношение к вредным привычкам.
Внимание специалистов всегда привлекала проблема предупреждения вредных
привычек в поведении молодежи. В работах отечественных ученых затронуты отдельные стороны этой проблемы, освещающие ее с философских, социологических,
психологических позиций.
Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни являются систематические занятия физической культурой и спортом.
В связи с резко обострившейся проблемой повышения здоровья обращение к
занятиям физической культурой и спортом не является случайным и поэтому рассматривается современной педагогической и психологической наукой как особый
вид деятельности, способствующий воспитанию лучших физических, нравственных,
психических качеств, связанных с формированием самого человека.
По данным Северо-Казахстанского областного центра формирования и профилактики здорового образа жизни, выявлено: если учащиеся 1 класса имеют физиологические отклонения в здоровье до 30%, то эти отклонения к 10–11 классам достигают 80–85%. Состояние школьной тревожности отмечается у 67% школьников и
выражается в агрессивности, депрессии, деструктивных и других реакциях, вследствие чего у школьников снижается сопротивляемость организма, страдает иммунная
система, что обуславливает повышение заболеваемости среди детей.
Анализ научных исследований показывает, что становление системы образования в Республике Казахстан, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в его содержании и концептуальных основах. Особенностью кредитной технологии обучения
(КТО) является как необходимость постоянного совершенствования управления качеством образовательного процесса, так и наблюдаемое на практике резкое и неуправляемое повышение ответственности обучающегося за исполняемые в условиях
КТО функции и результат труда, что требует сформированности у студентов умений
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самоорганизации и планирования учебной деятельности, но зачастую приводит к истощению физических, эмоциональных и умственных компонентов здоровья.
Вследствие этого период обучения студентов в вузах с кредитной технологией
обучения также сопровождается значительными физическими и психическими перегрузками, нарушением баланса между учебой и отдыхом, ухудшением качества питания, хроническим действием вредных привычек в виде табакокурения, периодическим несоблюдением правил учебного и бытового режима, что приводит к истощению компенсаторно-приспособительных механизмов формирующегося организма.
По результатам проведенного нами анализа журналов учета посещений кабинета терапевта Здравпункта СКГУ им. М. Козыбаева выявлено, что в среднем в течение месяца в вышеуказанный кабинет обращаются с жалобами на здоровье
255,6 студентов. Среди жалоб студентов на первом месте стоят острые респираторные инфекции (13908,65 обращений – 35%), на втором – болезни пищеварительной
системы (11126,92 обращений – 28%), на третьем – болезни органов дыхания
(5960,85 обращений – 15%), далее следуют болезни мочеполовой системы (3179,12
обращений – 8%), опорно-двигательного аппарата (2384,34 обращений – 6%), кожные заболевания (1589,6 обращений – 4%) и заболевания сердечно-сосудистой системы (1589,6 обращений – 4%). Проведенный анализ журналов учета посещений с
жалобами на здоровье за 2009–2011 гг. показывает, что в данный кабинет студенты в
большинстве случаев обращаются с мотивацией, не направленной на улучшение и
укрепление состояния здоровья.
Профессор университета г. Билефельд (Германия) Харм Пашен резюмирует:
«Проблемы ухудшения здоровья поставили педагогику перед очень серьезными вопросами. Какое образование должен получить ребенок, чтобы он мог успешно справиться с теми непростыми социальными ситуациями, которые ему встретятся в ближайшем и отдаленном будущем? Как научить детей разбираться в сложностях и
противоречиях современного мира? Как развить в учениках способность к эмпатии и
сформировать уважительное отношение к представителям иных культур? С помощью каких методов возможно «преподнести» ученикам мир так, чтобы при всем
множестве очевидных проблем у них сохранялось ясное чувство, что жизнь – это
ценность и она имеет смысл» [42].
Чтобы достичь реального повышения уровня санитарно-гигиенической грамотности, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни студенческой молодежи, необходимо выделить в содержании образовательного процесса валеологические основы, теоретически обосновать их и внедрить в образовательный процесс. Это позволит в значительной степени повысить ответственность обучающихся за сохранение, укрепление
и развитие собственного здоровья.
Анализ литературы по теме исследования показывает, что имеющиеся возможности в воспитании здоровой студенческой молодежи реализуются не в полной мере. Подчеркивая значимость и актуальность проблемы охраны здоровья студентов,
С.А. Батрымбетова отмечает, что «развитие конкуренции на рынке труда обусловливает необходимость выпуска не только профессионально подготовленных, но и здоровых специалистов».
Требуют исследовательского уточнения вопросы формирования валеологических знаний, устойчивых привычек здорового образа жизни и валеологической подготовленности будущих педагогов к профессиональной деятельности.
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RESEARCH ACTIVITY AS AN IMPLEMENTER OF INFORMATIVE ACTIVITY
Н.П. Корогод
ПГПИ, г. Павлодар
Ш.Ж. Арынова
ИнЕУ, г. Павлодар
One of the ways to discover students’ maximum creative potential on biology and
ecology lessons at school is to include a teenager in the research activity. We understand
this term as an activity on projection of an independent research, which supposes setting
aims and tasks, principles of methods selection, planning of research procedure, determining of expected results, estimating of performability due to a certain kind of the research
[3]. It is not always easy to prepare a research project: it is necessary to awake a student’s
interest (to choose a theme that will be interesting for him), to attend a library with him and
to choose an appropriate scientific literature, to teach him how to work with a book, to look
at the materials on this theme in Internet, and the most important thing is to make him believe in himself, that his presentation will be the most interesting one.
Research projects on ecology and biology are a creative, research work of a student
(or a group of students), done under the direction of a teacher. Such kind of work is organized for developing those students’ creative abilities, which want to gain knowledge on
ecology, forming primary practical skills, organizing a scientific work, improving students’
career-guidance.
Research projects bring to one of the most complicated categories of a contemporaneity – a notion of intellectual property, i.e. student’s research activity is not an end in itself, but means of upbringing, development, and education. A task of a teacher is to create
conditions for preparation of a student to the continuous education, achieve thirst for
knowledge, and raise student’s competitive capacity in the future. Teacher’s efforts are
bent to make a student think independently, compare facts and seek for information on his
own. Child’s activity on the lessons is organized as satisfaction of not only cognitive requirements, but a number of other ones, which are necessary for student’s personality development, such requirements as self-affirmation, self-expression, and self-determination.
Research activity on biology and ecology lessons can serve as an educational practice, using an experience, gained by science in research organization, in ecologization of
education, and can be a basis of daily communication between a student and a teacher.
Such activity can be determined as a creative process of interaction between a student and
a teacher for searching a decision (or comprehension) of unknown, in the course of it cultural values are transmitted between them, and in the result of it ecological position toward
the world, the other people, and the person himself develops, and also world view forms or
(broadens). The teacher performs as an organizer of a form and a condition of the activity,
the student acquires a motivation to treat every scientific or life’s problems from a research
position. The teacher and the student have to be partners. A question of choice and determination of a theme and a research problem becomes essential. On the one hand, it is desirable that the theme ensued from the child’s sphere of interests; on the other hand, it has
to be interesting for the teacher too. If two parties are interested to find an answer on the
question, their «internal meeting» with each other will happen.
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It is important to take into account problem’s actuality for a certain age during stating the problem of a project-research. It will not be productive to «force in» abstractions to
students’ consciousness, if they are not interesting for them. It is necessary that the push to
hold a research was made from within; otherwise, creative process will come to formal fulfillment of necessary actions.
In interaction between the teacher and the student it is important that the teacher
should not lead his student «by the hand» to the aim, give him ready decisions, but he has
to teach the child to notice problems, arise questions and find ways to get answers on these
questions independently. The principle of equality should lay in the formula of collaboration itself. In this sense pedagogical system suffers as majority of teachers keep the right to
have the last word.
It is essential that the teacher should not think out and work through methods and organizational forms in his pedagogical activity, but he should shake and reject them, otherwise, he loses an interest in the research activity. So, internal motivation and interest of the
teacher to the problem of investigation are also significant for development of the students’
research activity on ecology lessons.
The following moments are the most important ones for organization of the research
activity:
– choice of the research theme, which will be interesting for the student and coincide
with a circle of interests of the teacher;
– realization of the heart of the problem by the student;
– mutual responsibility and mutual aid of the teacher and the student.
It is important to keep a situation of predefined uncertainty (both for the student and
for the teacher) in the process of organization of the students’ research activity, and due to
this fact all the system of interaction between participants of educational process sets out
absolutely specially.
Content of a research material on biology and ecology has to incline students to the
continuous education. The process of cognition has to become self-valuable for children. In
education it is necessary to segue from facts into ideas and means, methods, which develop
thinking, induce to an independent work, orient to further self-perfection and selfeducation, gradual manifestation of that goal, which achievement requires all spiritual, intellectual, and physical efforts that are made by them [2].
Student’s independence and activity of cognition are one of the key indicators of ecological education successfulness. In the process of cognition the key problem for development of such independence becomes, on the one hand, a question of student’s motivation,
which gives a continuous source of energy for an independent work and a creative activity,
on the other hand, peculiarities of a teacher’s position. For that in the beginning it is necessary to make immersion in the project pedagogically competently, awake interest in the
problem, perspective of practical and social use. Motivational mechanisms, which were
laid in the project activity, engage during work, since it is well-known that any activity
without motivation will be an ineffective activity under compulsion. The teacher more often uses possibilities of external motivation during the lesson (principle of visual methods
usage, which arise interest in a subject and etc.), while formation of internal motivation is a
quite complicated problem, but it is a necessary condition for a successful way from ignorance to knowledge.
According to psychology of cognition, there are four types of internal motivation: result (a student is oriented to get results of his activity); process (a student is interested in
the process of activity itself); grade (a student is interested in receiving a good mark);
avoidance of troubles (a result is absolutely unimportant for a student, but he does not want
to have problems with parents, teachers and etc.) [1].
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Observations have shown that students very often have a combination of different
types of internal motivation. It is logical that the most significant types of motivation for a
successful cognitive activity are result and process of activity oriented motivations. The
most important motivation in terms of technology is the second one as it directly depends
on used technologies of education.
If technologies create conditions for student’s personal interest not only in a final result of the activity, but in the process of its achievement, and this activity becomes personally important for the student, we have every reason to affirm that internal motivation of
the activity will be formed in such a way.
Finally, it is important that the learning process of the research activity on ecology
was formed, according to the principle of self-defining studies. In this case the aim of the
school in general and the concrete teacher in particular becomes to create maximally rich
environment, which stimulates development of cognition of a studied subject. It is significant for the teacher to learn to create an environment, which provokes students to selfdetermination and self-government in decision-making; to build a dialogue with students;
to provoke appearance of questions and desire to find answers; to build trust relationship
with students on the basis of mutual responsibility; to take into account interests and motivations of a child; to give a student the right to make significant decisions; to develop his
own passion for creation.
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БИОЛОГИЯЛЫҚ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ЖОҒАРЛАУЫ
Н.П. Корогод, Г. Саут, А. Бахадхан
ПГПИ, г. Павлодар
Заманауи ғылыми-техникалық үрдістің жоғары қарқынды өсу прогрессі мектеп
бітірушілердің алдына мүлдем жаңа талаптар қояды, сондықтан жаңадан білім
берудің алдында қойылатын талаптар мен мақсаттар қатты өзгерген.
Қазіргі кезде ең өзекті сұрақ: баланы неге үйрету емес, қалай білім алуға
үйрету; баланы әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеуге қалай үйрету; өз бетімен
жұмыс істеуге және өнер қабілетін дамытуға үйрету. Бірақ бұл қойылған талаптарды
сәтті жүзеге асыру оқушының оқуға деген позитивті мотивациясыз болуы мүмкін
емес.
Қазіргі таңда психологтер, педадогтер, медиктер оқушының оқуға деген
қызығушылығының төмендеуіне баса назар аударуда, оқудағы және тәрбиедегі жалпы мәселелері бар балалардың саны артып отыр. Түрлі сылтауларға байланысты
оқушылар сабақтарға өз қалауларымен бармағандықтан сабақтар көп жағдайларда
босқа өтеді.
Көптеген отандық және шетелдік психологтер мен педагогтердiң зерттеулері
бойынша, оқушылар мұғалімнің түсіндірген материалын деркезінде түсінбейді және
қабылдай алмайды. Түсіну ақпараты белсенді жаңалық ашу арқылы жүзеге асады.
Оқушы білім алу процесіне өздік жұмыстар арқылы байланысты болуы керек.

376
Оқушылардың оқығанының 10%; естігенінің 20%; бақылағанының 30%;
көргенінің және естігенінің 50%; талқылағанының және айтылғанының 70%;
айтылғанының және тәжірбиелік жұмысты орындауынан 90%, есте сақталатындығы
анықталған.
Оқушылардың өнерге белсенділігін жоғарлатудың әдістерінің бірі оқушының
оқуға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған жобалардың белсенділігі болып
табылады. Бұл оқуту әдісі оқушылардың өнер жағынан өзін –өзі дамытуға, интлектуалды мүмкіндіктерін дамытуға, өз бетінше шешім қабылдауға, жауапкершілікке,
ақпараттық кеңістікте өзін – өзі ұстай білуге мүмкіндік береді. Бұл жобаның барысында сабақта алынған ақпараттар тереңдетіледі және кеңейеді, пәнге деген
қызығушылық артады. Бұл жобаның барысында тіпті ең әлсіз оқушы өз қабілетін
көрсетуге мүмкіндігі бар.
Оқушылар өздері түсінетін және қолынан келетін нәрселерді істегенді ұнатады.
Әр оқушыға жақсы баға алған ұнайды, тіпті мотивациясы төмен оқушыларғада.
Жұмыс барысында оқушыларға кішкене болса да, жетістікке жетуі, мұғалімнің назарын өзіне аудартуы, мұғалімнің өзі үшін қуанғанын көруі маңызды.
Жобамен жұмыс істеу барысында мұғалім оқушыларға ақпарат көзі туралы
айтуға міндетті немесе олардың ойын өзіндік ізденіске бағыттауы тиіс. Оқушылар өз
кезегінде мәселені өз бетінше шеше білуі және көзге көрінер нәтижеге қол жеткізуі
тиіс. Балаға өз дәрежесіндегі жұмысты ұсыну керек, жұмыстың қиындығының
дәрежесін өзі таңдауы тиіс.
Әрине, жобамен жұмыс барысында материалды қабылдау дәрежесі төмен
оқушының жұмысы констатациялық факторларға әкеліп соғады. Бірақ бұл әдісті
қолдану осы категориядағы баламен жұмыс істеуге кедергі тудырмауы керек,
өйткені өз ойын айта білу оқушының өнерге деген потенциалының жоғарлауына
әкеліп соғады. Осындай оқушылардың өзіне деген сенімділігін, өз біліміне деген
сенімділігін және өз күшіне деген сенімділігін қалыптастыру керек. Осы сенімділік
оқушыға бақылау жұмыстарын жазуға және сынақ тапсыруға көмектеседі.
Сондай ақ, жобамен жұмыс кезінде оқушылар мен мұғалімдер арасындағы
сеніммен, құрметтің артуы байқалады.
Ғылымды танып білудің дәстүлі әдістері көп жағдайда оқушыларға қызық
емес, әсіресе ойлау мүмкіндігі төмен балалар үшін. Қазіргі оқушылар ақпаратты
кітаптан емес компьютерден алуға тырысады. Сондықтан керекті ақпаратты алуға
болатын технологияларды пайдаланып оқушыларды білімге бағыттауға мүмкіндік
алады. АКТ-ны оқу процесінде қолдану білім алуы төмен оқушының төмен дәрежесі
жоғары көтереді.
Оқыту барысында компьютерді қолдану сабақты көрнекті, заманауй және
қызықты ете түседі. Бұл жағдайда ақпаратты оқушылар жақсы қабылдайды.
АКТ-ны қолдану оқушылардың сабаққа деген қызығушыларын оятады,
қорқыныштарын жеңуге көмектеседі, тұрақты қалыптасқан оқуға деген
қызықпаушылықты жеңеді және өнерге деген мүмкіндіктерін арттырады. Көптеген
оқушылар бос уақытының көп бөлігін, кейде оқу уақытын компьютердің алдында
өткізеді. Мұғалім осы мүмкіндікті пайдалана білу керек, яғни: жаңа компьютерлік
бағдарламаны меңгеру, керекті ақпаратты интернеттен іздеп табу, сабаққа презентацияны дайындау, арақашықтықтағы жарыстарға қатысуға үйрету.
Оқушының сәттілігі оның қабілетімен емес, оның қалауымен, яғни мотивациямен байланысты. АКТ-ны сабақтарда қолдану оқушының ішкі мотивацияның
жоғарлауына әкеліп соғады.
Жобаның құрылымдық әрекеті оқушылардың ақпараттық технология байланысында адами қасиеттерді дамытуға көмек теседі, яғни оқуға деген өмір бойындағы
талпыныс пен қызығушылық.
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Биология – жобаның әрекетін дұрыс қолдану үшін бірден-бір қолайлы пән болып саналады. Биология пәнінің мазмұны оқушыларды қызықтырады, бірақ дұрыс
бағыт беруді қажет етеді. Бұл мәселені шешу барысындағы үлкен көмекті
мұғалімдер мен оқушылар ойлап тапқан сан ресурстары көрсетеді.
Жұмыстың формасы жекеленген, жұппен немесе топпен бола алады. Шағын
топта жұмыс істеу барысында оқушылар әңгімелеседі, ойласады, анализ жасайды
және қорытындысын шығарады. Топтық жұмыс барысында олардың
коммуникативті мүмкіндіктері, ұжыммен жұмыс істеуге деген мүмкіндіктері, пайда
болған мәселелер мен қиындықтар шеше білуге деген мүмкіндіктері қалыптасады;
сонымен қатар сыныптастарының арасында беделі артады.
Оқушы үшін ең маңыздысы оның жасаған жұмысының сабақ барысында,
белгілі бір тақырыпты өту барысында қолданылуы.
Осыған байланысты жобалық әрекет әрбір оқушының мінезінің ашылуға
мүмкіндік береді. Оқушы жобаны жасау және оны қорғау арқылы жұмыс істеу
тәжірбиесін жинайды, өзінің жұмысының жазбаша және ауызша нәтижелерін
қорытады, өзінің көзқарасын қорғауды үйренеді, өзінің жұмысының нәтижесіне
жауап бере бастайды.
Егер оқушы өзінің оқу барысындағы жобасын дұрыс жасай алса ол ересек жасында барынша бейімделген болады: өзінің әрекетін жобалай алады, түрлі
жағдайлардың шешімін таба алады, түрлі адамдармен жұмыс істей алады.
Жобалы-зерттеу жұмысы оқушылардың түрлі ақпарат көздерінен өзіне керекті
мәліметтерді жинауға мүмкіндік туғызады, коммуникативты дағдылары пайда болады, ең бастысы түрлі топтармен жұмыс істеу барысында мұғалімдер мен
оқушылардың арақатынасын жақсартады.
АКТ-ны оқыту барасында қолдану оқушының білім алуға деген
қызығушылығын арттырады, ішкі мотивациясын дамытады. Ал позитивті мотивация
бұл сәтті білім берудің кілті.
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МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК –
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
А.С. Мусраунова, И.А. Ахметова,
М.Т. Баймуканова, С.С. Нурланова, Г.Т. Туткышева
ҚарМУ, Қарағанды қ.
Қоғамның өркениеттілігі көп жағдайда ақылы мен физикалық жетіспеушілігі
бар, яғни мүгедек балаларға қарым – қатынасы арқылы бағаланады. Бала бойындағы
ауытқушылықтарды түзету мақсатындағы жүргізілген тәрбие, білім беру, оның
қоғамда әлеуметтік еңбектік бейімделуі мен кірігуі қажетті міндеттерді құрайды.
Балалар мүгедектігі – мүгедектігі салдарынан әлеуметтік дезадаптацияға
ұшырау нәтижесінде, болашақта өзін-өзі қамтамасыз етуі, жүріп – тұруына, бағытбағдары, білім алуы, қарым – қатынасы мен еңбектік іс – әрекетінің шектелуі болып
табылады [1, 34б.].

378
Мүмкіншілігі шектеулілік (мүгедектік) – бұл эволюцияланатын ұғым,
мүгедектіктің денсаулығы бұзылған адамдар мен қоғам өміріне басқалармен бірдей
толық әрі тиімді қатысуына кедергі жасайтын қарым-қатынастық және ортаның
барьерлері арасындағы өзара іс-қимылдың нәтижесі болып отыр.
Мүгедектік мәселесіне қатысты дүниежүзілік қауымдастықтың негізгі
құжаттарына жатады: Адам құқықтары туралы дүниежүзілік Декларациясы (1948),
Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт (1966),
Әлеуметтік прогресс және даму Декларациясы (1969), Мүгедектер құқықтары туралы Декларация (1971), Бала құқықтары туралы Конвенция (1989), Балалардың өмір
сүруін қамтамасыз ету және дамуын қорғаудың дүниежүзілік Декларациясы (1990),
Мүгедектерді еңбекпен қамту және кәсіби қайта қалыптастырудың Конвенциясы
мен ұсыныстары (1983) және т.б.
ҚР «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналықпедагогикалық түзеуді қолдау» жөніндегі Заңына сәйкес (11 шілде 2002 ж.)
мүмкіндігі шектеулі бала (балалар) – тiршiлiк-тынысының шектелуiне және оны
әлеуметтiк қорғау қажеттiгiне әкеп соқтыратын аурулардан, жарақаттардан, олардың
салдарынан, кемiстiктерден организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы
бұзылған он сегiз жасқа толмаған адам. Бұл Заң мүмкіндігі шектеуді балаларды
қолдаудың әлеуметтік, медик педагогикалық түзетудің әдістері мен тәсілдерін
анықтайды, ақыл ойында кемістігі бар балаларға кешенді көмек көрсетуді жүзеге
асыруға бағытталған. Сонымен бірге ҚР бала мүгедектігінің алдын алу мен
тәрбиелеу, білім беру, еңбектік және кәсіби дайындауда басты мәселелерді шешуді
қарастырады.
Қазақстан Республикасының «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы
(29 желтоқсан 2008 ж.) жеке және заңды тұлғалармен, халықты әлеуметтік қорғау
және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдармен және басқа да
мемлекеттік органдармен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асырады.
Балалардың құқықтары туралы Конвенцияда мүмкіндігі шектеулі балалардың
ерекше күтімге, білім алуы мен дайындығына, әлеуметтік ортада, қоғамда толық
құқылы өмір сүруін қамтамасыздандыру мазмұны 23 бапта белгіленген.
«Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды тең құқылы мүмкіндіктермен қамтамасыз
ету туралы стандартты ережелер» (БҰҰ), мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың
қалыпты дамыған адамдармен әлеуметтік жағынан да, саяси, азаматтық,
экономикалық, мәдени жағынан тең құқылы екені айтылған. Бұл құқықтық құжатта
мүмкіндіктерінің түріне қарай мемлекетімізде арнайы стратегиялар, ақпараттық
қызмет пен қол жетімді құжаттарды әзірлеудің қажеттілігі жайлы бекітілген.
Қазіргі кезеңде еліміздегі мүмкіншілігі шектеулі балалар санының көбеюі,
денсаулық сақтау, білім және әлеуметтік қорғау салаларының осы мәселеге көңіл
бөлуін талап етіп отыр. Жыл санап мүмкіншілігі шектеулі балаларға деген қоғамның
көзқарасы өзгеріп, оларды қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет бұрды.
Үкіметіміздің мүмкіншілігі шектеулі балаларға арналған көптеген көмектерінің
ішінде үйде әлеуметтік көмек беру ерекше орын алады.
Үйде әлеуметтік көмек беру барлық мүгедек балаларға емес, олардың ішінде
өз-өзіне қызмет етуі төмен, қозғалысы нашар, үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін және
ешқандай бағдарламамен оқуға жарамсыз балалар мен жасөспірімдерге көрсетіледі.
Осы орайда әлеуметтік қызметкердің міндеті кеміс балалардың жан айқайын қоғамға
жеткізу, яғни бала ағзасындағы ауытқулар мен бөгеттердің себеп-салдарын анықтап,
олардың отбасындағы қарым – қатынастарын дамытып, дені сау баламен араласуына
жағдай туғызу.
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Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қоғамның ізгіліктік қатынас үдерісі дамып,
өмірге кіріктірілген сайын әлеуметтік салада бұл категорияға жататын халыққа
әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа, ауқымды әдіс тәсілдерін қолдануда ізденіске
итермелейді. Әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарды әлеуметтік қорғауда жүзеге асырылатын мемлекет жүйесінің негізгі бөлігі болып табылады.
Әлеуметтік көмек – бір өзі еңсере алмайтын қиын тұрмыстық жағдайдағы
(мүгедектік, жасының ұлғаюына, сырқаттығына байланысты өзін-өзі күтуге қабілетсіздік, жетімдік, қараусыз қалушылық, аз қамсыздандырылушылық, жұмыссыздық,
белгілі бір түрғылықты мекенінің жоқ болуы, отбасында қатігездікпен қарауы,
жалғызіліктілік, т.б.) азаматтарды әлеуметтік қорғау, әлеуметтік-тұрмыстық,
әлеуметтік-медициналық, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-құқықтық
қызметтер мен материалдық көмек көрсету, әлеуметтік жерсіндіру және сауықтыру
жөніндегі әлеуметтік қызмет [2, 43-44б.].
Ал әлеуметтiк жұмыс – жекелеген адамдарға, отбасыларына олардың толық
мәнді әлеуметтiк жұмыс істеуіне кедергі келтiретiн бұзылған немесе жойылған
функцияларының орнын толтыра отырып әлеуметтiк құқықтары мен кепiлдiктерiн
iске асыруда көмек көрсету жөнiндегi қызмет.
Қоғамның заманауи дамуы нәтижесінде әлеуметтік көмек жүйесінде
мүгедектерді қолдауда әлеуметтік педагогикалық іс әрекет орны өсуде.
Мүгедек балалы отбасымен жұмыс жүргізуде әртүрлі технологиялық модельдер қолданылуы мүмкін. Клиентпен өзара байланыс моделі – бұл серіктестіктің
жалғасымдығымен, диагностикалық кезеңнің ерекшеліктерін, көмектің түрлерін,
міндеттері мен әдістерін жүзеге асыруды сипаттайтын жұмыс алгоритмі болып табылады [2, 48 б.]. Моделді таңдау клиенттің мәселесінің ерекшелігіне тікелей байланысты (медициналық, экономикалық, психологиялық, тәрбие мәселесі, білім беру
және сырқат баланы бағу).
Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді модельдерді көрсетеді.
1. Қысқа мерзімді модельдер:
– күйзелістік – интервенттік модель күйзеліс жағдайында көмек көрсетуді
жүзеге асырады (6–7 апта). Күйзелістік жағдай жедел қабылдауды міндет етеді де,
мақсатында диагностиканың бағасы толық көздемейді. Дей тұрғанмен, клиентке
көмек көрсетудің ішкі және сыртқы ресурстары мен формаларын қолданады;
– мәселелік – бағыттық модель (4 айдан артық емес) клиенттің ұснылған және
танылған тәжірибелік міндеттерді шешуге бағытталған, яғни кәсіби қызметкерлер
клиент ұсынған мәселе төңірегінде жұмыс көрсетуі керек. Бұл модель мәселені өзара
шешу жолын қарастырады. Аталған модельдің жетекші әдісі болып келісім-шарт
құрастыру болып табылады;
2. Ұзақ мерзімді модельдер психоәлеуметтік модельдерден құралған. Бұл модельдерде адам жағдайында болып жатқан және анықталған контексте өз білімін
шыңдау арқылы клиентке көмек көрсету түсінігі қарастырылады. Бұл модельдің
негізгі мақсаты – жағдайдағы клиентті түсіну, себеп –салдарын анықтау арқылы
жағдайдан шығу жолын қарастыру болып отыр.
Қазіргі кездегі балалар мүгедектігі – мүгедектігі салдарынан әлеуметтік
дезадаптацияға ұшырау нәтижесінде, болашақта өзін – өзі қамтамасыз етуі, жүріп –
тұруына, бағыт-бағдары, білім алуы, қарым -қатынасы мен еңбектік іс – әрекеттінің
шектелуі.
Мүгедектік мәселесі әлеуметтік-мәдени ортасында адам – отбасы, үй-интернат
өзекті болып отыр. Мүгедектік, яғни адамның мүмкіндігінің шектелуі, толық
медициналық құбылыстар қатарына жатпайды. Бұл мәселені терең түсіну мен алдын-алу әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік, экономикалық және психологиялық
факторлар әсер етеді. Сондықтан да мүгедектерге әлеуметтік көмек технология-
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лары – ересектер мен балаларға – әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік-экологиялық
молдельіне негізделеді.
Әлеуметтік
жұмыстың
әлеуметтік-экологиялық
моделі
организмнің
индивидуалдық және ортаның ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл модельде мүгедек
баланың отбасы мәселесін анықтауда микро-, мезо-, экзо- және макрожүйенің –
деңгейлерін қарастырады [3, 29 б.].
Қазақстан Республикасының Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналықпедагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Заңында (2002 жылғы 11 шілде) –
мүгедек балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы
қолдау баланың туғанынан басталып, ол кәмелеттiк жасқа толғанға дейiн, жаппай
кешендi медициналық, психологиялық, педагогикалық және әлеуметтiк тексеру мен
кәсiби диагностика жүргiзу, оңалтудың жеке бағдарламасын әзiрлеу, медициналық,
педагогикалық, психологиялық, әлеуметтiк қызметтер көрсету және еңбекке баулу
арқылы жүргiзiледi.
Мүгедектерді әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы
қолдаудың мақсаттары:
1) туа бiткен және тұқым қуалайтын ауруларды, қалыпты дамудан
ауытқушылықтарды ерте бастан (туған кезден) анықтау;
2) балалардың дамуындағы кенжелеп қалу мен бұзылыстардың алдын алу,
мүгедектiктiң ауыр түрлерiнен сақтандыру;
3) балалар мүгедектiгiнiң деңгейiн төмендету;
4) кемтар балалардың дене, психика және өзге де қабiлеттерiнiң орнын толтыру
немесе оларды қалпына келтiру, олардың әлеуметтiк құқықтарын iске асыру,
неғұрлым толық әлеуметтiк бейiмделуiне жәрдемдесу болып табылады.
Егер әлеуметтік-педагогикалық үрдісте мүмкіндігі шектеулі балаға алғашқы
сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол өмір сүріп отырған ортасын зерттеп,
талдай алсақ, онда баланы өзі өмір сүрген әлеуметтік ортаға араластыру, бейімдеу,
әлеуметтендіру мәселелеріне белсенді қатыстыру мүмкіндігі туады. Тек осы
жағдайда ғана әлеуметтік-педагогикалық үрдісін дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік кедергілерге қарсы тұра алатын, білімді, мәдениетті, еңбекқор жеке тұлғаны
қалыптастыру мүмкін болар еді. Бұл қасиеттерді бала бойына дарыту үшін мүмкіншілігі шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік меңгеру керек [4, 3б.].
Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық түзелуіне,
медициналық оңалтуға бала тағдырына жауапты ұстаздар, дәрігерлер, әлеуметтік
қызметкерлер бірлесіп ата-анамен тығыз байланыста жұмыс атқарғанда ғана, олар
өзін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезінуіне жол ашылады.
Әлеуметтік бейімдеудегі, тәрбиелеудегі кемшіліктерді жеңу үшін ата- аналар
мен бірігіп арнайы түзету жұмыстарын ұйымдастыру қажет және оны неғұрлым ерте
бастаса соғұрлым әлеуметтік бейімделуде нәтижелі болады.
Әдебиет
1. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными категориями населения. – М., 2009.
2. Краснова В.Г. Педагогические аспекты в социальной работе. – Волгоград, 2004.
3. Технологии социальной работы./ Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001.
4. http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2012/Pedagogica/2_103470.doc.htm
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
А.Н. Новосёлова
КГУ СШ№14 им. Ю.А. Гагарина, г. Петропавловск
Отношение учащихся к какому-либо предмету определяется разными факторами: индивидуальные особенности личности, особенности предмета и какие методы
применяют учителя.
Путём освоения современных технологий обучения и воспитания осуществляется повышение педагогического мастерства, что и является одной из главных
целей образования. Технологии обучения в моем понимании – это методы и приемы
организации педагогического процесса при помощи применения интерактивных
форм обучения. Одним из видов интерактивного обучения являются методы и приемы игры.
Игра – это разновидность общественной практики, действенное воспроизведение жизненных явлений вне реальной практической установки. Игровая деятельность на уроках не только организует процесс общения, но и максимально приближает его к естественной коммуникации. Задача учителя, согласно высказыванию
Анатоля Франса, «пробудить любопытство учеников, чтобы в дальнейшем его удовлетворить» [1].
Применение игровых технологий на уроке делает его более живым, у учащихся
создает хорошее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении знаний.
Прибегая к данной технологии обучения, важно, чтобы игры соответствовали уровню подготовки учеников и, конечно же, соответствовали теме урока. Данные технологии можно применять на разных уроках, но на уроках самопознания, я считаю,
должны обязательно применяться.
Человеческие ценности усваиваются через доступное каждому возрасту мировосприятие. Познание себя, других людей, взаимоотношение с окружающим миром,
постижение истины и любви как высшего смысла человеческой жизни происходят в
неформальной, доверительной обстановке, в которой дети свободно размышляют,
высказывают свое мнение, раскрывают свои таланты и способности.
На уроках самопознания в социально-ролевых играх исследуется мир человеческих взаимоотношений, ведется откровенный диалог с учителем, происходит обмен жизненными наблюдениями, развиваются навыки практического служения обществу [2].
С учетом специфики самопознания используются разные виды нестандартных
уроков, обладающие здоровье сберегающим потенциалом: уроки-размышления,
уроки-дискуссии, театрализованные уроки, уроки творчества, уроки-конкурсы, уроки-фантазии, уроки-концерты, уроки-экскурсии, уроки-игры, коммуникативные игры и другие.
В рамках преподавания самопознания наиболее интересны коммуникативные
игры. Выделяют следующие виды коммуникативных игр:
– эмоциональные (игры-приветствия, игры-концовки, игры-кричалки). Они
обеспечивают создание эмоциональной открытости, дружелюбия, восстановление
утраченной работоспособности и внимания, включенности в группу, эмоциональную
разрядку, повышение настроения, приводит к возникновению позитивного эмоционального единства, позволяют получить личностную обратную связь;
– информативные (игры-знакомства, игры-тесты, игры-откровения). Они позволяют установить контакт, уровень открытости, вызвать доверие друг к другу,
способствуют раскрепощению, мотивируют группу на дальнейшую работу;
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– интерактивные (игры-ситуации, контактные игры, социоигры). Они ориентируют учащихся друг на друга, на необходимость согласования действий с другими
людьми, проявления инициативы в решении общих проблем, конфликтных ситуаций, регулируют межличностные отношения;
– перцептивные (игры-тренинги, игры-упражнения, игры-позиции). Способствуют пониманию своего состояния и его презентации, адекватному пониманию
свойств, качеств, состояния других людей, развивают эмпатию, эмоционально-выразительные средства, интеллект, волевые качества и т.п.;
– творческие игры (игры-конкурсы, игры-соревнования, игры-шутки, игрызабавы, игры-экспромты). Побуждают проявление изобретательности, стимулируют
воображение, фантазию, актуализируют личностные ресурсы. В процессе обучения
самопознанию применяется ряд методических приемов. Это все способствует более
точному пониманию предмета, важности усвоения определенных ценностей, приобретение определенных навыков, становление социально-значимой личностью [3].
Для школьников, особенно старших классов, очень важно определить род своих будущих занятий, так как этим будет определяться успех и комфортная жизнь в
современной рыночной экономике. Не так просто сохранить баланс между материальным благополучием и моральной удовлетворенностью, и задача учителя предмета «самопознание» помочь определить данный баланс. Перед многими детьми перед
окончанием школы стоит вопрос: «Где учиться?», «Кем быть?». Также многие выбирают ошибочную для себя профессию, из-за неточного знания своих способностей, возможностей. Выбирают профессии по престижности, финансовой стабильности и т.д., но не по своим силам. Перед всеми учителями школ, колледжей, университетов стоит одна главная задача – воспитать социально значимых личностей, способных самостоятельно решать сложные жизненные задачи, быть индивидуальным.
На данный момент в большинстве школ городов, деревень, сел учителя применяют
стандартные приемы и методы обучения, которые у большинства учеников вызывают быстрое утомление. Использование в преподавания разных форм, приемов и методов обучения способствует наиболее лучшему усвоению обучающимися знаний.
Дети охотнее идут на занятия к тем учителям, которые урок проводят в разнообразной форме, и тем самым качество знаний повышается в несколько раз.
В настоящее время игра получила серьезное психологическое и дидактическое
обоснование как важный вид деятельности ребенка, способствующий развитию его
личностных качеств и выполняющий важную функцию постепенного перехода ребенка от игры к учебной деятельности. В раннем возрасте дети лучше все воспринимают через игру, для них это пока еще привычная среда. В старших классах, чтобы
ребенок был более заинтересован в уроке, необходимо его привлечь в нетрадиционную форму проведения урока. Используя игровые технологии, развивается творческое мышление.
Однако в практике преподавания самопознания нет системы применения игр.
Преимущественно игровые материалы учителя составляют сами или подбирают из
разных источников. Недостаточно разработана и методика использования игр на
уроках.
Игры легко включаются в уже разработанную методику преподавания. Они
вводят ребенка в мир человеческих действий и отношений, тем самым закрепляя
нормы общения в коллективе, способствуют развитию личности, основ ее теоретического мышления, творчества как основы личности младшего школьника; обогащают знания; формируют необходимые умения. Многоплановые игры обучающего
и воспитательного характера позволяют сделать более эффективным процесс обучения, воспитания и развития школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
С.Н. Нуркасымова
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
А.Б. Жаныс
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, г. Кокшетау
В Послании Президента народу Казахстана отмечено, что развитие и внедрение
инновационных технологий, повышение компьютерной грамотности способствуют
качественному росту человеческого капитала. В условиях мировой глобализации
существенно расширяются информационные возможности. Интернет создает доступ
к мировому информационному пространству и иннтелектуальным ресурсам [1].
Под информационной технологией в общем смысле обычно понимается упорядоченная совокупность методов переработки, изменения состояния, свойств и качественной формы проявления, тиражирования, распространения и использования информации, осуществляемых в процессе общественной и производственной деятельности.
В настоящее время использование IT-технологии в процессе обучения становится основным средством достижения наиболее приоритетных образовательных
целей. IT-технология является универсальным средством обучения, она позволяет
формировать у учащихся не только знания, умения и навыки, но и развивать личность учащегося, удовлетворять её познавательные интересы.
В процессе преподавания естественных наук наглядность обеспечивается, помимо графических, объемных средств наглядности, пособий, учебных кинофильмов,
также и наглядностью IT-технологии. А если учесть, что значительная часть изучаемого материала не может быть представлена в своём реальном, натуральном воплощении, то подключение IT-технологии к процессу обучения естествознания является
необходимым и целесообразным.
Преподавание IT-технологии может быть представлено в трех вариантах:
I – как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по
отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач).
II – как основная, определяющая, наиболее значимая часть из используемых ITтехнологий.
III – как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинга, опираются на применение компьютера).
В условиях модернизации образования современные педагогические технологии немыслимы без широкого применения новых IT-технологий – компьютерных.
Большой интерес к современным компьютерным системам является мотивационной
основой учебной деятельности. Сегодня даже в среде школьников проявляется своеобразная оценка качеств личности, предусматривающая высокий статус ученика,
владеющего знаниями в области IT-технологии. Именно IT-технологии позволяют в
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полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции учебных методов,
реализовывать заложенные в них потенциальные возможности; они становятся базой
современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Прежде всего, необходимо представить достоинства компьютерного метода с
психологической точки зрения. Обучение IT технологии несет в себе огромный мотивационный потенциал. Если программа IT технологии составлена правильно, то
компьютер может помочь преподавателю индивидуализировать и дифференцировать
учебный процесс, в то время как обучающиеся будут ощущать постоянное присутствие доброжелательного инструктора – машины.
IT-технологии гарантируют конфиденциальность. Если не ведется запись результатов для преподавателя, только сам обучающийся знает, какие ошибки он допустил, и не боится, что преподаватель узнает его результаты. Таким образом, самооценка обучаемого не снижается, а на уроке создается психологически комфортная
атмосфера. Компьютер обеспечивает большую степень интерактивности обучения,
чем работа в аудитории или в лингафонном кабинете. Это обеспечивается постоянной и прямой реакцией машины на ответы обучающихся в ходе выполнения упражнения. Поскольку обучающиеся сами определяют темп работы, компьютерное обучение лучше всего соответствует принципам индивидуального изучения программного курса. Учащиеся могут допускать любое количество ошибок, не испытывая при
этом терпение компьютера, и тратить учебное время на их исправление, анализ собственных ошибок и при этом нет необходимости слушать объяснение знакомого материала преподавателем.
Знания студентов проверяются после каждого раздела, т.е. еженедельно ставятся оценки по баллам. В каждой группе знания студентов разные, поэтому можно
оценивать по каждой теме следующим образом (рис. 1):
1 уровень

ЛК

ПЗ

Тема пройденного
раздела физики

ЛБ

СРМ

2 уровень

ЛК

ПЗ

ЛБ

СРМ

3 уровень

ЛК

ПЗ

ЛБ

СРМ

Рисунок 1. Контроль и оценивание по пройденной теме

Рисунок поясняем следующим образом:
1 – уровень, более сложные задания, 15–20 вопросов, т.е. каждый ответ 2, 3 б.
или 60% (15–20 мин.);
2 – уровень, средние по сложности, тоже 15–20 вопросов, т.е. каждый ответ 2 б.
или 50% (15–20 мин.);
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3 – уровень, более легкие задания, 15–20 вопросов, т.е. каждый ответ 2, 3 б. или
40–50% (15–20 мин.) [2].
Также где ЛК – лекция, ПЗ – практические занятия, ЛБ – лабораторные занятия, СРМ – самостоятельная работа обучающегося.
Используя эти примеры, преподаватель облегчает свой труд и оценивает знания студентов в течение семестра.
В результате предлагаемые IT-технологии являются основой при изучении
курса физики. Применение IT-технологии по физике способствует приобщению студентов к самостоятельной работе, учит выделять главные факторы основной темы.
Самостоятельные работы студентов выясняют объект, процесс, описывают характеристики этого процесса, определяют физические величины для описания процесса,
находят необходимые зависимости, применяемые для решения задачи.
IT-технологии как средство обучения называют интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия студента и преподавателя, «вступать» с
ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения.
IT-технология может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, изучении, повторении, проверке пройденного материала и в то же время компьютерная программа дает возможность обучающему выполнить различные роли: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения,
рабочего коллектива, досуговой (игровой) среды.
Литература
1. http //www.bnews.kz/
2. Нуркасымова С.Н. Применение информационной технологии в учебном процессе. – Астана,
2010. – С. 109–112.
3. Гейн Л. Г. Основы информатики и вычислительной техники. – Алматы: Просвещение – Казахстан, 2006. – 257 с.
4. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании. – М., 1994. – 165 c.
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К ВОПРОСУ О САМОКОНТРОЛЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ:
СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ
С.В. Осипова
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Успешное развитие образования определяется качеством профессиональной
подготовки специалистов, способных выдержать конкуренцию на рынках труда.
В современной науке понятие «профессиональная готовность» связывается с
профессиональным обучением и отражает процесс овладения знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. Однако необходимо
отметить, что подготовка к профессиональной деятельности не может ограничиваться только овладением будущими специалистами образовательной индустрии процессуальной стороной профессиональной деятельности. Необходима также целенаправленная деятельность по формированию и развитию личностно-значимых качеств,
обеспечивающих эффективность избранной деятельности. Поэтому мы рассматриваем профессиональную подготовку студентов вуза как целостную педагогическую
систему, функционирование которой предполагает создание условий для развития
личности будущего специалиста посредством самоконтроля.
В психолого-педагогической литературе отражены разнообразные подходы к
определению сущности самоконтроля. Ученые рассматривают самоконтроль как
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свойство личности в широком смысле этого слова. Другие авторы считают самоконтроль актом умственной деятельности человека (формой проявления и развития самосознания, мышления, качеством ума, признаком его критичности, дисциплины).
Во многих работах самоконтроль определяется как компонент учебной деятельности студента, заключающийся в анализе и регулировании ее хода, результатов, или как умение (навык, привычка) контролировать свою деятельности и исправлять замеченные ошибки [1].
Есть ученые, которые считают самоконтроль методом (средством, условием)
саморегуляции поведения, деятельности и активизации обучения студентов. Рассмотрим, какое определение данному понятию дают ученые, обратившись к таблице 1.
Таблица 1. Определения понятия «самоконтроль» в психолого-педагогической литературе
Автор
Лында А.С.

Гальперин П.Я.

Эльконин Д.Б.
Страхов В.И.
Кувшинов И.И.

Соболева Г.А.

Содержание определения
Самоконтроль – это качество личности, связанное с проявлением ею активности и
самостоятельности, структурный элемент процесса самовоспитания, к функциям
которого относится управление человеком своей деятельностью и поведением.
Контроль составляет неотъемлемый элемент психики как ориентировочной деятельности. Он не имеет своего продукта, отдельного от той деятельности, внутри
которой осуществляется. Осуществляется же он «с помощью критерия, мерки, образца».
Сопоставление воспроизводимого студентом действия и его результата с образцом
через предварительный образ.
Самоконтроль есть форма деятельности, проявляющаяся в проверке поставленной
задачи, в критической оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов.
Самоконтроль – это сознательное регулирование и планирование деятельности на
основе анализа происходящих в предмете труда изменений, позволяющее достичь
поставленной цели.
Самоконтроль – это умение критически отнестись к своим поступкам, действиям,
чувствам и мыслям, регулировать свое поведение и управлять им.

Мы рассмотрели разные подходы к определению сущности самоконтроля. Если сопоставить все определения самоконтроля, то можно заметить, что, несмотря на
некоторые различия в формулировках данного понятия, у всех названных авторов
одинаково выражена его сущность.
Будучи качеством личности и условием проявления ее самостоятельности и активности, самоконтроль является составной частью, необходимым компонентом
всех видов учебной и трудовой деятельности студентов. Он необходим не только
при выполнении самостоятельной работы, но и при выполнении заданий на всех
предшествующих стадиях, начиная с пробных действий, совершаемых под внешним
управлением. Благодаря самоконтролю студент окончательно овладевает определенным способом действия в новых условиях [2].
Следовательно, без специального формирования приемов и навыков самоконтроля качество деятельности остается очень низким. Лишь на основе самоконтроля
возможно регулирование деятельности при выполнении определенных операций.
В связи с различными подходами к определению сущности самоконтроля ученые по-разному трактуют и его функции. Сравним мнения некоторых ученых, обратившись к рисунку 1.
Таким образом, функции самоконтроля реализуются в деятельности студентов,
направленные на конечный результат. Выделяют несколько видов самоконтроля:
1) итоговый контроль;
2) пооперационный контроль;
3) предваряющий (прогнозирующий) контроль.
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Функции самоконтроля

Ю.К. Бабанский

– образовательная;
– развивающая;
– воспитательная;
– стимулирующая;
– обучающая.

Г.П. Кукла

– контрольная (проверочная, диагностирующая);
– обучающая;
– воспитывающая;
– развивающая.

С.А. Курносова

– прогнозирующая;
– планирующая;
– проверочная;
– оценочная;
– корректировочная;
– регулирующая;
– обучающая;
– воспитывающая;
– развивающая.

Рисунок 1. Функции самоконтроля

Как правило, в учебной деятельности преобладает контроль по результату, или
так называемый итоговый контроль. Это первоначальная и простейшая форма самоконтроля, которая осваивается учащимися. Его функция состоит в сличении результата с заданным образцом, т.е. совершается проверка. Мы сами учим детей именно
такому контролю.
Функция пооперационного контроля состоит в выявлении полноты, правильности и последовательности произведенных действий. Этот вид контроля в психологической литературе определяется как пошаговый. Он в первую очередь обращает
внимание учащихся на способ осуществляемого ими действия.
Еще более сложной формой контроля является предваряющий (прогнозирующий) контроль, дающий учащемуся как субъекту деятельности возможность предвосхищать результаты еще не осуществленного действия.
Классификация самоконтроля проводится также на основе других признаков:
– по входящим в него элементам различают самоконтроль констатирующий и
корректирующий;
– по способам получения информации о протекании выполняемой операции –
непосредственный и опосредованный контроль;
– по типу, какие органы чувств участвуют в оценке выполняемой операции,
выделяют мышечно-двигательный, зрительный, слуховой, комбинированный.
Существует также классификация самоконтроля по формам организации работы учащихся:
1) фронтальная проверка;
2) индивидуальная проверка;
3) взаимная проверка.
Рассмотрим более подробно каждый вид проверки. При фронтальной проверке
проводится коллективный разбор правильности написанного текста, выполненного
упражнения, задачи, решенной в классе или дома, изготовленного изделия и т.д.
В ходе этой проверки учащиеся разбирают допущенные ошибки, их причины и
пути устранения, знакомятся со способами реализации самоконтроля, обсуждают и
оценивают предложения своих товарищей по исправлению ошибок. Такая форма является наиболее простой и применяется, как правило, для начального обучения учащихся самоконтролю.
Взаимный контроль проводится при проверке письменных и графических работ, а также при рецензировании устных ответов и сообщений. Учащиеся обмени-
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ваются работами, и каждый из них выступает в роли рецензента. Они должны отметить допущенные их товарищем ошибки, объяснить их причины, способы исправления и предупреждения при выполнении аналогичной работы. Взаимный контроль
позволяет углубить знания и умения учащихся, способствует развитию внимания,
ответственного отношения к делу, формированию навыка самоконтроля. Это более
высокая форма действия контроля, представляющая собой средство обучения студентов самоконтролю в инновационном вузе.
К индивидуальному контролю относятся все виды самоконтроля, проводимого
по этапам выполняемой деятельности. Это основная и самая сложная форма самоконтроля. Каждый выполняет все его элементы самостоятельно.
Обобщим сказанное о видах самоконтроля, представив их разнообразие на рисунке 2.
Виды самоконтроля

По входящим в него
элементам

По способам получения информации о
протекании выполняемой операции

• констатирующий,
• корректирующий

• непосредственный,
• опосредованный

Какие органы чувств
участвуют в оценке
выполняемой операции

По формам организации
работы учащихся

• мышечно-двигательный,
• зрительный,
• слуховой,
• комбинированный

• фронтальная проверка,
• индивидуальная проверка,
• взаимная проверка

Рисунок 2. Классификация видов самоконтроля

В структуре самоконтроля можно выделить следующие звенья:
– уяснение учащимися цепи деятельности и первоначальное ознакомление с
конечным результатом и способами его получения, с которыми они будут сравнивать применяемые ими приемы работы и полученный результат. По мере овладения
данным видом работы, знание образцов будет углубляться и совершенствоваться;
– сличение хода работы и достигнутого результата с образцами;
– оценивание состояния выполняемой работы, установление и анализ допущенных ошибок и выявление их причин (констатация состояния);
– коррекция работы на основе данных самооценки и уточнение плана ее выполнения, внесение усовершенствований.
Ответственным моментом при ориентире студентов на самоконтроль является
уяснение цели деятельности и ознакомление с образцами, по которым они будут
сравнивать применяемые способы выполнения работы и полученные результаты.
Очень важно с самого начала дать обучающимся исчерпывающие указания о правильном выполнении предстоящей работы и ознакомить их с образцами для сличения (при необходимости).
Каждый из этих способов имеет свои особенности, по-разному влияющие на
качество и скорость овладения приемами работы: при словесном объяснении
студенты обдумывают предстоящие действия, применяют разнообразные способы
их выполнения, исправляют недочеты. Для усвоения студентами образцовых приемов выполнения различных работ было установлено, что вызывают затруднения при
выполнении заданий в инновационном режиме, на что было обращено особое внимание.
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Таким образом, формирование самоконтроля – постоянный процесс, он предполагает предъявление к студентам определенных требований. Все учебные задания
обучающиеся выполняют под руководством преподавателя. По мере осуществления
самоконтроля у студентов будет возрастать интеллектуальный потенциал и мобильность.
Литература
1. Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка. / Под ред. Е.Д. Божович. – М.:
МПСИ, 2009. – 226 с.
2. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 2011.

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТЕРІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Г.Е. Парменова, Қ.Ш. Молдашева
ҚМУ, Қызылорда қаласы
Білім беру орындарында басты педагогикалық – психологиялық дайындықты
меңгерген, өз пәнін жан-жақты игерген, білімденушілермен жаңа деңгейде қарымқатынас орната алатын, кәсіби мәдениетті, ұстанымы жоғары, еңбекке талпынысы
бар шебер педагогтер аса қажет.
Айтар болсақ, педагогикалық шеберліктің мазмұны мен маңызын түп тамырын
мұқият зерттеу, болашақ мұғалім тұлғасын жан-жақтылықта дамытуды көздеп оның
барлық мүшелерінің қызметін (ізгілік және кәсіби тұрғыдағы, кәсіби білімі,
педагогикалық қабілеті, педагогикалық техникасы, педагогикалық технологиясы),
оның тапқырлық мүмкіндіктері мен кәсіби тұрғыдан дайындығын анықтау керектігі
туындайды [1].
Біздің ойымызша, мұның өзі жоғары оқу орнының ілгерлеуін жүзеге асыруға
және педагогикалық біліммен қаруландырудың теориясы мен тәжірибесінің қазіргі
болжамдық теориясына сәйкес, мамандарды үздіксіз дайындау жүйесінде болашақ
мұғалімдерді кәсіби тұрғыда дайындау жүйесін қайта жасақтауға мүмкіншілік
берген болар еді [2].
Педагогикалық техника мен шеберлік теориялары кез-келген уақытта орыс
және кеңес педагогтарының, сонымен қатар шетел мектебін зерттеушілерінің
назарын өздеріне аударып келді.
Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіру мәселесін XVI–XIX ғасырлар
арасындағы батыс еуропалық ұлы ғалымдардың шығармашылығынан да айқындауға
болады. Қайта өрлеу дәуіріндегі ізгілік идеялары Томмаза Компанелла, Томас Мор,
Мишель Монтенилердің және сол дәуірдегі басқа да озық ойлы ойшылдардың
көзқарас пікірлерінен де айқын байқалады. Балаға деген сұйіспеншілік пен ізгі
қатынас, олардың бойында талапты жоғары деңгеуде ұстануға, білімденушілердің
бойында білімге деген қүштарлықты оята білу, олар өз ісінің шеберлікке жету
деңгейін педагогтың бойындағы аталған қасиеттермен ерекше бағалады [3.
XVII ғасырда ұлы чех педагогы Я.А. Коменский педагогтiң басты мақсаты
«барлық адамды барлық нәрсеге үйрету» міндеттеріне байланысты жоғары
мәдениетті, терең білімі бар, сөйлеу мәнері мен мазмұны жоғары, шешендік өнерін
жетік меңгерген адам болуы тиіс деп санайды.
Педагогтың шеберлігі жайындағы ойлары кеңестік дәуірге дейінгі көрнекті
педагогтердiң, ағарту қызметкерлерінің (орыс педагогикасының өкілдері В.Г. Белинский, А.И. Герцен, И.Г. Чернышевский және Н.А. Добролюбов) еңбектерінде
көрініс тапқан. Сонымен қатар, бірқатар ғалым – педагогтар: М.Н. Тарасевич,
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К.К. Шараева, И.К. Тарасенко және В.Г. Белинский былай деп атап өтеді:
«Мұғалім – бұл жан-жақты білімді, патриот және революционер, дүниетанымы кең,
өз пәнін жетік білетін, білімді өмірмен байланыстыра алатын, іштей және сырттай
таза, ұстанымды, өз ісін және балаларды сүйе білетін адам». «Былое и думы»
шығармасында А.И. Герцен талант және төзімділікпен ұштасқан махаббат қана
балаға деген оң тәрбиелік нәтиже береді, – деп атап өтеді.
Педагогикалық шеберлікті меңгерудің маңызды шарты, Н.Г. Чернышевский
мен Н.А. Добролюбовтың пікірлері бойынша, – мұғалім кәсібіне деген қабілеттілік
пен құштарлық, балаларға деген махаббат.
Өзіміздің көзіміз жетіп отырғандай, педагогикалық білім мен практика тарихы
педагогикалық шеберлікке қатысты бай білімдерді, ұсыныстар мен пайдалы
идеяларды жинақтаған. Я.А. Коменский мен Ж.Ж. Руссо, В.Г. Белинский мен
Н.Г. Чернышевскийдің, К.Д. Ушинский мен Н.Г. Пестолоццидің, Л.Н. Толстойдың
және басқа да ойшылдардың идеялары кәсіби икемділіктер мен шеберліктердің
жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін, әрбір мұғалім оқып үйрену керек, – деген [3].
Мұғалім дайындау мәселесі жөніндегі педагогикалық білім беру тарихы
«педагогикалық техника» және «педагогикалық шеберлік», «кәсіби шеберлік»,
«технологиялық шеберлік» ұғымдарының маңызын айқындауға мүмкіндік береді.
Осы орайда жоғарыдағы келтірілген ұғымдар шебер, шеберлік, педагогикалық
шеберлік, өнер – деген ұғымдар арқылы синонимдік те сипат алады. Кейбір
сөздіктерде оларға мынадай анықтамалар беріледі.
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: шебер – қолынан іс келетін шебер адам;
шеберлік дегеніміз бір істі істеуге асқан тапқырлық, іскерлік, өнер – бір істі ұқсатып
жасаушылық, шеберлік десе; қазақша түсіндірме сөздікте шебер – қолынан нешетүрлі іс келетін өнерпаз, бармағынан бал тамған іскер, ұста; шеберлік – мамандық,
іскерлік, қабілеттілік, ұсталық; өнер – бір нәрсені ұқсатып жасау қабілетті, шеберлік,
іскерлік, жетістік [4].
Алайда, «өнер» ұғымын кең мағынада кез келген адамның шығармашылық
әрекетінің баламасы ретінде де қолдануға болады. Бұл мағына «шеберлік»,
«жасампаздық», «іскерлік» ұғымдарымен сабақтас [5].
Педагогикалық сөздікте: педагогикалық шеберлік – педагогикалық қызметтің
жоғары деңгейде меңгерілуі; педагогтiң білімденушілердің оқу – танымдық ісәрекетін пәрменді басқарып, мақсаткерлік педагогикалық әсер мен өзара
әрекеттестікті жүзеге асыруына мүмкіндік беретін арнаулы білімдерінің, біліктері
мен машықтарының, кәсіби кәсіптік маңызды қасиеттерінің кешені; өнер –
суреткерлік әрекеттің психологиялық механизмдердің және адамның өнер
туындыларын жасау және ұғыну кезіндегі кәсіби көрінісінің ерекшеліктерін
зерттейтін психологиялық бағыт; Қазіргі педагогикалық сөздікте: педагогикалық
шеберлік дегеніміз – бұл қызметтің белгілі бір түрлерін меңгерудің жоғары әрі
тұрақты жетілдірілуші дәрежесі [6, 7].
Бұл анықтамалар барлық пән мұғалімдерінің педагогикалық шеберліктері
жайлы айтылған – пікір. Басқа пән мұғалімдеріне қарағанда, технология пәні
мұғалімінің оқыту үрдісінде, танымдық үрдістерді басқарудың практикалық бағыты
көп орын алады. Яғни, ол көбінесе зат, бұйымдарды өңдеуге қатысты ісәрекеттермен айналысады. Бұл өз кезегінде бұйымдарды жасау, өңдеуге қатысты
технологиялық үрдістерді меңгеру және оны үйретуге болатынын көрсетеді. Олай
болса, технология пәні мұғалімінің педагогикалық шеберлігінің мазмұны жайлы сөз
қозғағанда ол «технологиялық шеберлік» жайлы болуы тиіс. Өйткені, «технология –
шеберлік туралы ғылым».
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Технологиялық шеберлік – басқа пәндермен салыстырғанда теориялық
жағынан гөрі іс-әрекеттік жұмыспен көп байланысты. Сондықтан педагогтың өнерлі,
шеберлі болуы шарт [1].
Шеберлікті қалыптастыру мәселесі – адам қызметінің кез келген саласында
ерекше маңызға ие, алайда, бұл міндет осы кәсіпке арналған еңбек үшін талап
етілетін негізгі білімдер, икемділіктер мен дағдылар қалыптасып болған жағдайда
ғана шешімін табады. Шеберлікке жеткен жұмыскердің дағдылары мен икемділіктері бір кезеңде мамандандырылған, жалпылама сипатқа ие болады. Кез келген
қызмет саласындағы шеберлікке жоғары бейімділік қажет, яғни, бір жағдайдан
екінші жағдайға көшу қабілеті, жаңа талаптарға икемделу және қызмет сипатын
өзгермелі жағдайға лайықтап қайта құра білу қабілеті тән болып келеді. Шеберлік
мұғалім үшін қажетті маңызды қасиет. Жоғары дәрежеде, әрі тұрақты түрде
жетілдіріліп отыратын оқыту мен тәрбиелеу өнері өз тағдыр қалауымен шын
жүректен еңбек ете білетін және балаларды шексіз сүйетін педагогтарға тән.
Практикада көрсеткеніндей, мұндай көрсетілген негіздер болашақ мұғалімді
дайындау барысында қалануы тиіс. Мұндай негіздерсіз жақсы кәсіби шебер педагог
болмайды, онсыз оқыту үрдісінде табысқа жету мүмкін емес. Осындай қоғамдық
мүмкіндіктерді педагог – шеберлікпен өз қызметінде әр уақытта дәлелдеп отыруы
керек [1].
Технологиялық шеберлік негіздерін қандай жағдайда қалыптастыруға болады.
Болашақ технология пәні мұғаліміне, мамандық бойынша білім алған кезде,
технологиялық шеберлігін қалыптастыратын жағдайлар жасалынуы тиіс.
Практикалық бағыттағы сабақтар көбірек болып, мұнда жақсы жабдықталған оқу
шеберханаларда студент өз қолымен әртүрлі зат, бұйымдар жасаған жағдайда оның
технологиялық шеберлігі қалыптасады, ұшталады.
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СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
В ФОРМАТЕ LESSON STADY КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
О.М. Питюкова
Назарбаев Интеллектуальная школа, г.Павлодар
Lesson study – педагогический подход, представляющий собой форму исследования в действии на уроках. Его целью является улучшение навыков преподавания и
обучения, наблюдения за тем, как учащиеся воспринимают и реагируют на действия
учителя в классе, а также рефлексивной практики учителя. Подход основан в Японии в 70-х годах XIX века. В течение долгого времени этот подход осуществлялся
только японскими учителями, и только с конца ХХ века, когда исследования показали разительное отличие в результативности именно японской системы образования,
а также его связь с реализацией данного подхода как средства повышения профессионализма педагога [1, с.27]. Lesson study предполагает участие группы учителей,
совместно осуществляющих планирование, преподавание, наблюдение, анализ процесса обучения и преподавания, документирование выводов.
Задачи и возможности Lesson study:
– увидеть обучение детей более явно, чем это обычно возможно учителю при
самостоятельном ведении урока и параллельно осуществляемом наблюдении;
– увидеть разницу между тем, что планировалось осуществить во время обучения детей, и тем, что происходит;
– понять, как планировать обучение, чтобы оно максимально удовлетворяло
потребностям учащихся;
– реализовывать подход Lesson Study в рамках профессионального сообщества
учителей;
– использовать возможности Lesson Study в своей учительской практике.
Урок в формате Lesson Study отличается от привычного нам «открытого урока». Прежде всего – целями его проведения. Если во втором случае – это обычно демонстрация педагогических находок и достижений или средство осуществления
контроля за этими факторами, то Lesson Study – это совместная работа команды от
первого этапа – обсуждения целей и задач исследования, затем плана урока и, наконец, результатов наблюдения с дальнейшим простраиванием новых пошаговых действий. В формате исследования объектами наблюдения на уроке являются не столько действия учителя, которые были спланированы совместно, сколько реакция учащихся на эти действия и эффективность выполняемых учебных действий для их
прогресса. Наблюдение ведется за несколькими учащимися, обычно это 3–4 человека, отобранные в соответствии с целями исследования и являющиеся представителями отдельных групп относительно этой цели. После проведения урока ведется обсуждение результатов наблюдения, в ходе которого учителя совместно отвечают на
вопросы:
1. Какого прогресса достиг каждый учащийся? Был ли он оптимальным? Какие
результаты демонстрируют учащиеся групп, в которых обучаются «исследуемые»
учащиеся?
2. В какой степени помогал или мешал внедряемый подход (возможно, и то, и
другое)?
3. Наблюдались ли непредвиденные обстоятельства?
4. Какие аспекты подхода в обучении нуждаются в последующем корректировании для повышения результатов каждого из учащихся?
5. К чему мы должны стремиться в будущем на последующих этапах работы?
[2, с. 40]
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Исследование проходит в несколько этапов, до тех пор, пока не получится
сформулировать какие-либо результаты, которые можно успешно использовать в
собственной практике, а то и поделиться с коллегами в формате мастер-классов.
В прошедшем учебном году группа в составе учителей Назарбаев Интеллектуальной школы работали над темой «Дифференциация с учетом стиля актуализированного мышления на уроках в 7 классе в процессе достижения учебных целей». Тема объединила учителей различных специализаций (история, география, информатика, самопознание), что стало интересным опытом и базой для многих озарений по
поводу формирования метакогнитивных навыков у учащихся, кроме непосредственно результатов по теме совместного исследования. Исследование проводилось на
базе 7 класса на уроках всемирной истории.
Целью исследования стало определение условий для дифференциации обучения с учетом стиля актуализированного мышления учащихся.
Были определены также следующие задачи исследования:
– изучить исследования по вопросу индивидуализации и дифференциации обучения, в том числе с учетом актуализируемого стиля мышления (познания) согласно
теории Д. Колба;
– определить оптимальные условия для обучения детей с различными стилями
познания, предлагаемые в современных источниках;
– провести диагностику класса на предмет выявления актуализированных стилей мышления (одного-двух ярко выраженных) с помощью Опросника Д. Колба;
– выбрать 4 учащихся, у каждого их которых имеется ярко выраженный один
из стилей актуализированного мышления и познания, и в то же время есть проблемы
с достижением учебных целей;
– провести ряд уроков, в ходе которых за каждым из учащихся вести синхронно фиксируемое наблюдение;
– обсудить и проанализировать итоги наблюдения на каждом уроке, определять
дальнейшие действия по планированию серии последовательных уроков;
– определить новые условия для эффективного преподавания и обучения детей
с различными актуализированными стилями познания (мышления).
В современной педагогике существуют различные варианты дифференциации
обучения. Наиболее распространенные подходы к дифференциации основываются
на учете выраженных способностей и уровне общего интеллектуального развития.
Общим из всех подходов можно назвать понимание необходимости не только учитывать индивидуальные особенности каждого, но и в условиях массовости обучения
способствовать гармоничному развитию и саморегуляции (когнитивной, эмоциональной, социальной) ребенка. Исследовали индивидуально-личностный подход в
обучении Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманская, А.В. Хуторской, И. Унт, В.П. Беспалько, Н.И. Алексеев и другие.
Теория стилей познания и циклов обучения Дэвида Колба исходит из того, что
при получении человеком информации он обращает внимание и усваивает одни виды информации в большей степени, чем другие. Помимо прочего, при попытках
осознания и использования этой информации люди реагируют на нее по-разному [3].
Английские психологи П. Хоней и А. Мамфорд в своем исследовании базировались
на теории Дэвида Колба и выделили четыре стиля обучения: «активисты», «мыслители», «теоретики» и «прагматики» [4]. Каждому из них присущи свои сильные и
слабые стороны, свои особенности поведения, требования к процессу обучения и к
другим его участникам.
«Активисты» – ориентированы на стадию обучения «Личный опыт». Они
предпочитают познавать новое в процессе работы и методом проб и ошибок. Самостоятельны и активны. Немедленно погружаются в новую деятельность. Общитель-
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ны, любят решать проблемы в группе. Полны энтузиазма, не консервативны и не
склонны к скептицизму. Получают удовольствие от решения задач, требующих максимального напряжения.
«Мыслители» – стадия обучения, на которой они наиболее активны – «Размышление и осмысление». Они сначала размышляют, затем действуют, предпочитают находить собственное решение. Часто любят отстраниться от ситуации, обдумать свой опыт. Уделяют большое внимание сбору и анализу информации. Действуют в широком контексте, включающем прошлое и настоящее. Стараются быть незаметными и создают вокруг себя атмосферу спокойствия и терпимости.
«Теоретики» активны на этапе «Формулирование правил и теорий». Они решают проблемы шаг за шагом, объединяют разрозненные факты в стройную теорию,
любят анализировать, ценят рациональность и логику, склонны к системному мышлению. Именно они чаще всего стремятся к совершенству. «Теоретики» решают
проблемы на основе формальной логики, последовательно и планомерно, по схеме
«от простого к сложному».
Наконец, «Прагматики». Они успешны на стадии «Практическое применение».
Именно они стремятся найти практические решения, быстро все попробовать и перейти к действиям. Любят испытывать новые теории на практике. Предпочитают
принимать конкретные шаги для решения реальных задач. Любят добиваться успеха.
Действуют быстро и уверенно. Постоянно ищут новые идеи и реализуют их при
первой возможности. Стремятся быстро воплощать в жизнь полученные знания и
навыки.
После проведения диагностики были определены четверо учащихся, которые
стали объектами наблюдения в ходе исследования. Также при планировании урока
учитывался рекомендуемый Д. Колбом порядок этапов обучения (Получение непосредственного опыта – Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то,
что он только что узнал – Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение –
Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное применение их на
практике).
В ходе первого урока на тему «Почему император Китая Хун Ли отменил путешествия Чжен Хе?» учителя поставили цель уточнить стиль актуализированного
мышления и как он проявляется, понаблюдать за интеллектуальной активностью
своего подопечного в ходе урока и попытаться понять причины проблем ребенка.
Для этого учителя – члены группы в ходе урока вели дневник наблюдения, в
котором фиксировали, как ученики себя ведут на разных этапах, на которых нужно
проявлять тот или иной стиль познания.
После урока в ходе обсуждения было выяснено, что стили актуализированного
мышления с помощью опросника были определены верно. Также было отмечено,
что на активность учащихся в ходе урока влияли не только соответствие стиля работы на уроке актуализированному стилю мышления ученика, но и степень психологического комфорта и возможностей для самопроявления ученика в группе и классе.
Не у всех они были, несмотря на то, что группы формировались по желанию ребят.
На втором уроке (тема «Почему живопись в Европе изменилась между 1300 и
1500 годами?») было организовано группообразование путем случайного подбора
для уточнения понимания психологических потребностей ребят, а также урок проведен в ходе игры-викторины для повышения интереса и интеллектуальной активности. Учителями также велись дневники наблюдения и было проведено обсуждение в
конце урока, в котором определены психологические и интеллектуальные потребности учащихся, а также обсуждены возможные проблемы, не позволяющие достичь
более высоких результатов в обучении.
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В результате изучения теории по теме исследования, а также анализа проведенной серии последующих уроков был выработан следующий алгоритм решения
проблемы дифференциации обучения с учетом стиля актуализированного мышления:
1. Диагностика учащихся с помощью опросников Д. Колба, а также П. Хоней и
А. Мамфорда на предмет определения стиля актуализированного мышления;
2. Планирование уроков с обязательным включением этапов, предусмотренных
в цикле Д. Колба;
3. В начале урока обязательным моментом в ходе целеполагания предоставлять
учащимся возможность сформулировать собственную цель на урок;
4. При составлении критериев оценивания работ учащихся акцент делать на
образовательное приращение результатов ученика, складывающееся из его внутренних и внешних образовательных продуктов учебной деятельности;
5. Широко использовать техники и приемы технологии критического мышления при планировании урока для создания коллаборативной и исследовательской
среды обучения;
6. Проводить рефлексию в конце каждого урока, уточнив в нем базовые вопросы к рефлексии, исходя из охвата учащихся всех типов актуализируемого мышления;
7. Учитывать при оценивании, особенно формативном, стили актуализированного мышления учащихся.
Данное исследование не закончено полностью. На будущее сделан вывод о необходимости расширения условий, необходимых для дифференциации обучения
(лидерские качества, коммуникативные способности, тип интеллекта согласно классификации Г. Гарднера и др.).
Можно определить следующие достижения в процессе исследования у участников группы Lesson Study:
– тренинг работы в группе, обмен опытом и мнениями;
– совместный поиск наиболее эффективных форм и приемов работы с учащимися;
– рефлексия собственной деятельности с учетом обратной связи учащихся и
результатов наблюдения коллег.
Опыт работы в формате Lesson study стал для всех участников группы важным
этапом профессионального роста.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА
О.Б. Самиева, А.Н. Сбитнева
СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск
Преобразования, происходящие в социально-экономической и нравственно-духовной сферах жизни казахстанского общества, обуславливают необходимость модернизации и реформирования системы высшего профессионального образования. К
качеству подготовки выпускника вуза предъявляются новые требования, заявленные
в виде пакета общекультурных, социально-личностных и профессиональных компетенций. Это способствует поиску новых принципов организации образовательного
процесса в вузе, в основе которых лежит интеграция предметно-технологической и
социально-нравственной составляющих содержания педагогического образования.
Достижения теории и практики любой сферы человеческой деятельности, и педагогической в частности, в полной мере зависят от качества подготовки специалистов в высшей школе. Уровень выпускаемых специалистов далеко не всегда соответствует требованиям современного образования. Проблема совершенствования подготовки будущих педагогов в высшей школе приобретает особую значимость в процессе формирования социально ценностных ориентиров.
Стратегическим ориентиром системы образования РК выступает подготовка
педагога, способного к восприятию и реализации инноваций в педагогической деятельности, личностному, профессиональному и социальному развитию в контексте
новой парадигмы образования «обучение в течение всей жизни».
Современный педагог – это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-педагогическим и критическим мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии обучения, интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на основе диагностического целеполагания и рефлексии.
Выпускник педагогических специальностей должен уметь не только проектировать собственную образовательную и профессиональную деятельность в соответствии с национальными и мировыми тенденциями, но и подготовить к подобному
проектированию школьников – будущих студентов. Одной из современных технологий профессиональной подготовки студента к будущей педагогической деятельности, позволяющей ему эффективно планировать и оценивать процесс и результаты
своего обучения является технология портфолио, которая служит показателем готовности студента к самостоятельной педагогической деятельности, меняет характер
его учебной деятельности и делает более эффективной профессиональную подготовку [1].
Портфолио является технологией аутентичного оценивания образовательной и
профессиональной деятельности. Это индивидуальный, персонально подобранный
пакет материалов, которые, с одной стороны, представляют образовательные результаты в продуктном виде, а с другой стороны, содержат информацию, которая характеризует способы анализа и планирования своей образовательной деятельности.
Технология портфолио – это организация оценивания студентом успехов, образовательных трудностей, а также путей их преодоления [2].
Портфолио – это коллекция работ и результатов деятельности человека, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях, документирует приобретенный им опыт [3]. Портфолио – эффективный способ рационального и прозрачного продвижения настоящих и будущих профессионалов на
рынке труда, способ оценивания имеющихся у них ключевых и иных компетенций, а
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также перспектив делового, профессионального и творческого взаимодействия работодателя с ними [4].
Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания,
но и помогает решать следующие важные педагогические задачи:
– поддерживать и стимулировать учебную мотивацию;
– поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения
и самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся;
– формировать и развивать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
– содействовать индивидуализации образования;
– создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации [5].
Выделяют несколько видов или моделей портфолио, которые разработаны для
разных категорий обучающихся. В вузе одним из оснований для различения видов
портфолио является практико-результативная деятельность, которая включает в себя: образовательную и профессиональную. По субъекту деятельности портфолио
различают индивидуальный и групповой.
По двум приведенным основаниям можно выделить следующие виды портфолио в вузе.
Таблица 1. Виды портфолио в вузе
Деятельность
образовательная
профессиональная

Индивидуальная
портфолио студента, аспиранта, выпускника вуза
портфолио преподавателя, административного работника вуза

Групповая
портфолио студенческой группы
портфолио кафедры, факультета,
специализации, вуза

Внутри практико-результативной деятельности по назначению можно выделить такие виды портфолио, как:
– практико-ориентированные – цель-анализ практической деятельности;
– проблемно-ориентированные – средство повышения качества решения проблемы;
– проблемно-исследовательские – используются для сбора и систематизации
материала в связи с написанием реферата, научной работы, подготовкой к конференции;
– тематические – посвящены анализу, разработке различных аспектов темы.
Многообразие видов и типов портфолио является свидетельством огромного
потенциала их использования.
Использование портфолио в профессиональной подготовке студентов вуза позволяет:
– проследить индивидуальный прогресс в течение обучения в вузе;
– оценить результаты и дополнить различных форм контроля;
– осуществить рефлексию и самооценивание.
Портфолио позволяет контролировать и оценивать их индивидуальные достижения на всех уровнях системы образования, а также для планирования и рефлексии
ими процесса своего обучения и развития оценочной самостоятельности. Обучение в
соответствии с технологией портфолио предполагает самостоятельность студентов,
что выражается в определении целей и задач самими обучаемыми, в выборе приемов, которые являются для них предпочтительными, а также в совместной с преподавателем разработке учебного портфолио; поощрение стремления быть «самим со-
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бой»; учет эмоционального состояния обучаемых; целенаправленное формирование
учебных умений, ключевых компетенций; использование аутентичных материалов в
процессе обучения; перераспределение ролей преподавателя и обучаемого в учебном
процессе: ограничение ведущей роли преподавателя, присвоение ему функций помощника, консультанта, советника.
Таким образом, портфолио – это индивидуальный, персонально подобранный
пакет материалов, представляющий образовательные результаты в продуктном виде,
содержащий информацию, характеризующую способы анализа и планирования своей образовательной деятельности. Технология портфолио дает возможность каждому студенту оценить свою деятельность, успех, образовательные трудности и пути
их преодоления.
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ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л.А. Семенова
Инновационный Евразийский Университет, г.Павлодар
Реформирование системы высшего образования характеризуется поиском оптимального соответствия между сложившимися традициями в отечественной высшей школе и новыми веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное пространство.
Повышение компетенции преподавателей в области максимально эффективного использования информационных, коммуникационных и интерактивных технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы, стимулирование
становления новой культуры педагогического мышления – задача современной
высшей школы.
Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Наиболее общая трактовка понятия «технология» состоит в том, что оно представляет научно и практически обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в
целях преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных ценностей. Любая деятельность, отмечает В.П. Беспалько, может быть либо
технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось с начала [1]. Инновационная педагогическая технология – это проект определенной педагогической деятельности, последовательно реализуемой на практике,
главным показателем которой является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой.
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Компетентностный подход к обучению стал основным в информационном обществе. Он предполагает формирование у обучаемого ключевых компетенций, то
есть способностей решать возникающие жизненные проблемы, используя имеющиеся знания, умения, навыки [2].
Одной из главных особенностей инновационной технологии является то, что ее
разработка и применение требуют высокой активности преподавателя и студента.
Активность первого проявляется в том, что он хорошо знает психологические и личностные особенности своих студентов и на этом основании вносит индивидуальные
коррективы в технологический процесс Активность же студентов проявляется в возрастающей самостоятельности.
В профессиональной подготовке студентов нами используются различные инновационные технологии, остановимся на одной из них, а именно технологии наслаивания информации.
Лучшим способом запоминания во все времена был способ повторения. Без повторения невозможно, раскрыть сущность вещей и явлений, их развитие. Большинство когнитивных психологов сходится во мнении, что повторение дает возможность:
– перевести информацию из персептивной в кратковременную память;
– понизить нагрузку на кратковременную память;
– перевести информацию в долговременную память;
– группировать материал для последующего воспроизведения.
Лучше всего запоминается то, что составляет цель нашего действия. Большинство систематических знаний появляется в результате специальной деятельности,
цель которой – запоминание и сохранение в памяти запомненного материала. Следует отметить, что осмысленное запоминание гораздо продуктивнее механического,
требующего многих повторений и времени. Однако, на наш взгляд, для лучшего запоминания недостаточно только повторения, информация должна быть специальным
образом сгруппирована, соотнесена, что послужит для закрепления связей. Н.Ф. Талызина подробно останавливается на поэтапном формировании понятий [3].
Приняв во внимание вышесказанное, мы предлагаем особую технологию подачи учебного материала, которую назвали «Технология наслаивания информации».
1. Описание технологии (цель, задачи, структура, схемы, преимущества)
Целевые ориентации
– Достижение целостности и прочности знаний учащихся.
– Создание более совершенной последовательности изучения тем школьных
предметов, обеспечивающее их эффективное усвоение.
Концептуальные положения
Материал подается порционно, причем при подаче очередной порции изначально повторяется предыдущий материал.
Применение компьютерного оборудования позволяет представить материал в
виде последовательного наслоения из урока в урок блоков изучаемого материала.
Что происходит при такой подаче материала? На каждом этапе освоения нового материала обязательно восстанавливается изученный материал. Причем если это делается в виде схем, то временные затраты для повторения оказываются минимальными. Таким образом, происходит формирование на базе усвоенных элементов и их
взаимоотношений более совершенного и точного целостного образа изучаемых понятий.
По уровню применения – общепедагогическая технология;
По философской основе – гуманистическая;
По основному фактору развития – комплексная биосоцио- и психогенная;
По ориентации на личностные структуры – всесторонне гармоничная;
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По характеру содержания: обучающая, воспитательная, светская, гуманистическая, общеобразовательная, проникающая;
По организационным формам: групповая, дифференцированная;
По подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная;
По преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическая
По категории обучаемых – массовая.
Гуманно-личностный подход к ребенку;
2. Пример применения технологии
Применение данной технологии можно проследить на следующем примере
При изучении темы «Классификация педагогических технологий» первой условной порцией является ознакомление учащихся с определением квадратного уравнения, общим видом и подвидами. Схематически это выглядит следующим образом
(рис. 1):
технологии

классификация уравнения

традиционные

современные

особенности

ТАО

ИКТ

КТ

особенности

особенности

особенности

Рисунок 1. Первый блок теоретического материала

Следующим этапом является ознакомление студентов с особенностями технологий и их сравнение. Т.е. к имеющимся знаниям должна быть добавлена очередная
порция материала (рис. 2).

технологии

классификация уравнения

традиционные

особенности

современные

ТАО

ИКТ

КТ

особенности

особенности

особенности

Рисунок 2. Схема наслаивания информации

Аналогично проводится наслаивание последующих информационных порций
учебного материала по данной теме.
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Таким образом, срабатывает запись учебного материала в долговременный
блок памяти («запись на жесткий диск»!). Очевидно, что при использовании «Технологии наслаивания информации» срабатывают принципы эффективного запоминания материала. А именно:
– Осмысление, т.к используются ключевые слова, схемы, рисунки и таблицы.
– Первоначальное восприятие, т.к. материал дается порциями и с системе одновременно.
– Повторение.
Мы считаем, что использование «Технологии наслаивания информации» позволяет успешно решить выделенную проблему, а именно проблему запоминания
теоретического учебного материала.
В современном обществе образование призвано быть личностно-ориентированным, то есть в центре образования – учащийся, для которого знания приобретают
личностную значимость. Преподаватель должен организовать учебно-исследовательскую деятельность студентов, так чтобы у ребят возникла потребность в новом
знании, желание и готовность открыть это знание. Надо стремиться к такой постановке процесса обучения, чтобы студент получал удовольствие от своей самореализации и был заинтересован в своем продвижении в науку. Освоение и применение
новых образовательных технологий повысит качество образовательного процесса и
сделает обучение и общение преподавателей и студентов комфортным, повысит
уровень обучающихся в работе с информацией, техникой и людьми.
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ МЕКТЕПТЕ САБАҚ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ
Н. Талғатқызы
Қ. Бекқожин атындағы №12 жалпы орта білім беру мектебі,
Павлодар қаласы
«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және
жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің
еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры –
ұстаздардың қолында».
Н.Ә. Назарбаев
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау.
Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба
білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам.
Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың
барлығын меңгерген, тұрақты өзін – өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған,
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толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері
арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар:
бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі,
әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді
педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін
дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдерге қойылатын
талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Осындай аса қажетті
технологиялардың бірі – ақпараттық – коммуникациялық технологияларды (бұдан
кейін АКТ) пайдалану. АКТ-ны игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті
шартқа айналды. АКТ-ның дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді шәкірт
тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру
процестерінің қарқынды дамуы жан – жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке
тұлға қалыптастыруды талап етеді.
«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде
қызмет атқаратын, ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты
жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан – жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете
алатын программалық, программалық – аппараттық және техникалық құралдар мен
құрылымдарды айтамыз. АКТ-ға жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және
графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды
сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды бақылайтын құралдар мен
құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті
желілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары.
Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:
– Интерактивті тақта;
– Мультимедия;
– Интернет кеңістігі;
– Электронды оқулық.
Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет:
Бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, пайдалану,
қолдану) оқушылар әрекетін ауыстырып отыру;
Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту;
Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және
үлгерімі төмен оқушыға сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу;
Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық
есте сақтау).
Оң мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушының танымдық қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны меңгерудегі
қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды жағдай туғызу үшін оқушыны
коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс-әрекетін ынталандыратын ерекше
сабақ формаларын таңдау керек. Мұғалімдердің тәжірибесі көрсеткендей, дәстүрлі
емес сабақтарды ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады.
Бүгінгі күнде мұғалімдер оқушылардың жемісті және тиімді іс-әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді түрде дәстүрлі емес сабақтарды пайдалануда. Дәстүрлі емес
сабақ түрлеріне видеосабақтар, интернет сабақ, спектакль – сабақ, саяхат – сабақ
және т. б. жатқызуға болады.
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Жаңа АКТ – ны сабақта пайдаланудың тиімділігі:
Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді;
Ақыл – ойын дамытады;
Шығармашылық белсендігін арттырады;
Ұжымдық іс – әрекетке тәрбиелейді;
Тіл байлығын жетілдіреді;
Жан – жақты ізденушілігін арттырады.
АКТ-ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің
өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
Білім беруде АКТ-ны пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін
қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай АКТ-ны, электрондық оқулықтарды және
Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық
қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. АКТ-ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар
бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп
оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен
жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу тапсырмаларын
қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі
үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс
істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі
орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай – ақ, АКТ
құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс – әрекетін дұрыс
жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.
Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап,
оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы
орайда АКТ құралдарын пайдалана отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалдарды флеш – карталарына салып берудің тиімділігін
білеміз. Оқыту үрдісіндегі оқушының белсенділігі дидактиканың негізгі
талаптарының біріне саналады. Оқушылардың мұндай белсенділігі мақсатты
бағытталған басқарушылық педагогикалық іс-әрекеттердің және сабақтарда
қолданылатын педагогикалық технологиялардың тікелей салдарынан келіп туындайды. Оқушы оқып үйренетін материалды жақсы және барынша терең түсінеді
және алған білімі неғұрлым ұзақ уақыт жадында қалады. Оқушы, мұғалім және АҚТ
сызба түрінде кескіндесек:
Оқушы

Білім қорын жинаушы
Өз бетімен әрекеттенуші

АҚТ

Мұғалім

Ұйымдастырушы
Саралаушы
Кеңесші
Өңдеуші

Ақпаратты-қатынастық технология көптеген оқу бағдарламаларының тууына,
дамуына ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттары болса, білім беру саласындағы педагогтардың
басты міндеттері оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуі мен ғасыр
ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу.
Ал, ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не береді?
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1. Оқу материалдарын жиі қайталау мүмкіндігі өсумен қатар шығармашылық
шеберлігінің артуына жағдай туғызады Оқуға деген қызығушылығын арттырады.
2. Көрнекті түрде тапсырмаларды орындай алады.
3. Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі.
4. Уақытты үнемдейді.
5. Қайталау мүмкіндігін кеңейтеді.
6. Орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады.
Видео – сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу
құралы ретінде қиялды, абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына және
пәнге қызығушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан оқушыларға жаңа
материалды (иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар,
т.с.с.) көрнекті түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы
материалдарды және оны қолдану арқылы сабақты меңгерту процесін жеңілдетеді.
Видео – сабақтар педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір қадамы.
Оқушылардың ақпаратты теледидар, компьютер және т. б. техникалық құралдардың
көмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз.
Білім беру жүйесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы
оқыту үрдісін жетілдіру, оқушының танымдық қабілетін дамыту саналы деңгейге
көтеру – бүгінгі күнгі күрделі мәселе. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оқушының
өзін-өзі тануы, өзін-өзі тәрбиелеуі, ақыл-ойын дамытуы, яғни, жан-жақты дамыған
жеке тұлға тәрбиелеу мұғалімдер алдына тың міндеттерді жүктеп, жаңашыл ісәрекетке жетелейді. Инновациялық тұрғыдан жұмыстану білім беру жүйесін
ақпараттандырумен тығыз байланысты. Білім беруді ақпараттандыру дамуының
жаңа кезеңінің ерекшелігі – бұл проблеманың инструментальдық емес, мазмұндық
аспектілерінің басымдылығында және олардың шешілуінен білім сапалығы, оның
әлеуметтік мәнділігінің орны анықталады. Психологтардың зерттеулеріне сүйенсек,
ойлау стилі бастауыш сыныптан-ақ оқушыларда жете қалыптаса бастайды.
Оқушылардың бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологияларды адамзат ісәрекетінің түрлі салаларында қолдана білудің қажетті дағдыларын игеріп үлгеруіне
мүмкіндік туады. Оқытудың ақпараттық технологиясын оқу үрдісінде тиімді
қолдану үшін бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-әрекеті, психологиялық,
тұлғалық, әлеуметтік және физиологиялық даму ерекшеліктерін есепке алу керек.
Ақпараттық технология арқылы білім беру үрдісін ұйымдастыру бастауыш сынып
оқушыларының оқу материаларын жеңіл меңгеруін, компьютерде жұмыс істеу
дағдыларымен қарулануын жүзеге асырады (оқу іс-әрекетіндегі ерекшелік).
Ақпараттық технологияны мектепте қолдану бастауыш сынып оқушыларының
білуге, оқуға құштарлығы, танымдық қызығушылығы, қиялы, логикалық ойлауы мен
есте сақтау қабілеттерінің дамуына үлкен септігін тигізеді (психологиялық
ерекшелік). Бастауыш мектептің бағдарламасы баланың жеке тұлғасын
қалыптастыруға, оның өзіндік оқу-танымдық әрекетін дамытуға бағытталған.
Бастауыш сынып оқушыларының өз мүмкіндігін көрсете білуі үшін ақпаратты
өзіндік іздеу, жоспарлау, бөлшектеу, біріктіру, суреттеу, жалғастыру және тиімді
пайдалану, өз іс-әрекетінің дұрыстығын тексеріп бақылау икемділігін бойына сіңіру
әлдеқайда маңызды да күрделі (тұлғалық ерекшелік). Әлеуметтік зерттеулер
бойынша адам баласының ақпарат алу, оны пайдалану икемділігінің артуына
ақпараттық құралдардың, өмір сүріп отырған ортаның тигізетін ықпалы зор екені
анықталған (әлеуметтік ерекшелік). Көшеде компьютерлік ойын клубтарының
көбеюі ата-аналардың көңілінде алаңдаушылық тудырып отыр. Әсіресе, бастауыш
сыныпта оқитын ер балалардың тәртібінде, мінез-құлқында өзгерістер пайда бола
бастады, себебі мұндай нарықтық заманда өз межесін ғана көздейтін кәсіпкерлер
баланың психологиялық, тұлғалық, физиологиялық даму ерекшеліктерін ескермейді.
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Компьютерлік техникамен жұмыс жасау кезінде ескерілуге тиісті гигиеналық,
эргономикалық талаптардың сақталуы мен әрбір оқушының денсаулығы туралы
ақпараттарды бастауыш сыныптағы білім беру үрдісін ұйымдастырушы үнемі есте
ұстауы қажет (физиологиялық ерекшелік).
«Мектеп – жеткінше кұрпақтың ойын қалыптастыратын шеберхана, егер
болашақты қолдан шығарып алғың келмесе, оны берік ұстау керек», – дейді француз
философы Анри Барбюс. Қазіргі педагогтарға қойылатын талап, ол оқушыға сапалы
білім, жүйелі тәрбие және де саналы ойлау мен қабілет, түйсігін дамыту. ХХІ ғасырда оқушылардың жанын рухани жағынан азықтандыратын, қызығушылығын
арттыратын ақпараттық техникалық құралдар екені бәрімізге мәлім. Қорыта
айтқанда, баланы рухани дамытуда айналамен таныстыру, яғни ақпараттық
құралдардың жақсы жағын тиімді пайдаланып, күрделі, қыр сыры көп әлеуметтік
ортаға оқушыны бейімдеп тәрбиелеу психолог-педагог қауымының еншісінде екенін
назарда ұстауымыз керек. Оқушы ақпараттың жақсы жетістіктерін бойына сіңіріп,
рухани бай Тұлға ретінде қалыптасуы заман талабы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ЧЕРЕЗ ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ1
А.А. Темербекова
д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»
Россия, г. Горно-Алтайск
В статье раскрываются методические возможности образовательного процесса
при изучении понятий и определений школьного курса математики. Авторы актуализируют методические аспекты реализации процесса подготовки будущего учителя
математики и ориентируют на профессиональное использование методических знаний в образовательной практике.
Компетентностный подход к проектированию профессионального образования
ориентирует его на такие цели, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, А.М. Новиков, Дж. Равен, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков). Такой акцент с неизбежностью предполагает включение в содержание математической подготовки абстрактно-теоретического, наглядно-образного и интуитивнометафорического познавательных стилей деятельности, что организационно достигается через инвариантную триаду «знак  образ  действие», в которой проявляются закономерности мыслительной деятельности [1, с. 9].
1

Статья написана при поддержке Российского Гуманитарного научного Фонда (РГНФ) Проект №1516-04502.
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Профессиональная направленность математической подготовки будущего учителя математики проявляется, прежде всего, через понятийно-терминологический
аппарат предмета. Являясь основными формами мышления, понятия, суждения и
умозаключения представляют собой одну из главных составляющих содержания
предмета, в том числе и предметов математического цикла. Полноценное изучение
математических понятий систематизирует знания учащихся, способствует более
глубокому освоению предмета. Следовательно, первостепенной задачей учителя математики при изучении любой темы школьного курса является формирование понятийно-терминологического поля учебной темы.
В педагогической практике рассматриваются различные проблемы организации математической подготовки будущего педагога в вузе, в частности, теоретикометодологические и методические основы профессиональной направленности образования (С.В. Белобородова, А.Г. Мордкович, О.Г. Ларионова и др.); построение дидактических систем математической подготовки (Е.И. Смирнов); гуманитаризации и
гуманизации математического образования (Н.А. Бурова, А.Х. Назиев и др.); теоретико-методологические основы профессиональной подготовки в вузе (Е.Е. Алексеева, Н.А. Сеногноева, А.В. Ястребов и др.).
При обучении будущего учителя основам методики преподавания математики
понятиям должно уделять достаточно серьезное внимание. Как форма мышления,
понятие отражает существенные (отличительные) свойства объектов изучения. Каждое понятие может быть рассмотрено по содержанию и объему. Содержание понятия
(множество всех существенных признаков данного понятия) раскрывается с помощью определения, объем (множество объектов, к которым применимо данное понятие) – с помощью классификации. Посредством определения и классификации отдельные понятия организуются в систему взаимосвязанных понятий. Студент в процессе обучения должен усвоить, что понятие «треугольник», например, соединяет в
себе класс всевозможных треугольников (объем этого понятия) и характеристическое свойство – наличие трех сторон, трех вершин, трех углов (содержание понятия);
понятие «уравнение» соединяет в себе класс всевозможных уравнений (объем понятия) и характеристическое свойство – равенство, содержащее одну или несколько
переменных (содержание понятия).
Формирование навыков работы с понятиями необходимо начинать с определения его объема и содержания. В работе с этими основными характеристиками понятия вырабатываются навыки определения объема и содержания понятий. Практика
проведения учебных занятий показывает, что для студентов важно уметь выражать
существенные (характеристические) свойства, каждое из которых необходимо, а все
вместе они достаточны для характеристики объектов, принадлежащих определенному математическому понятию. Тогда процесс конструирования понятий заключается
в поиске такого числа необходимых условий, которое было бы достаточно для однозначного определения требуемого класса вещей. Совокупность этих условий принимают за содержание понятия.
Содержание понятия раскрывается с помощью определения, объем – с помощью классификации. При объяснении данного учебного материала целесообразно на
конкретных примерах показать, что, например, содержанием понятия «квадрат» является совокупность условий «быть четырехугольником», «иметь равные стороны»,
«иметь равные углы». Квадрат можно определить как четырехугольник с равными
сторонами и равными углами. Приведем еще один пример. Так, для понятия «параллелограмм» содержание будет представлено свойствами:
а) противоположные стороны равны и параллельны;
б) противоположные углы равны;
в) диагонали в точке пересечения делятся пополам и др.
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Объем понятия «параллелограмм» представлен множествами следующих четырехугольников: 1) собственно параллелограммы; 2) ромбы; 3) прямоугольники;
4) квадраты.
В процессе работы с понятиями и определениями учебной темы необходимо
четко определить, что, если объем одного понятия содержится в объеме другого понятия, то второе понятие называется родовым по отношению к первому понятию, а
первое называется видовым по отношению ко второму. Следовательно, имеем место
определение понятия через ближайший род и видовое отличие, например, понятие
«ромб» является родовым по отношению к понятию «квадрат». Например, «Ромб –
это параллелограмм, две смежные стороны которого равны». Родовым понятием выступает понятие параллелограмма, из которого определяемое понятие выделяется
посредством одного видового отличия (равенство смежных сторон).
Существуют различные виды определений: явные и неявные, номинальные и
реальные, контекстуальные и индуктивные, аксиоматические, генетические определения и др. В процессе обучения студентов методике преподавания математики вместе с будущими учителями приходим к выводу, что классическими определениями
называются определения через род и видовое отличие. Общая схема определения
«через ближайший род и видовое отличие» может быть записана на языке множеств
(классов): B = {x / x  A и P (x)}, т.е. класс B состоит из объектов x, принадлежащих
A – ближайшему роду и обладающих свойством P – видовое отличие) или на языке
свойств: x  B  x  A и P (x), или B (x)  A (x) и P (x), т.е. объект x обладает
свойством В тогда и только тогда, когда он обладает свойством А и свойством Р.
Например: «Квадрат – прямоугольник с равными сторонами». «Ромб – параллелограмм, у которого все стороны равны», «Прямоугольник есть параллелограмм с прямым углом».
Для студентов работа с понятийно-терминологическим аппаратом темы показывает, что в будущей профессиональной деятельности эффективное осознание
учебного материала возможно лишь при глубоком усвоении понятийно-терминологического аппарата. Причем, важно определять взаимосвязи этих категорий: содержание понятия четко определяет его объем, и наоборот, объем понятия вполне
определяет его содержание. Таким образом, изменение в содержании понятия влечет
за собой изменение в его объеме, и наоборот. Между содержанием и объемом понятия существует в некотором смысле обратная связь: с увеличением содержания понятия «параллелограмм» (диагонали взаимно перпендикулярны) сразу уменьшается
его объем (остаются лишь ромб и квадрат); если уменьшить содержание этого понятия (потребовать параллельности только двух противоположных сторон), увеличится его объем (к названным четырехугольникам добавится трапеция).
Студенты должны осознавать, что процесс формирования понятий в школьном
курсе математики для самих школьников представляет собой сложный психологический процесс, поскольку состоит из нескольких этапов: из мотивации введения понятия, выделения его существенных свойств, усвоения определения, применения
понятия, понимания связи изучаемого понятия с ранее изученными понятиями [2].
Будущий учитель должен выработать алгоритм действия, так как формирование понятия осуществляется в несколько этапов:
а) мотивация (подчеркивается важность изучения понятия, активизируется целенаправленная деятельность школьников, возбуждается интерес к изучению понятия с помощью привлечения средств нематематического содержания, выполнения
специальных упражнений, объясняющих необходимость развития математической
теории);
б) выявление существенных свойств понятия (выполнение упражнений, где
выделяются существенные свойства изучаемого понятия);
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в) формулировка определения понятия (выполнение действий на распознавание объектов, принадлежащих понятию, конструирование объектов, относящихся к
объему понятия).
В процессе работы над понятиями школьного курса математики будущим учителям необходимо, прежде всего, определить путь формирования понятия. Существует два пути: конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный. Введение понятий напрямую связано с дальнейшим изучением понятия. Так, процесс выделения
существенный признаков понятия, который участвует при формировании понятий и
для одного, и для другого пути формирования, является базой формирования в дальнейшем объема математического понятия.
Объем понятия раскрывается с помощью классификации, которая представляет
собой последовательное, многоступенчатое разбиение множества на классы с помощью некоторого свойства. Процесс построения классификации понятий представляет собой выяснение объема понятия, т.е. разделение множества объектов, составляющих объем родового понятия, на виды. Это разделение основано на сходстве
объектов одного вида и отличии их от объектов других видов.
В методическом смысле полезными в обучении математике могут оказаться
схемы, на которых изображена зависимость изучаемых объектов с описанием значимых характеристик математического объекта, называемых характеристическим
свойством или существенным признаком, и позволяющим понять с помощью этого
место математического объекта в структуре других математических элементов.
Заключительным этапом формирования понятия является его определение.
Определить понятие – это значит перечислить его существенные свойства. В этой
связи, определение понятия представляет собой предложение, в котором раскрывается содержание понятия, т.е. совокупность условий, необходимых и достаточных
для выделения класса объектов, принадлежащих определяемому понятию [3].
Таким образом, знакомство с содержанием школьного математического образования и методическими особенностями изучения понятий и определений в школьном курсе математики позволило на семинарских занятиях выделить такие определения. К ним относятся длина ломаной, периметр многоугольника (прямоугольника,
квадрата), квадрат, куб, круг, радиус окружности (круга), биссектриса угла, развернутый угол, прямой угол, градус, острый угол, тупой угол, виды треугольников по
величине углов, фигуры, симметричные относительно точки (центр симметрии),
перпендикулярные и параллельные прямые.
Студенты выявляют определения через абстракцию, т.е. определения, связанные с выделением такого типа объектов через установление между ними отношений
равенства, равнозначности, тождества, получили название определений через абстракцию. Остенсивные определения – определения значений слов путем непосредственного показа, демонстрации предметов. Часто применяются в начальной школе
(понятия отрезка, окружности, угла и др.). Постепенно с развитием математического
опыта и накоплением определенного числа понятий на смену остенсивным понятиям
приходят вербальные понятия. Вербальные понятия – понятия, когда значения неизвестных выражений определяются через выражения, значения которых известны.
Важным при изучении понятий и определений в вузе является такое их свойство как корректность определения. Определение называется корректным, если выполняются два условия:
а) отсутствует порочный круг и связанная с ним возможность исключения нововведенных терминов;
б) отсутствует омонимия, т.е. каждый термин встречается не более одного раза
в качестве определяемого.
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Таким образом, работа с понятийно терминологическим аппаратом школьной
математики является аксиоматической базой и ведущей основой изучения математических теорий и дальнейшего аппарата математической науки. Знание учителем различных видов определений и понятий позволит сконцентрировать внимание на глубоком понимании основ изучения школьной математической теории.
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЕРДIҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТКЕ КӘСІБИ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
А.Ш. Тұрдалиева, Ж.К. Исаева
ТарМПИ, Тараз қаласы
Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай
білім қажет. Өйткені тәуелсіз Қазақстанның дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің
қатарында терезесін тең ететін – білім. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру
жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәселесі қойып отыр. Елбасы
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақстандық жоғары оқу
орындардың міндеті – әлемдік стандарттар деңгейде білім беру» деп атап көрсеткен
болатын (1). Бұл міндеттің ойдағыдай жүзеге асырылуы педагогикалық жоғары оқу
орнының жаңа тұрпатты мұғалімді, яғни шығармашылық ойлау қабілеті, кәсіби –
педагогикалық біліктілік деңгейі жоғары, білім беру саласындағы инновациялық
процестерді жүзеге асыруға қабілетті маманды даярлау мәселесіне жаңа тұрғыдан
келуіне тікелей байланысты.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық 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.
Инновациялық педагогикалық технологияларын шығармашылық қабілеттерін
арттыруға өз үлесін қосады.
Оқытуды екі түрлі мағынада қарауға болады. Біріншісі – оқу орнында арнайы
пәндерді оқыту. Екіншісі – өмірді оқыту, өмірге үйрету. Тәрбиелеу мен оқыту – егіз
ұғым. Оқыта отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып оқытамыз. Оқыту тәрбиеге
қарағанда нақтылау. Оқыту үйрету арқылы іске асады. Оқыту арқылы тәрбиенің
саналылығын, руханилығын, әсемділігін, адамгершілікке баулу жолын, еңбекшілігін,
т.б. айқындар толықтыруға болады. Оқыту – тәрбиенің интеллектуалды түрі.
Оқытудың инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі, осы мақсатта сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің
мазмұнын, белгілі деңгейде белсенділігін көздейді.
Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде оқушының өз ісіне сенімділігін,
жауапкершілік сезімін, шығармашылық қабілеттілігін қалыптастыру мақсатын
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жүзеге асыруға жағдай туғызатын оқытудың инновациялық негізгі түрлері
анықталады.
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға
ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін
қалыптастыру және дамыту; баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр студентті оның
қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық студенттердің дамуы үшін
жүйелі жұмыс істеу.
Еліміздің барлық оқу мекемелерінде білімнің жаңа жүйесі енгізіліп жатыр.
Мұндағы негізгі мақсат – жаһандану заманында білімнің бүкіләлемдік кеңістігіне
ену. Осыған орай, білімнің мазмұны да, оған қойылатын талаптар да өзгереді. Сол
себепті қазір жалпы барлық оқу орындарында оқытудың инновациялық технологиялары қолданыла бастады. Сондықтан жаңашылдық керек, яғни, инновациялық жүйе
негізінде оқу орынның оқушыларының белсенділігін арттыру, өзіне сенімділігін
қалыптастыру, танымдық-шығармашылық қабілетін дамыту олардың белсенділіксенімділік сапаларын диагностикалық әдіс-тәсілдермен анықтауға, сабақта, сабақтан
тыс уақытта өз ойын еркін жеткізе білуге үйретуге, қоғамда болып жатқан
оқиғаларға қатысты көзқарастарының болуына, инновациялық тәртіп нормаларын,
белгілерін, көрсеткіштерін анықтауға көмегін тигізеді.
Балаға бірден-бір әсер ететін орта – жоғары оқу орны. Ал мектеп – елдің
болашақ әлеуеті бастау алатын негізгі және басты орын, өйткені, білім беру
жүйесіндігі нақты жетістіктер тек мектепте ғана болуы мүмкін. Демек, жеке тұлғаны
қалыптастыру міндеті мектепке жүктеледі. Ары қарай осы міндетті алып жүретін
жоғары оқу орындары болып табылады.
Жоғары оқу мекеменің білім деңгейін көтеру үшін оқу үрдісіне инновациялық
педагогикалық технологияны кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамытушылық сапасын көтерудің тең жолдарын, әдіс-тәсілдерін қалыптасыру
қажет. Ол үшін білім беру жүйесінің мазмұны жаңа міндеттерімен толықтырылып,
өмір талабына сай жаңа саналы тәрбие, сапалы білім берілуі керек.
Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып,
үйреніп, сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады:
– білімалушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық
технология түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне одан шығатын нәтиже
оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты;
– жаңа инновациялык технологияларды енгізужүйеліәрі мақсатты түрде
жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады;
– жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу
орнының материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі
жетіспеуі, кадрлық әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды.
Оқытудың жаңа технологиясы іс-әрекеттің жоспарланған нәтижесіне жетудің
шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің жиынтығынан тұрады. Оның
дәстүрлі оқыту технологиясынан ерекшелігі мынада:
– оқушының интеллектуалды дамуы аз уақыт ішінде қабылдау дәрежесінің
жоғары мөлшеріне жетуіне бағытталғандығы;
– оқушы мен мұғалімнің белсенділігінің сайма-сай болуы;
– мұғалім
мен
оқушының
өзара
қарым-қатынасында
жауапкершіліктің міндеттілігі.
Қазіргі жағдайдағы білім беру дегеніміз – бұл оқушылардың интеллектуалдық
қабілетін дамытуға, олардың шығармашылық потенциалын қалыптастыруға, ғылыми
көзқарасы мен жалпы мәдениеттілігін кеңейтуге бағытталған күрделенген оқу
бағдарламасы негізге алынған жоғарғы деңгейдегі жалпы білім беретін мекемелерде
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оқушылардың қалауларына және бейімділіктеріне сәйкес оқытудың мазмұнын,
түрін, әдістерін еркін таңдауға жағдай тудырылады (21).
Мектепте білім берудің негізгі принциптері – білім берудің түрін еркін таңдау,
оқушының жеке басының сапаларын ескеру, интеллектілік шығармашылық
қабілетін, жоғарғы рухани және адамгершілік сапаларын дамыту.
Оқу материалын жүйелілік тұрғысынан құрылымдау тәсілмен оқыту білім мазмұнына жаңаша қарауды, мұғалімнің де, оқушының да шығармашылықпен жұмыс
істеуіне әсер етіп, оқушыларды жүйелі ойлау білігін қалыптастыратынын көрсетті.
Осы тәсілмен бірнеше сабақ өткеннен кейін-ақ оқушылардың ақыл-ой дамуындағы
өзгерістер байқалады.
Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты енгізу, яғни
жаңа әдіс-тәсілдерді, амалдарды, құралдарды, жаңа концепцияларды жасап, оларды
қолдану деп анықталған.
«Инновация» сөзі – қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника салаларында өте жиі қолданылып жүрген термин. Қазір бұл сөз «жаңа, өзгеру, жаңаша»
деген мағынаны білдіреді және дәл қазіргі жаңа заманға да «жаңа, жаңаша
өзгерудің» мазмұны терең және анық екендігі белгілі. Бұл әдістеменің негізінде
үйренушінің дербес қабілет белсенділігін қалыптастыру, оқыту материалдарын
өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға шығады. Мұның
ерекшеліктері мыналар:
– үйренушінің белсенділік іс-әрекетін дамыту;
– оқыту мен үйретудің өзара үйлесімділігін қалыптастыру;
– үйренушінің танымдық үрдіске белсенді қатысуын анықтау мүмкіндігі;
– көрнекілік құралдарын көбірек пайдалану арқылы сезіміне, қабылдау эмоциясына әсер ету.
Инновациялық іс-әрекет аспектінде болашақ маманның кәсіби құзыреттілігі
дегенде төмендегі құрылымдық компоненттердің қалыптасқандығын түсінеміз:
а) Білім түрінде қалыптасқан құзыреттіліктер:
– жаңалық туралы жалпы білім, инновацияның білім беру саласындағы рөлі,
инновациялықіс-әрекеттер туралы заңдылықтар;
– білім-тәрбие үрдісінің
жаңалану процестері, оның принциптері,
заңдылықтары, әдістері, құралдары туралы педагогикалық білім;
– дәстүрлі іс-әрекеттер компоненттерінен арылу мақсатында шығармашылық
тұрғыдан қзін-өзі жетілдіру үшін қажет болған психологиялық білім,
– инновациялық технологиялар, оларды меңгеру мен жүзеге асыру туралы
білім;
– білім беру технологиясынжетілдіру және инновациялық әрекеттерді жобалау
әдістері білу;
– ақпараттық технологиялар туралы білімнің болуы;
– инновациялық іс-әрекеттердің нәтижесін диагностикалау әдістерін, оны сараптау және нәтижесіне баға берудібілу;
б) Біліктілік, қабілет және дағды түрінде қалыптасқан құзыреттілік:
– педагогикалық жаңалықтар туралы іргелі білімдерді пайдалана отырып,
дәстүрлі әрекеттер компоненттерін жеңіп, инновациялық іс-әрекеттерді ұйымдастыружәне жүзеге асыру біліктілігі;
– пәнді жүргізу әдістемесі және педагогикалық жаңалықтар, технологиялар
мәселесі бойынша өзін-өзі дамытып отыру дағдысы;
– оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық технологияларынтаңдай білу және
жүзеге асыруға оны қолдану тиімділігінебаға беру қабілеті;
– педагогикалық процесте өзінің шығармашылық мүмкіндіктерін толық
жүзегеасыру қабілеттілігі;

412
– заманауи ақпараттық технологияларды және педагогикалық жаңалықтарды
іздену әдістерін меңгеру;
– жаңа педагогикалық құндылықтарды, педагогикалық ғылым және озат
тәжірбиелерді негізге ала отырып, өзінің кәсіби іс-әрекеттерін жоспарлау және
ұйымдастыру біліктілігі;
– оқыту мен тәрбиелеудің технологиялық құралдарын пайдалана алу дағдысы;
Инновациялықіс-әрекет аспектіндегі болашақ маманның құзыреттілігі арнайы
құзыреттілікке жатқызылады, яғни кәсіптік іс-әрекеттің нақты түрі мектептегі
инновациялық процестерде көрініс табады.
Болашақ мұғалімніңкәсіби құзыреттілігінің мәнін ашуды білім, білік-дағды,
қбілет пен мінез-құлық түрінде өалыптастырылатын құзыреттіліктер деп бөліп
қарастырдық.
1. Білім: жаңалықтар жайлы жалпы білім, инновацияның білім берудегі рөлін
білу; жаңашыл іс-әрекет заңдылығы туралы білім; шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі
жетілдіру үшін қажетті психологиялық білім; инновациялық технологиялар туралы
жалпы білім оны меңгеру және оқытуда қолдану, жүзеге асыру туралы білім;
жаңашыл іс-әрекеттерді жоспарлар әдістерін білу; инновациялық іс-әрекеттер
нәтижесін диагностикалық тәсілдерін білу.
2. Білік-дағды: инновациялық іс-әрекеттерді ұйымдастыру жүзеге асыру
біліктілігі; сабақ түріне қарай инновациялық технологиялардың ең тиімдісін таңдау
біліктілігі; инновациялық білім беру технологияларын мектеп, сынып, жеке оқушы
жағдайында бейімдеу біліктілігі; жаңалық іздестіру дағдысы; білім беру және
тәрбиелеудің технологиялық құралдарымен тиімді жұмыс істеу дағдысы.
3. Қабілет: шығармашылық қабілет; пәнді оқыту әдістері шеңберінде өз білімін
жетілдіру; жаңа білім беру технологияларын талдау және оны қолдану тиімділігін
бағалау қабілеті; білім беру технологиясына жаңалық енгізу қабілеті.
4. Мінез-құлық: инновациялық іс-әрекеттерге пікір айту, өз ойын еркін айта
алуы; еңбекқорлық.
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі,
басты міндеттері мынадай:
– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде
ұйымдастыра білу;
– білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;
– өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;
– аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.
Жалпы педагог баланы үлкен өмірге жетелеуші бағбан. Жоғарыда атап
өткедей, бүгінгі таңда мемлекетіміздің стратегиялық маңызды бағыттарының бірі –
білім беру саласын жетілдіру. Ұлттың рухани тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін сақтап
қалатын да, қорғайтын дакелешек асуларға бастайтын да – жүйелі білім. Бүгінгі
жаһандану заманындағы біздің басты нысанамыз – өркениет деңгейіндегі тәуелсіз
мемлекеттің рухани өсуі тұрғысынан тәуелсіз, озыө білім үлгілерімен қаркланған
жастар тәрбиелеу. Ал бұл жоғары білімді, кәсіби білікті педагогтардың қолында.
Демек, педагогиклық кәсібилілік – интеллектуалдық ұлт дамуының негізі.
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ОТБАСЫ ҚАРЫМ-ҚАЫНАСЫ –
ЖАСӨСПІРІМНІҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗІ
Б.Ғ. Сәрсенбаева, З. Розанкулова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Отбасы жүйесін – біріңғай білім беру деңгейі ретінде қалыптастыруға, белгілі
құрылымдық ерекшеліктері меңгерген, қызметі және дамуы болады. Отбасындағы
құрылымдық қатынас кез-келген нуклеарлы (жеке адамдар: күйеуі, әйелі және
олардың балалары) топта негізгі төрт жүйе бөліктерінен тұрады. Алғашқы топ жеке
адамдар – отбасы мүшелерінен тұрады; екінші топ – ері – әйелінен құралады; үшінші
топ-сиблингті, төртінші топ – ата – ана диадасы – баладан құралады. Әр топ
бөліктерінде өз алдына белгілі шекара, қажеттілік және үміт етулері болады. Отбасы
жүйесі дұрыс теңделінсе, онда жүйе бөліктерінің қажеттіліктері бірдей өтілетін болады. Психолог Л.С. Выготский өзінің еңбектерінде былай жазады: «Бала дүниеге
келісімен әлеуметтік, қоғамдық, тіршілік иесі болып саналады, оның өсіп жетілуі
үшін ересектер мен қарым- қатынасқа түсуінің маңызы зор, осы арқылы бала білім
мен әлеуметтік тәжірибені меңгереді». Әлеуметтік ортада қосымша өкілеттілік алған
отбасы мүшелерінің басты қызметтері: сыртқы зиян келтіретін факторлардан отбасын қоғау, отбасы мүшелерінің бір-біріне көмек көрсетуі, сау қалуын қамтамасыз
етуі, балаларды тәрбиелеу, отбасы мүшелерінің эканомикалық, әлеуметтік,
эмоциялық және дене жағынан жекелік дамуы үшін алғы шарттарын құру, бірбірімен тығыз эмоционалды байланыта болуына қолдау жасау, сондай-ақ өзара
мінез-құлыққа әлеуметтік бақылау жасау.Баланың ата-ана және құрбыларымен
қарым-қатынаста болуы әлеуметпен кездесуге дайындық болып табылады. Осылайшы, отбасы белгілі бір әлеуметтік мінез-құлық үлгісін құрап, әлеуметтік өзара
қимыл тәсілдеріне үйретеді. Қазіргі кезде баланың әлеуметтенуі оның құрбықұрадстарымен қарым-қатынасы және мектеп, қоршаған орта туралы түсінігі басты
рөлге ие екендігі мойындалып отыр. Қалай десек, те қоршаған ортада болып жатқан
жағдайларды бала бағалай отырып, бәрінен бұрын өзінің ең жақын туыстарының
тәжірибесіне сүйенеді. Осылайша, баланың отбасында маңызды мөлшерде
меңгерген іс-әрекет үлгілері, оның келесі бір әлеуметтік тәжірибесін айқындайды.
Жанұя қарым – қатынастырарының 4 типі белгілі:
1. Диктат – деп жанұяның бір мүшесінің екінші бір мүшесінің әр уақытына
(жүйелі) әр кезде сезімдері мен инициативаларын тежеп, басып отыруын айтамыз.
Максималды талап ету максималлды жоғары сенім мен құрметпен байланысы
бойынша болу керек немесе диктат.
Бала реакциясы:
– өтірік айту;
– жек көру;
– дөрекілік.
Баланың дербестігі, инициативасы (белсенділігінен), өз – өзіне сенімін
жоғалтады.
2. Аялау (опека) – ата – аналар баласының барлық қажеттілігін қанағаттандыра
отыра, оны түрлі қиындықтардан шектейді, қамқорлық жасайды (бала белсенділіктен айырылады, диктат реакциясына ұқсас, диктатқа қарама – қарсы форма). Міне,
осының барлығы «ересектікке» кедергі жасайды және жасөспірім кезінде нағыз
белсенді бунт болады.
3. Кіріспеу немесе қатыспаушылық – баланың толық еркін тәртібіне араласпау
негізделген өзара – дара қарым – қатынастар жүйесі (жанұяның тартымды ошақ
ретінде болу мүмкіншілігі жойылады).
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Индивидуалист – эгоист бала ретінде көрінеді.
4. Ынтымақтастық карым –қатынас (бірлесіп істеу) – бірлескен іс – әрекеттің
жалпы мақсат міндеттеріне құрылған қарым – қатынастар.
Олар мынадай көріністерден байқалады:
а) жалпы міндеттер мен еңбек;
ә) бірге қатысуда (жанұя жұмыстарына қатысу, көмек).
Ортақтасып қуану, ренжу, сену, армандау жанұяны біріктіріп, ұжым ретінде
дамуының негізі болып табылады.
Жанұя ұжымы дегеніміз – жанұя мүшелерінің ынтымақтастығына негізделген
жоғары деңгейдегі топ. Мұның барлығы жанұяға ұжымының феномендеріне тән болуынан байқалады, олар:
1) жанұя бірлігі;
2) жанұя мүшелерінің бірлескен әрекеттің жетістіктері мен кемшіліктеріне
жауапкершілік;
3) ұжымдық идентификация – өзіне басқаларға сияқты, басқа біреулерге өзіне
сияқты қарым – қатынас (ата – анада, балаларда да эгоизмнің қалыптаспауының
негізгі жағдайы);
4) рольдік әділдік – ата – аналармен балалар рольдері мен жеке тұлғаларының
бір түрі үйлесімдік [1].
Қарым – қатынас мәдениеті дағдыларын қалыптастыру үрдісі адамгершілік
және гуманизм қағидаларына негізделген. Отбасының педагогикалық үрдісінде
дұрыс ұйымдастырылған ара – қатынастар балалардың көзқарастарының дамуына,
мінез – құлықтарына, балалардың басқа адамдарымен араласуына әсері зор, себебі
кіші жастағы балалар сенгіш, еліктегіш ықыласты болып келеді. Көптеген ата- аналар бала тәрбиесіне уақыттарының жетіспеушілігін қазіргі әлеуметтік – экономикалық, нарықтық жағдайларға байланыстырып, өз балаларының адамгершілік
мінез – құлықтары үшін жауапкершілікте мектепке ғана жүктегенді қалайды. Кейбір
ата- аналар бала тәрбиесіне уақыт жеткіліксіз деп жұмыстын қиындап кетулерінен
шаршағандарын себеп етіп тұрса да, адамзат тарихында олардан да көбірек қоғам
үшін қызымет ете отырып өз балаларының тәрбиесіне аса көп көңіл бөле алмаған
белгілі кайраткерлер мысалдары қаншама.Отбасындағы үлкендердің өз іс –
әрекеттеріндегі бірізділік, моральдік тұрақтылық, адамгершілік нормалары мен талаптарына сай болулары – баланың мінез- құлқының дұрыс бағытта болуының және
оны жағымсыз әсерлерден сақтаудың ең нақты кепілі.Отбасында қарым –
қатынастар шын ниетпен, кең пейілмен құрылған болса, онда балалар басқа адамдармен араласу барысында осындай жақсы қасиеттерден сақтауға тырысады. Отбасында өзара көмек көрсету, кішілерге үлгі өнеге болу, бір – бірін қолдау, үлкендерге
сый құрмет көрсету, бірлесе істеген еңбек нәтижесінде ортақ жетістіктер қуанышына
бөлену, бірлесе өткізген демалыс уақыттары – барлығы бастауыш сынып жасындағы
балалар жүрегінде ерекше із қалдырады. Ата – аналармен балалар арасындағы
қарым – қатынастар барысында мынадай ерекшеліктерін анықтайды:
– ата- аналардың коммуникативтік мүмкіншіліктері;
– ата – ана және бала арасындағы қалыптасқан қарым – қатынас сипаттары;
– ата – аналардың қарым- қатынасты шығармашылықпен ұйымдастыру білу
қабілеттері.
Ата-аналар үшін қарым – қатынас өнерін меңгерілері балаларды ашық әңгімеге
шақыруларына, олардың сырларын, құпияларын сақтай алуларымен байланысты
болады. Осындай сенімді қарым – қатынастар ата – аналардың өз балаларының
ерекшеліктерін дұрыс білуге, оған артық сеніміне негізделеді. Егер де ата – аналар өз
сөздерінде тұрмаса, берген уәделерін рындамаса бала жүрегінде сенімсіздік пайда
болады, бала сырын көп ашып айта беретін болмайды, ал ата – аналар өз
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абыройларын төмендетеді. Отбасы психотерапиясында қолданылатын жүйелі ықпал
ету түрі-отбасының әрбір мүшесі дамудың қандай сатысында болса, онда отбасы
толықтай сол деңгейде беген болжам жасайды. Мүдделі жағдайда отбасы
мүшелерінің дамуы және жүйесі екеуі өзара байланысты болуы мүмкін. Алайда,
көптеген жағдайда ол патологиялық сипатқа ие. Мысалы, 15 жасар жеткіншек қыз
перзентті болады деп есептеліп көтерейікші. Бұл жеткіншек жас кезеңі, балада
әлеуметтік тәжірибе белсенді меңгеріліп, өзіндік сана қалыптасатыны бізге белгілі.
Егер жеткіншекке басқа бір адамға деген жауапкершілікті алу ауыртпалығы
жіктелсе, онда ол жеке мәселесін екінші орында ысырып қоятын болады. Сондай-ақ,
жеткіншектің ойлары мен көзқарастары амбиваленттілікпен сипатталады.
Жеткіншектер үлкендер тарапынан көрсетілетін нақты қолдау мен қамқорлыққа
мұқтаж, бастысы тәуелсіздікке ұмтылады. Осылайша, жеткіншектің басқа бір
адамның жағдайын жасау қажеттілігі, оның дамуын айтарлықтай қиындататын
болады. Жеткіншектік кезеңде баланың түрлі психикалық жарақат, қақтығыс,
келеңсіздіктерге сезімталдығы күрт артады [2].
Созылмалы сипаттағы екі топ фактор мәні ерекше: дұрыс тәрбие бермеу және
қақтығыстық жағдайлар. Екінші топқа келесі эманципалды қақтығыс, құрбықұрдастарымен топ құру негізінде туындайтын жан-жанжалды (байланысқа түсе
алмау, қолынан келмейтін басшылыққа ұмтылу, өзін кем сезіну) күштеп тоқтатуға
болады. Дәл осы жас кезеңінде алғашқы суйцид әрекет белсенділік көрініс беріп,
психологиялық дағадрысты сезіну мен байланысты жағымсыз тәуелділік қаупі пайда
болады. Психологиялық дағдарыс салдарына сезімтал болып келетін жеткіншектер
категориясы: зорлық көргендер, түрлі тұрмыс жағдайдағы, отбасында қатыгездіктің
құрбаны болғандар, ата-анасының қазасына байланысты психикалық соққы
алғандар, жақын адамдарын жоғалтқандар, ата-ананың ажырасу жағдайын басынан
кешіргендер, ұяң, ұялшақ жеткіншектер, аборт немесе басқа да медициналық
әрекеттерді басынан өткізгендер және өз құрбы-құрдастарымен салыстырғанда
үлкен жетістіктерге жетіп үлгенрген дарынды балалар. Бұл кезеңде өз тәнінен көңілі
толмаушылық, гамондардың қайта құрылуына байланысты туындаған тітіргенгіштік
күрт көтеріліп, қоршаған ортаға – деген қатынасы өзгеріп, тәуелсіздікке деген
қажеттілік туындайды, дөрекілік, сыншылдық пайда болады. Көптеген жеткіншектер
басқалардай болғысы келумен қатар ешкімге де ұқсамауға ұмтылады. Зерттеушілердің бір қатары 17–19 жаста жасөспірімдік дағдарыс кезеңін бөліп көрсетіп
және жеңіл шығудың жарпы 3 тәсілін ерекшелейді:ішкі ресурстар мен коструктивті
копингтік бағдарламаларды қолданудың мәнін түсінудің арқасында дағдарыс
жағдайлары тиімді шешу; жекелік эмоционалдық тұрғыдағы уайымдауларды қатты
мән бергендіктен, мағыналы нәрсені көре алмай тиімсіз шешім пайда болуы;
дағдарыс жағдайды шешуде туындаған жағымсыз уайымдардан ашу, жағдайды шешудегі жауапкершілікті басқа адамдарға артумен байланысты болып табылады [3].
Қыз баланың ерекшелігі ол дағдарыс жағдайын терең эмоционалдық уайымдаумен қабылдап, одан мән-мағынаны көре алу іскерлігінен болады. Дағдарысқа
ұшыраған қыз бала оны түсіну мен басынан өткере терең қабылдайды, нәтижесінде
олар өмірдің қиын кезеңдерінде мағыналы жол таба білуге машықтанады. Қазіргі
психология есейген балалардың мінез-қүлық автономиясы (жасөспірімнің жеке өзіне
қатысты мәселелерді өзі дербес шешкісі келетіні және оған праволылығы),
эмоциялық автономия (әке-шешесінің дегенімен емес, олардан тәуелсіз өзі қалаған
ден қояр жайлар болу правосы және оны қажетсіну), моральдiк және құндылық
автономиясы (өз кезқарастары болу правосы мен кажеттігі және осындай
көзкарастарының шын мәнінде болуы) болады деп шектеп, балалар автономиясы
туралы мәселені нақты тұрғыдан қояды. Жасөспірімдер бәрінен бүрын, әлбетте,
белгілі бір шекте, бос уақыт саласында мінез-күлык автономиясына жеткісі келеді.
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Мәселен, мектеп оқушыларының көбі бос уақыттарын мектептен де, үйден де басқа
жерде өткізгенді ұнатады. Сондықтан балалардың өмірін жан – жақты жетілдіру
үшін, олардың рухани және дене күштерінің кірәратсыз және кауіпсіз дамуын,
адамгершілік, имандылық жағынан қалыптасатын, қамтамасыз ететін жағдайлар
жасауымыз керек. Қорыта айтқанда, кез келген жанұядағы балаға деген жағымды
қарым – қатынас пен тиімді тәрбиелеу стилінің орын алуы баланың жалпы ақыл – ой
және жеке тұлғалық дамуының бастапқы алғы шарты болып табылады.
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕ «МЕН ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ»
ДАМУЫНА ОРТАНЫҢ РӨЛІ
Б.Ғ. Сәрсенбаева, З. Баратова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қазіргі заман психологиялық әдебиеттерде адамның өзіндік санасының дамуы
адамның танымдық процестерімен байланысты, яғни адамның қоғамда әр түрлі
адамдармен қарым-қатынасына да байланысты. «Мен тұжырымдамасы» деген
түсінік арнайы әдебиеттерге жаңадан енгізілген. Себебі отандық, шетелдік
әдебиеттерде «Мен-тұжырымдамасы» түсінігі нейтральды, бейтараптылықты
білдіреді. Бұл адамның өзі жайлы, физикалық, интеллектуалды және басқа
қасиеттері мен өзіндік бағалау, сондай-ақ ішкі факторларды тұлғаның субъективті
қабылдауының динамикалық жүйесі. Ағылшын психология саласындағы белгілі
ғалымы Р. Бернс мынадай анықтама береді: «мен-тұжырымдамасы – адамның өзі туралы түсінігі, оны бағалаудың жиынтығы. Мен-тұжырымдамасы тек адамның
өзіндік қасиетін ашып қана қоймайды, оның болашақтағы даму мүмкіндігін ойластырады». Мен-тұжырымдамасы адамда әлеуметтік өзара әрекет арқылы пайда болады. Ол адамның туғаннан бастап кәрілігіне дейін қалыптасып, өз белгісін
қалдырады. Өзіндік сана – күрделі психологиялық құрылым, ол ерекше компоненттер ретінде В.С. Мерлиннің осылай деп санайтынындай, біріншіден, өзінің
теңдестігін ұғынуды, екіншіден, белсенді, іс-әрекетшіл негіз ретінде өз «менін»
ұғынуды, үшіншіден, өзінің психикалық қасиеттері мен сапаларын ұғынуды,
төртіншіден, өзін-өзі әлеуметтік- адамгершілік бағалаулардың белгілі бір жүйесін
қамтиды. Бұл элементтердің барлығы бір-бірімен функциялық және генетикалық
жағынан байланысты. Бірақ олар бір мезгілде қалыптаспайды. Теңдестігін ұғынудың
бастамалары сыртқы заттардан болған және өз денесінде болған түйсіктерді ажырата
бастаған кезден бастап нәрестенің өзінде-ақ болады, «менді» ұғыну бала жіктеу
есімдіктерін дұрыс қолдана бастаған, шамамен үш жастан басталады. Өзінің
психикалық қасиеттерін ұғыну мен өзін-өзі бағалау жеткіншектік және
жасөспірімдік кезеңде неғұрлым көп маңыз алады. Бірақ бұл компоненттердің бәрі
өзара байланысты болғандықтан, оның біреуінің баюы бүкіл жүйенің түрін
өзгертпей қоймайды [1].
Жасөспірімнің өзі-ақ өзін көрсетуге барынша ұмтылуымен өзінің «мені» мен өз
қасиеттеріне зор ынта қояды. Атап айтқанда, ол өзінің келбеті мен дене тұлғасын
мүлдем жаңаша қабылдай бастайды. Бұл зор ынта балаң жас өспірім жаста да
сақталады. Өзінің өзгергіш тұлғасына зер сала зерттейтін жас өспірім жігіттер мен
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қыздар бұған барынша алаңдайды. Олардың бәрі дерлік өз келбеттерін өзгерткісі келер еді. Олар үшін әсіресе құрдастары алдындағы беделін арттырып, танымалдығын өсіретін қасиеттер ерекшке маңызды. Жас өспірімдердің көбі тапал, толық
болғанына, бетіне безеу шығуына т.б. қынждылады. Әсіресе кеш толысатын ер балалар мұнысына қатты уайымдайды; екінші жыныстық белгілердің шықпай кешігуі
құрдастарының алдындағы беделін төмнедетіп қана қоймай, өзін қатарынан кем
сезінуді туғызады. Бұл қынжылыстар, әдетте, ешкімге білдірілмейді. Өз денесінің
бейнесін жас өспірімдердің өзін-өзі ұғынуының ересектердің ойлағанындай емес,
анағұрлым маңызды компоненті. Қалыпты өсудің барлық нюанстары мен варианттарын білмеу көптеген жас өспірімдер үшін нағыз «норма трагедиясына» айналады.
Мен-тұжырымдамасы алғашқы кезіндегі ішкі орта ықпалына тәуелді болса, келешекте адам өмірінде ерекше роль атқарады. Тұлғаны түсіндіру үшін де, өзіндік сананы сипаттау үшін де қолданылып, осымен соңғысының өзіне тән ерекше мазмұнын
жоюға әкелетін, «Мен» ұғымын кейбір теріс пайдаланушылық та байқалады. Өзінің
пайда болған сәтінен бастап Мен-концепциясы үш функционалды-рольдік
аспектісінің белсенді бастауынан тұрады:
1. Мен-тұжырымдамасы – ішкі келісімді қамтамасыз ету құралы. Тұлға
теориясының бірқатар зерттеулері адам жетістікке жету жолына әркез ішкі келісім
негізінде барады. Ішкі үйлесімділік қажеттілігін сезу арқылы адам теңсізді жою үшін
түрлі іс-әрекетке барады. Оның нақты факторы ретінде адамның өзі жайлы ойы саналады.
2. Мен-тұжырымдамасы – тәжірибе түсіндіру құралы. Бұл Мен-тұжырымдамасының функциясы адамның жеке тәжірибесін түсіндіреді, яғни адам өз тәжірибесі
арқылы өзін, өз іс-әрекетінің тұрақты тенденциясын анықтайды.
3. Мен-тұжырымдамасы – күтілетін болжам жиынтығы тәрізді. Адамға әлде бір
жағдайдың өту барысына болжау жасау қасиет берілген. Адам өз маңызына қарай
өзгелердің өзіне деген қатынасын болжайды. Олар: ешкімге қажетсіз, ұнамауы
мүмкін, соған байланысты әрекетке бару немесе өз қылығымен айналасындағыларға
түсіндіру. «Мен» біресе адамның психикалық іс-әрекетінің «потенциалды
реттеушісі, біресе «тұлғаның қайсыбір адамгершіліктік-дүниетанымдық өзегі»,
біресе адамзат тұлғасының синонимі ретінде түсіндіріледі. С.Л. Рубинштейн: «Кез
келген тұлға, ал Мен тұлға, – ол «Мен» мағынасындағы субъект» – деп жазады. «Өз
өзінің бейнесі» ұғымы да айтарлықтай жиі кездеседі. Бірақ оның нақты мазмұнының,
орнының нақты анықтамасы және өзін-өзі танудың өзге компоненттерімен байланысы әлі қарастырылмаған. Тек Н.И. Непомнящая мектеп жасына дейінгі баланың
құндылықтық сферасының «Мен – бейнемен» байланысы туралы айта отырып, бұл
терминді, нақты айтқанда баланың өзі туралы түсінігін қобалжулар субъектісі және
әрекет субъектісі туралы деп түсінетінін бекіткен ғалымның бірі. Әйтсе де, өзін-өзі
тану психологиясы «Мен бейнесі» сияқты компонентсіз мүмкін емес [2].
Кеңес психологиясында өзін-өзі танудың дамуын анықтаушы фактор ретінде
адамның өзінің практикалық іс-әрекеті мен оның қоршаған адамдармен өзара
ықпалы алынады. Осы арқылы ол адамзаттың жинаған қоғамдық тәжірибесін
меңгереді.
Өзін-өзі танудың құрылымдық бірліктердің тұтас қатарынан тұратын өте
күрделі психикалық құрылым екендігі жалпыға мәлім. Дегенмен, өзін-өзі тану
құрылымының бұл бірліктеріне (немесе компоненттеріне) қатысты түрлі
зерттеушілердің пікірлері әрқашан сәйкес келе бермейді.
Әдетте өзін-өзі тану екі негізгі компонентін бөліп көрсетеді: 1) өзін білу және
2) өзіне қатынасы, әрі олар бірлікте қарастырылады.
И.И. Чеснокова өзін-өзі тануды үш компоненттің: өзін-өзі танудың, өзіне
эмоциялық-құндылықтық қатынастың және тұлғаның мінез-құлқын өзі реттеуінің
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бірлігінде түсінуді ұсынады. И.С. Кон «Мен» ұғымын адамның өзінің өзі туралы
түсінігінің синонимі ретінде қарастыруды ұсынады. Өзін-өзі танудың генезисіне
келетін болсақ, онда бұл мәселеге әдейі арналған еңбектер өте аз. Олардың ішінде
Б.Г. Ананьевтің, С.Л. Рубинштейннің еңбектерін атауға болады. Оларға Л.И. Божовичтің еңбегі жақын. Онда тұлға дамуының жағдайын зерттеуден бөлек өзін-өзі
танудың даму мәселесі қарастырылған. Бұдан басқа, балалық шақтың белгілі бір
кезеңдеріндегі өзін-өзі танудың жеке мәселелеріне арналған зерттеулердің тұтас
қатары бар. Олардың көпшілігі мектеп жасындағыларға (негізінен жеткіншектік
кезеңге) жатады [3].
Өзіндік сана дамуының генетикалық алғышарты болып табылатын белгілі бір
құрылымдардың («прообраз») тіпті нәрестелерде болатынын айқындайтын
еңбектердің 50-ші жылдардың өзінде, ал 70-ші жылдары эксперименттік
зерттеулердің пайда болғаны рас. Дегенмен, өзін-өзі танудың генезисі туралы
тұтастай түсінік әлі күнге жасалынған жоқ. Өзін-өзі танудың онтогенезде пайда болу
мерзімі туралы мәселе даулы болып қалуда [4].
Өзін-өзі тану мәселесі сананың ерекше формасын білдіретінін атап айтамыз.
Заттық сананың объектісі объективті шындық болып табылады. Өзін-өзі танудың
объектісі болмыс емес, іс-әрекет субъектісі ретіндегі тұлғаның өзі.
Өзіндік сананың құрылымын қарастыру қажет және өзін-өзі тануға жататын
жерін анықтау керек. Өзін-өзі танудың құрылымында Мен түрлі себептердің
әсерімен орталық рөл атқаратын субъект ретінде көрінеді. Өзін-өзі тануды пайдалана
отырып, ол бұл қызметті эмоциялық-құндылықтық қатынаспен тығыз шырмалып
атқарады. Өзін-өзі танудың нәтижесі Мен бейнесі болып табылады. Мен бейнесі
бірден пайда болмайды, алдымен өзі туралы түсінік қалыптасады. Жүйелі өзін-өзі
танудың барысында бұл жеке түсініктер тұтастай бейнеге жиналып, болашақта
тұтастай құрылым ретінде, яғни Мен – тұжырымдамасы ретінде қызмет етеді.
Әдебиет
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: уч. для студентов вузов. – М.: Владос, 1972. – 384 с.
2. Астапов В.Н. Функциональный подход к изучению состояния тревоги // Психологический
журнал. – 1992. – Т. 13. – №5. – 180 с.
3. Бернс. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1990. – 540 с.
4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М., 1995. –
480 с.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУДА ОЙЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
С.К. Уразкенова
№35 ОББМ, Павлодар қ.
Білім беру саласында оқушылардың әр пәнді игеруге деген құлшынысын арттыру үшін жаңа педагогикалық технологияны тиімді пайдалану қажет, себебі жаңа
технологияларды қолдану мұғалімдер мен оқушылардың мүмкіндіктерін кеңейтіп,
пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мектеп білім беруінің даму тенденцияларын талдау бойынша, XXI ғасырдың басында мектептің басты мақсаты әр
оқушының тұлғасын тәрбиелеу, ал оқыту үдерісі – оның дамуының негізгі тәсілі болып саналады. Бастауыш мектеп – оқушы жеке тұлғасының дамуының ең маңызды
кезеңі, баланың болашағы, оның интеллектуалдық және адамгершілік дамуы,
еңбекке қатынасы көбіне бастауыш сыныптардағы оқыту мен тәрбилеудің
мазмұнымен анықталады. Қазіргі замандағы шарттарда бастауыш мектеп мұғалімі
іс-әрекетінің мазмұны сапалы өзгереді – ол дамытушы әлеуметтік-мәдени ортаны
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құрастыра алатын педагог, баланың жеке тұлғаға бағытталған оқытуды жүзеге асыра
алатын педагог болу керек. Сонымен қатар, ол оқыту әдістері мен тәсілдерін өз
бетінше таңдап алады. Сондықтан қазіргі педагогика ғылымы – баланың ұлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуда.
Сол технологиялардың бірі – ойын технологиясы. Оқытудың ойындық технологиясының теориясы мен тәжірибесіне байланысты мәселелер M.Ж. Арыстанов,
Н.К. Ахметов, Б.А. Қойшыбаев, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров және басқалардың еңбектерінде зерттелген. Педагогикалық ойындар технологиясы дегеніміз –
педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің
жиыны. [1] Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы деген жағдайларда
пайда болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде қолданылады. Баланы
тәрбиелеуде ойын технологиясының берері мол. Ойын кезінде жеке тұлғаның өзін –
өзі басқару қабілеті жетіліп, қалыптасады. Мектепке келгеннен кейін балалардың
басты әрекеті оқу іс-әрекеті болады. Оның негізгі білім және іскерлікті, оның
тәжірибелік тәсілдермен жүзеге асыруды игеру. Оқу іс-әрекеті өз бетінше
қалыптаспайды. Егер оқушы мектепке барса, мұғалімді ықыласпен тындаса және үй
жұмысын орындаса ол оқу іс-әрекетін жүзеге асыруда деп санаған дұрыс емес.
Мұғалім оқушыда іс-әрекетін қалыптастырады (оларды оқуға үйретеді). Ойын
кезінде баланың танымдық қабілеті дамиды, қарым – қатынас жасауына мәжбүрлік
туады, үлкендерге еліктеу және өмірге деген қызығушылығы қалыптасады.
Грамматикалық ойындар арқылы сабақтарда оқушылар әртүрлі жағдайды түсінеді,
оны шешу жолдарын қарастырады. Жақсы ойынға бала бар ынтасымен беріліп, оны
білуге, меңгеруге талпынып, алуан түрлі дағды, мәліметтерді алып, шеберліктерін
шыңдайды. Сабақта оқушылардың алған білімдерін одан әрі дамыту, тереңдету,
олардың ізденімпаздығын арттыру, ой – өрісін кеңейту, шығармашылық қабілетін
дамыту, оқуға белсенділігін арттыру мақсатын көздеуге болады.
Қазақ тілі пәнінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салаларын
оқытқанда тақырыпқа орай әртүрлі әдіс – тәсілдермен, шеберлікпен грамматикалық
ойындарды енгізуге өте тиімді. Ойындарға материалды таңдап алуда біз
төмендегідей жайттарды есепке алдық.
1) Ойындарды пайдалануға оқу материалы мазмұнының мүмкіндіктері.
2) Білім көлемі мен сипаты, оларды меңгерудің қолайлығы.
3) Ақыл-ой іс-әрекеті тәсілдерін қалыптастырудың алғы шарттары.
Ойынның құрамына қойылатын талаптар, ойынның мақсаты, мазмұны және
формасы арқылы анықталады. Бұл жағдайда ойынға қатысты әрбір озат оқушыларға
жақсы таныс болуы керек.
Дидактикалық ойындарды ұйымдастыру мен жүргізу педагогикалық тұрғыдан
бірқатар шарттарға байланысты:
1. Ойынның сабақтың дидактикалық мақсатына сәйкестігі.
2. Ойындардың мазмұны мен формасына қарай әртүрлілігі.
3. Ойынның балаларға түсінікті және тартымды болуы.
4. Ойынға қатысушылардың белсенді шығармашылық позициясы.
5. Ойынның эмоциональд болуы.
Осы шарттардан ойынды ұйымдастыруға мынадай әдістемелік талаптар
қойылады.
1. Ойынның мақсаты және керекті көрнекті құралдар мен материалдар күні
бұрын дайындалып отыруы тиіс.
2. Ойынға кірісер алдында оның жүргізілу тәртібі оқушыларға әбден
түсіндірілуі қажет.
3. Ойынға сыныптағы оқушылардың барлығының қатысуын қамтамасыз ету
керек.
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4. Оларды ойын үстінде ойлай білуге, шешім қабылдай білуіне жетелеу керек [2].
Ойындардың жіктемесін жасауда біз оқытудың білімділік, тәрбиелік және
дамытушылық мақсаттарына жетуге бағытталған мазмұндық мотивациялық
аспектісін негізге алдық. Сабақта тиімді қолданылған ойын түрлері – мұғалімнің
түсіндіріп отырған материалын оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, жемісті,
сапалы меңгеруіне сенімді көмекші бола алады. Өйткені, кіші жастағы оқушылар
жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға өте ынталы келеді. Балалар тез сергіп, тапсырмаларды тез, әрі қызығып орындайтын болады. Ойын балалардың оқуға, еңбекке
деген белсенділігін, қызығушылығын арттырудағы басты құрал. Ойын барысында
балалардың белсенділігі, шығармашылығы дамиды.
Ал мұғалімнің міндеті – балаларды ойынға өз қызығушылығымен, ынтасымен
қатысуын қамтамасыз ету. Ойын мен адам мәдениетінің өзара байланысы ғылыми
түрде анықталды. Олардың тұлғаны дамытудағы маңызы анықталды, оның
психологиялық және әлеуметтік факторлармен келісімі жөнінде кең қарастырылуда.
Ойын технологиялары әлі де білім беру саласында жаңа иновация болып табылады.
Ойын әрекеті балалардың бағалы өмірінің алғашқы күндерінен бастап-ақ маңызды
зор Халық жасаған мұралар сан алуан. Солардың бірі ұлт ойындары. Ойынға тек
ойын деп қарамай халықтың ғасырлар бойы жасаған асыл қазынасы, бір жүйеге
келтірілген тамаша тәрбие құралы деп қарау керек. Ұлт ойындары отбасы
тәрбиесінен бастап, мектептегі жеке пәндерді оқыту барысында қосымша материал
үшін, баланың сол пәнге қызығушылығын арттыру үшін пайдалануға болады.
Сабақта ойын түрлерін пайдалану сабақ түрлері мен әдістерін жетілдіру жолындағы
ізденістердің маңызды бір буыны [3]. Ойын түрлерін оқу процесін пысықтау, жаңа
сабақты қорытындылау кезеңдерінде, қайталау сабақтарында пайдалануға болады.
Ойын түрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым
сәйкес алынса, оның танымдылық маңызы да арта түседі. Оны тиімді пайдалану
сабақтың әсерлігін, тартымдығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасы мен
қызығушылығын арттырады.Ойынмен ұйымдастырылған сабақ балаларға көңілді,
жеңіл келеді.Ойынды іріктеп алуға нақтылы сабақтың мақсаты, мүмкіндіктері мен
жағдайларын ескеруге ерекше назар аударған жөн. Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың
әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мұғалім мен оқушылардың бірлескен оқу әрекетінің өзара байланысты технологиясы ретінде қолдануға болады.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗАРА
ЖӘНЕ МҰҒАЛІММЕН АРАҚАТЫНАСЫ
Д. Успанова
№1 қазақ-орта мектебі, Ақсу қаласы
Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп
қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Бастауыш сынып жасындағы баланын білім
алудағы іс-әрекеті де, бұған дейінгі барлық іс-әрекеттер (манипулияцилық, пәңдік,
ойын арқылы) сияқгы, оған ену тәжірибесі арқылы бірте-бірте дамиды.
Білім алу іс-әрекеті окушы баланың өзіне бағытталған іс-әрекеттен тұрады. Бала тек білім алуды ғана емес, сонымен бірге оны қалай меңгеруді де үйренеді. Жазу,
есептеу, оқу және тағы баскдларына үйрену арқылы бала өзін – өзі өзгертуге қарай
бағыттай алады, яғни, ол іс-әрекеттік және ақыл-ойлық қажетті әдістерді (оны қоршап тұрған мәдениетке тән) меңгереді. Рефлексиялы түрде, яғни, өз санасы арқылы
өзінің психологиялық күйіне ой жұгіртіп, ол өзін бүрынғы және бүгінгі қалпымен
салыстыра алады. Өзіндік өзгерістері өз бойындағы жетістіктері арқылы қадағаланады және айқындалады.Білім алу іс-әрекетіндегі баланың маңызды әрекеті – бұл
онын өз-өзіне деген рефлекциясы, жаңа жетістіктерін және болған өзгерістерді
қадағалай алуы. «Бұған дейін қолымнан келмеді – енді келеді», «Бұған дейін жасай
алмадым – енді жасаймын», «Бұрын қандай боддым – қазір қандаймын», – міне,
бұлар қол жеткізілгендер мен өзгерістердің терең рефлекциясы қорытындысына
берілген негізгі бағалар. Баланың өзін-өзі үшін өзгеріс мәні және осы өзгерістерді өзі
үшін жүзеге асыратын субъекті бола алуы өте маңызды. Егер бала өзінің өрлеуіндегі
оқу іс-әрекетінің, өзін-өзі дамытудың жетілген түрінің рефлекциясынан қанағат алса,
демек, бала оқу іс-әрекетіне психологиялық жағьшан толықтай кірісті деген сөз.
Бала мектеп табалдырығын аттағаннан кейін, оның әлеуметтік жағдайы
өзгереді, бірақ ішкі әлемі, психологиясы әлі мектепке дейінгі калыпта болады.
Баланың ең негізгі іс-әрекеті әлі де ойын, сурет салу, ойыншықтарды құрастыру болып қала береді [1]. Оку іс-әрекеті әлі де дамуды кажет ететін деңгейде болады. Оқу
іс-әрекетіндегі, тәртіп сақтаудағы қажетті іс-әрекетке еріктілік беру алғашкы кездерде ғана мүмкін болады, бұл кезде балаға жақын арада істелінуі тиіс мақсаттар және
оның күш салуын қажет ететін тапсырмалардың мөлшерінің аздығы түсінікті болады. Оқу іс-әрекетіне ерікті түрде назар аударту ол балаға жеңіл тиеді.
Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, баланың алдына оқу іс-әрекетінің
шарттарын қойса, бұл баланың шын мәнінде оку іс-әрекетіне тез араласып кетуіне
(бұл жағдайда ол білімді алуға қалыптасқан) себеп болады немесе өзінің шамасы
келмейтін оқу тапсырмаларының алдында сасқалақтап, бірте-бірте өзіне деген
сенімін жоғалтады, мектепті және оқуды ұнатпаушылық сезімін оятып, бұл тіпті
баланың бойындағы әдетке айналады. Тәжірибеде бұл екі вариант та типтік болып
табылады: білім алуға дайын тұрған балалардың саны да, бұл жағдаймен оқуға шамасы жетпейтін балалардың саны да өте жоғары. Оқу іс-әрекетінің жағдайында
балаға оның ойын емес екендігін түсіндіруге тырысу керек, сонда ғана ол оқуға ат
үстілікпен емес, ынтамен, шьш көңілмен назар аударып, өзін-өзі шынайы өзгертуге
үйренеді. Балалар ойынға құрылған тапсырмалар мен оку тапсырмаларын айыра
біліп, оқу тапсырмаларына құлқы болса да, болмаса да оны қалайда орындауы
керектігін білуте үйренуі керек. Әрине, ойын баланың белсенді өмірінің аясынан
шығып калмауы тиіс. Балаға оның енді «үлкен» екендігін, кішкентай балалар сияқгы
ойьшшықгармен ойнап отыру ұят деген сияқгы сөздерді айтуға болмайды. Ойын тек
қана балалықтың ғана іс-әрекеті емес, ол барлық жастағы адамдардың бос
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уақыттарында айналасып, көңіл көтеретін құралы. Әдетте бала адамдардың
әлеуметтік қарым-қатынасы жүйесіндегі өзінің жаңа орнында ойынның мәнін біртебірте түсіне бастайды әрі ойнағанда да аса бір қүштарлықпен ойнайтын болады. Ойнай жүріп бала өзіне аса маңызды әлеуметтік дағды калыптастырады. «Балалар
қоғамының» рөлі мен ережелері үлкендер қоғамының қалыптасқан ережелері туралы
білуіне мүмкіндік жасайды. Ойын үстінде ынтымактастық пен бәсекелестік сезімі
қалыптасады. Ал әділеттшік пен әділетсіздікке көз жеткізу, теңдік, лидерлік,
бағыныштьшық, адалдық, саткьіндық әрекеттері баланың бойындағы жеке тұлғалық
қасиеттерді қалыптастырады.
Бастауыш сынып жасындағы бала үшін ең маңыздысы -педагог.
Үлкендердің баламен әр түрлі қарым-қатынасы және олардың балаға беретін
бағасының сипаттамасы оның бойындағы өзіне баға бере алу қасиетін дамытады. Бір
жағдайда оның өзінің ақылды екендігіне сенімі артса, басқа бір жағдайларда өзінің
көріксіз немесе қателігін мойындайдьі. Үлкендердің тікелей әсер етуімен баланың
бойында пайда болатын осындай өзіне өзі баға берушілігінен оның басқа адамдарға
да баға беруінің негізі қаланады.
Мектеп оқушъшарының өз арасындағы қарым-қатынастары үнемі өзгеріп отырады. Баланың 3 жастан 6 жасқа дейінгі аралықтағы қарым-қатынастары негізінен
ата-аналардың бақылауында болатын болса, 6 жастан 12 жасқа дейінгі аралықта мектеп оқушылары көп жағдайда ата-ана назарынан тыс қалады. Бастауыш сынып
жасындағы балалардың достық қарым-қатынастары негізінен қыз бала мен қыз
баланың, ер бала мен ер баланың арасындағы достыққа әкеледі. Ата-аналарымен
арасындағы байланыстын бұрынғыға қарағанда босаңсығаны себепті бала енді өзінің
жора-жолдастарының қолдауына көбірек сүйенетін болады. Сонымен бірге оған енді
өзінің эмоционалдық кауіпсіздігін де қамтамасыз етуіне тура келеді. Демек бала
үшін өз құрбы-құрдастары өзіндік бір рөл атқара бастайды, яғни, ол соларға қарай
отырып, бұдан әрі қарай ата-анасы көрсеткен жолдың ішінен қайсысын алуы керек,
ал қайсысынан бас тарту қажеттігін тандай бастайды. Мектеп жасындағы балалар
әдетте жынысына, өз отбасының әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне қарай
өзіндік топтарға бірігеді. Осылайша бастауыш сынып жасы маңызды жағдаймен,
яғни, баланың мектепке баруымен айқындалады. Мектептегі жаңа әлеуметтік жағдай
бала өмірінін бұрынғы өзі үйренген қалыбынан гөрі тереңдеу әсер береді әрі
баланың жүйкесіне салмақ түсіреді.
Бастауыш сынып жасы-бұл айналадағы өзге әлемді баланың өз бойына сіңіре
бастау, білім жинақтау, осыларды басымдылықпен игеру кезеңі болып табылады.
Осы бір аса маңызды өмірлік функцияны табысты орындау баланың өзіне тән
бейімділігінің осы жаста қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды, яғни, ол мынадай
бейімділіктер: адамның беделіне зор сеніммен қарауы, кездесетін барлық
жағдайларды тез қабылдап, оған тез әсерленгіштігі, аңғал да ойын баласының
қарым-қатынасы. Бастауыш сынып жасындағы балалардың бойындағы осы аталған
бейімділіктердің әрқайсысы тек жақсы жақтарымен ғана көрініс табады, ал ол осы
жастағы балаларға ғана тән қайталанбас ерекшеліктер болып табылады.
Бастауыш сынып жасындағы балалардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын
жойылып отырады, кейбір ерекшеліктерінің маңызы өзгереді. Мұндай жағдайдың
балалардың бойында көрініс табуы олардың жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі
деңгейде болатынын атап көрсету қажет. Міне, балалардың танымдық мүмкіндіктеріне өзіміз қарастырған осы ерекшеліктер зор ықпал етеді және ол баланың жалпы
дамуының келешегінің алғы шрты болып табылады. Жеті жасар бала мектеп
табалдырығынан аттасымен-ақ оқушы болады. Оның өмірінде ойын әлі маңызды
орын алғанымен осы уақыттан бастап ол біртіндеп басымдылық ролін жоғалта бастайды. Бастауыш сынып оқушысының жетекші іс-әрекеті оның мінез-қулық
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мотивтерін елеулі түрде өзгертетін, оның танымдық және адамгершілік күштерін
дамытудың жаңа көздерін ашатын оқу болады. Мұндай қайта өзгеріс процесінің
бірнеше кезеңдері бар.
Әсіресе баланың мектеп өмірінің жаңа жағдайларына алғаш енуі айқын
аңғарылады. Балалардын көпшілігі бұған психологиялык, жағынан даярланған. Олар
бұл жерден үймен немесе балабақшамен салыстырғанда, әдеттен тыс бірдеңелер
кездестіруді күте отырып, мектепке қуана барады. Баланың бұл ішкі позициясы екі
жардайда маңызды. Алдымен мектеп өмірінің жаңалығын алдын ала сезіну және
қалау баланьщ кластағы мінез-құлық ережелеріне, жолдастарымен ерекше карымқатынас нормаларына, күн тәртібіне қатысты мұғалімнің талаптарын жылдам
қабылдауға көмектеседі. Бұл талаптарды бала коғамдық маңызды және орындамауға
болмайтын талаптар деп қабылдайды. Тәжірибелі ұстаздарға белгілі, психологиялық
жағынан расталған мынадай қағида бар: баланың сыныпқа келген алғашқы күнненақ оған оқушының сабақтағы, үйдегі және қоғамдық орындардағы мінез-құлық
ережелерін айкың да нақты мағынада түсіндіру керек. Балаға онын, жаңа
көзқарасының, міндеттерінің және құқының бұрынғы ол әдеттенген жағдайлардан
айырмашылығын дереу түсіндіру манызды.
Баланың ішкі позициясының 2-ші жағы оның білім мен іс-керлікті игеру
процестерінде ортақ дұрыс карым-қатынасына байланысты. Бір кездерде шын
мәнінде ойын кезінде өзі қалаған адам (ұшқыш, аспаз, шофер) болуы үшін, оқудың
қажет екендігі туралы пікірге, оның мектепке дейін-ақ бойы үйрене бастайды. Ол
кезде бала келешекте қажет болатын білімдердің нақтылы құрамын, әрине сезбейді.
Оның білімге деген пайдақорлық-прагматикалық көзқарасы әлі болмайды. Ол жалпы
білімге, қоғамдык мәнді және құнды деп ойлайтын білімдерге ұмтылады.
1-ші сынып оқушылары бастан кешіретін қиыншылықтардың негізгі түрлері.
Көбінесе үші типті қиыншылық жиі байқалады:
1-шісі жаңа мектеп режимі ерекшеліктеріне байланысты (дер кезінде ояну және
тұру керек, сабақты жіберуге болмайды, барлық сабақтарда тыныш отыру талап
етіледі, үй тапсырмаларын орындау қажет және т. б.). Тиісті дағдылар болмаса, бала
да әдеттен тыс шаршау оқу жұмысын бұзу, режимдік сәттерді жіберіп қою пайда болады. 7 жастағы балалардың көпшілігі психологиялық-физиологиялық жағынан
қажетті дағдыларды қалыптастыруға даяр болады. Тек қана мұғалім мен ата-аналар
бала өміріне қойылатын жаңа талаптарды түсінікті де айқын жеткізуі, олардың
орындалуын әрдайым тексеріп балалардың жеке-дара ерекшеліктерін есепке ала
отырып, мадақтау мен жазалау шараларын қолданып отыруы қажет.
2-ші, 1-ші сынып оқушыларының мұғаліммен, сыныптағы жолдастарымен, отбасында болатып қарым-қатынастардың сипатынан туындайды. Балаларға
мүмкіндігінше жылы шырай таңыта және мейірбан бола отырып, мұғалім
қайткенмен беделді де қатал тәлімгер болып табылады, ол белгілі бір мінез-құлык,
ережелерін ұсынып, одан ауытқудың қандайын болса да тоқтатып отырады. Ол
үнемі балалардың еңбегіне баға береді.
Мұғалім барлық балаларға бірдей карап, бәріне бірдей талап қарап болғанда,
нашар оқитындарды еңбек сүйгіштігі үшін мадақтап, жақсы оқитындарға өзіне тым
көп сеніп кеткені үшін басу айтып отырғанда ғана кластағы оқушылардың өзара
қарым-катынасы ойдағыдай болады. Бұл сыныптың ұжымдық жұмысына
психологиялық жағынан жақсы жағдай жасайды. Бала мектепке келгеннен кейінгі
алғашқы айлардағы тәрбие жұмысының маңызды мақсаты – сынып, содан соң мектеп оған бөтен адамдар тобы емес, қайта құрбыларының өзінен кіші әрі үлкен
жолдастарының тілектес те қайырымды ұжым екендігін оның бойына дарыту.
Баланың мектепке баруымен оның отбасындағы жағдайы өзгереді. Оның жаңа
міндеттері мен жаңа құқықтары пайда болады (мысалы, оқушыға үй тапсырмасы
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үшін ерекше орын және уакыт бөлу керек, оның күн режимімен санасу керек).
Көпшілік отбасыларда баланын бұл құқықтары кұрметпен қабылданып, толық
қанағаттандырылады [2].
3-ші, қиыншылықтарды 1-ші сыныптағы көптегсн оқушылар оқу жылының ортасына таман сезіне бастайды. Алғашқы да олар сабақ басқалардан көп бұрын мектепке қуана барды, кез келген жаттығуларға ықыласпен кірісті, мұғалімнің, берген
бағасына мақтанысты: олардың білімді игеруге жалпы даярлықтары сезіліп тұрды.
Бірақ I сыныпта оқу процесі әдетте балалар белгілі бір даяр білім мен анықтамалар
алып, оларды есте сақтап, қажетті жағдайларда колданатындай етіп жасалған.
Әдетте, бұл білімдерге деген қажеттілік арнайы қарастырылмаған. Әрине, мұндай
жағдайларда баланың акыл-ой ізденісінін өрісі тар, таным дербестігі айтарлықтай
шектеулі болады. Осыған ұқсас сабақтарда оқу материалдарының өзіне ықылас нашар қалыптасады. Мектептің сыртқы атрибуттарына үйрену дәрежесіне қарай балада оқуға деген алғашкы құштарлық өте бастайды да осының нәтижесінде селқостық
пен немкұрайдылыкка салынады. Мұғалімдер кейде материалға сырттай қызықты
элемент енгізе отырып, оларды женуге тырысады. Бірақ бұл әдіс аз уақыт қана
ықпал етеді.
Оқуға «тоюды» болдырмаудың ең сенімді әдісі балалардың сабақтарда
жеткілікті дәрежеде күрделі оқу-танымдық тапсырмалар алуында, тиісті ұғымдарды
игеруді талап ететін проблемалық ситуациялармен ұшырасуында жатыр. Оқу
ситуацияларының ерекшеліктері.
1-шіден, мұнда оқушылар ұғымдардың қасиеттерін бөліп алудың немесе
нақтылы-практикалық міндеттердің кейбір кластарын шешудің жалпы тәсілдерін
игереді. (Ұғымдардың қасиеттерін бөліп алу нақтылы міндеттерді шешу жайлы ғана
сөз болады.);
2-шіден, осы тәсілдердің бейнелерін қайта жасау оқу жұмысының негізгі
мақсаты ретінде көрінеді [29, 30].
Оқу ситуацияларының мазмұны мен формасы педагогикалық психологияның
дндактикалық және жеке әдістемеліқ бірлескен құралдарымен анықталады. Психологияның негізгі талаптарының бірі – бастапқы оқытуды программаның көпшілік
тақырыптары мен бөлімдерін балаларды кейбір ұғымдардың қасиеттерін бөліп
алудың немесе белгілі бір кластың міндеттерін шешудің жалпы тәсілдерін игеруге
бірден бағдарлайтын оқу ситуациялары негізінде ұйымдастыру. Балаға қарап жылы
жүзбен жымиюдың аса маңызды әсері туралы И.М. Юсупов былай дейді:
«Педагогикалық қарым-қатынаста балаға қарап жымию баламен диалогтың ең
қажетті құралы болып табылады. Сөйлесетін адамың неғұрлым кішкентай болса, ол
өзінің іс-әрекетіне үлкендердің соғұрлым үнсіз де жылы жымиысына баға беруін
қажетсінеді. Тек қана оқу процесінде емес, жай қарым-қатынастарда да бастауыш
сынып жасындағы балалар мен жасөспірімдерді жылы жымиыспен ынталаңдырудың
маңызы зор» [3].
Сондықтан да педагогтiң вербальдi емес қарым-қатынаста өз бет әлпетінің
жылығымен әсер етуге сарандьпы бала мен педагог арасындағы онсыз да үлкен жас
айырмашьшығын одан сайын кашықтатпақ.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АНЫҚТАУДА
ПСИХОЛОГТIҢ РӨЛІ
А.С. Ыбрай
Малыбай жалпы орта білім беретін мектебі,
Павлодар облысы, Малыбай ауылы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Әр баланың жеке
қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын, талантын,
қабілетін дамыту» сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Өйткені
ғылым мен техниканы, өндірісті әлемдік деңгейде дамыту үшін елімізге
шығармашылықпен жұмыс жасайтын білімді, жоғарғы дайындығы бар білікті мамандар қажет. Дарынды балаларға білім беруді, әр ғылымның бүгінгі даму
дәрежесіне сәйкес жүргізу, бір жағынан, қоғамға талантты мамандар даярлауда
тиімді болса, екінші жағынан, ерекше дарынды балалардың жеке өзіндік интеллектуалдық дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз етеді [1]. Дарынды балалардың
қабілеттерін жоғарғы деңгейде қанағаттандыратындай білім беру, көптеген
өркениетті Франция, Америка, Германия, Англия, Жапония т.б. елдерде жоғарғы
деңгейде жүргізілуде және саралап оқыту принципінің негізінде одан әрі дамытылуда. Дарындылық жайында айтқан бірнеше ғалым педагогтармен, ғалым
психологтардың пікіріне сүйенсек: Н. Ожеговтың сөздігінде дарындылық «табиғаттан берілетін ерекше қабілет» деп түсіндіріледі. Адами ойлау, ізденімпаздық –
табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйы. Бұл кабілет барлық адам бойынан табылары да сөзсіз. Дегенімен, табиғат оны бәріне бірдей етіп бөлмей, біреуге көптеу,
біреуге аздау, ал үшіншілерге мүлдем жарытпай тарататыны да анық. Біз дарынды
деп белгілі бір кабілетті көпшіліктің орташа қабілетінен ерекшеленетіндерді айтып
жүрміз. Өмір сүретін орта, берілетін тәрбие осы ерекшеліктің одан әрі дамуына
көмектеседі немесе оны мүлдем жоқ қылады [2]. Мәселен, саусағынан бал тамған
зергердің табиғи алмазды бриллиантқа айналдырғаны сиякты, қолайлы ахуал, тамаша кәсіби ұстаздық кез – келген ерекше қабілетті оқушыны дарынға айналдыра алады. Міне, осы бір айдай анық мәселеге педагогика мен психологияда көптеген «тар
жол, тайғақ кешулерден» өтіп, өз жолын енді тауып келеді.Көптеген ғалымдар
дарындылықты генетикалық нәрсе деп қарастырып, оны белгілі бір даму сатысының
соңғы нәтижесі деп түсіндіреді. Кезінде Платонньң өзі ақындықты «өнер мен
білімнің арқасында емес, кұдайдың анықтауы мен кернеген сезімнен» туындайды
деген болатын, ал Сократ өзінің ерекше қасиетін түсіндіргенде «маған көмекке
әрдайым мейірімді гений келеді» деген екен.
Дарындылықпен жұмыс мәні – адам мүмкіндігін толық пайдалану мен елдің
интеллектуалды күш – қуатының стратегиясының қорын жасау болып табылады.
Дарынды бала дегеніміз – болашақта жаңа технологияларды ойлап табатын,
ізгі саясаткер, сенімді дәрігер, шебер музыкант, қайталанбас суретші, ол еркін, жауапты, жоғары адамгершілік иесі, бұл ұлттық құндылық. Және ол бұлармен қатар
нәзік жаралған жан. Қоршаған ортасын жиі түсінбейтін, соңынан күншілдікпен
қастандық ере жүретін, олардың әсерінен көбіне жойылып кететін, немесе ақылшы
ұстазының оның көтеріңкі және еркін ойын дұрыс бағыттай алмау кінәсінен болады
[3]. Дарындылық жалпы адамзаттық мәдениетке және өзіндік құндылық болып
қарастырылады. Және адам табиғатындағы өте сирек, ерекше құбылыс. Мұнымен
өзара тығыз байланысты көптеген сұрақтарға жауапты ерекше қабілеті бар адамдармен – жұмыс жасауда туындалатынын ескерген жөн.
1. Балалар дарындылығын қалай айрып тануға болады?
2. Шындыққа айналған дарындылықпен қалай жұмыс жасалады?
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3. Дарындылықтың барынша толық дамуына мүмкіндік қалай туғызылады?
4. Дарындылықты «жұлдыздар ауруы» эгоцентризм мен агрессиядан қалай
қорғаймыз.
Жалпы білім беретін көпшілік мектептер өте қабілетті балаларды тежейді
делінетін қалыптасқан пікірлерге керісінше, бұл жұмысты жүргізудегі мақсат –
психиканың тұтас және жүйелі құбылысы болып саналатын дарындылықты ашуға
қолайлы жағдайлар болып есептелінеді.
Мектеп концепциясы – бұл педагогикалық ұжымның әрбір мүшелерінің
әрекетін нақты басқаратын, әрі әрбір жылға жоспарын белгілейтін жұмыс құжаты.
Ш. Амонашвилидің айтуы бойынша мектеп өзінің негізгі мақсатын
айқындауда, қандай адамға білім беруге және тәрбиелеуге ұмтылады, деген сұраққа
алдымен жауап ойластыруы қажет дейді. Өзіміздің стратегиялық маңызымыз іспетті
жеке тұлға қалыптастырудың мұндай моделін жасауға және мұнда болашақ
ұрпақтың әлеуметтік бейнесін сипаттамасын айқындайтын: коммуникативтік,
әлеуметтік психологиялық тұрақтылық сияқты басым сапа анықталып,
пайдаланылды. Жеке тұлғаның базистік қасиеттеріне: интеллект, мәдениеттілік,
шығармашылық әлеуметінің жоғарылығын жатқызуға болады және олардың
табыстан – табысқа жететін, іскер адам екендігін, әлеуметтік бейімділген,
материалдық тәуелсіз, әзілге бай жан иесі екендігін атауға болады. Өйткені іскерлік
әлемде тек қана жағдайды дұрыс бағдарлай алатын, тиімді шешім қабылдай білетін,
бір сөзбен айтқанда өз ісіне әділ бәсекелестік ережесіне сай құрған адам ғана дұрыс
өмір сүре алады. Мектеп бітірушінің жеке тұлғалық моделінің сапалық құрамы
белгілі дәрежеде дарындылықты айта келгенде танымдылық, жігерлі – эмоциялық,
жекелік тәрізді 3 сфераны біріктіретін психикалық білім беру жүйесі түрінде атап
көрсетеді. Мектеп бітірушінің жеке тұлғалық моделі мақсатын айқындауда бәрінен
бұрын жетістікке жету жолы ретінде бала мектеп қабырғасында жүріп білім, білік,
дағдыны меңгеріп қана қоймай, керісінше өмірге әлеуметтік – психологиялық
бейімделу талдалынып ескеріледі. Мұндай оқу орнының статусы оның
Концепциясында көп құрылымды мектеп, жаңару бағытындағы мектеп түрінде
берілген [4].
Комплекс – болу себебі оқыту мен тәрбиелеу төменгі мектеп алды даярлықтан
бастау алады. Көп құрылымдылығы – бір үлкен мектеп аясында бірнеше кіші мектеп
орталықтар, өзіндік концентуалды ерекшеліктері бар біріңғай даму бағдарламасы
бойынша жұмыс жасайды.
Социум – қоғамның әлеуметтік әркелкі топтары үшін қызмет жасайтын социум
типі негізінде құрылым, қызмет етеді.
Инновациялығы – мектептің мүлде жоғары жетілуге ұйымшылдығы мен айқындалады. Міне осындай мектеп қана дарынды балаларды интеллектуалды және
әлеуметтік дамуының өзара сәйкессіздігінен, әлеуметтік тежелушіліктен сақтандырып, олардың қажеттіліктерін қанағаттандырудың барлық шараларын қарастырады. Сонымен қатар соңғы ғылыми деректерге сүйенсек дарындылықты біз
қарастырған бір ғана психологиялық білім беру тұрғысынан алмай, керісінше,
социум тұрғысынан, әлеуметтік шындық тұрғысынан зерделейді. Психологтер осы
көзқарас тұғысынан алып қарап, дарындылықты маңызды әлеуметтік қауыммен
аймағында өте жоғарғы нәтижеге жетуге бейімділік деп санайды. Дарындылықтың
анықтыу және диагностикалануы өте қиын бола тұра, дарындылықты табу міндетін
шешу ең алды мен оның психологиялық қызметі арқылы жүзеге асады.
Біріншіден, себебі дарындылықты сипаттайтын нақты критерилердің
болмауында және белгілі дәрежеде шарттылығында, өйтпесе үлгермеу себебі шыға
қалған оқушылардың кейіннен данышпан тұлғаларға айналғанын тарих осыншама
қатені көрсетпес еді.
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Екіншіден, психология ғылымы креативтілікті мүлде болмауы және соның
ішінде дарындылықты өлшеудің қандайда бір нақты методикасын ұсына алмауда.
Сондықтанда пайдаланып жүрген методикалар балалардың түрлі оқу және өмір
жағдайларындағы мінез- құлқына қатар бақылау жасауды қажет етеді. Әйтсе де,
мектепте жүйелі түрде балалардың пәндік қабілеттерін табуға диагностикалық
зерттеулер мен даму динамикасын қадағалау жұмыстары жүргізіледі. Жылда бірінші
класқа, кіші дарын орталығының кластарына, бағдарлы кластарға, акадамик
Л.В. Занков жүйесіндегі кластарға, түрлі студиялар мен мастерскойларға балалар
диагностикалау арқылы қабылданады. Қабылдау құрамында балалардың белгілі
әрекет аймағындағы қабілеттерінің даму деңгейлерін тестілеу және тиісті бағытына
пікірлесу ендірілген. Психологтер кіші дарын орталығынан, Л.В. Занков жүйесіндегі
кластардан, бағдарлы кластардан балаларды шығарып салудың психологиялық
жүйесін жасап, онда:
– шығармашылық белсенділігін дамыту диагностикасы;
– тынымсыздық деңгейін оқып білу;
– әрекет өнімділігі;
– таным процесінің дамуы.
Ақыл-ой (тереңдігі, икемділігі, тұрақтылығы) [5]. Осыдан келііп негізгі
міндет – мектепте дарынды балалар үшін нақты өмірге жақын кеңістік құру мәселесі
көрініс табады. Мектеп социумда барлық оқушылардың, сондай-ақ дарынды
балалардың да өмірге бейімделуі үшін табиғи жағдай жасалады. Ал оқушының жеке
дамуы деп дамушы жеке тұлғаның қоршаған орта мен өзара әрекеттестік принципі
алынады. Қорыта айтқанда, мектеп психологтiң қызметіндегі жетекші мінездемелердің бірі балалар дарындылығына қатысты алынып, балалар дарындылығын
ашу, сақтау және дамыту әрбір тұлғаның жан – жақты дамуына қажетті жағдайлар
жасау, сондай – ақ интеллектісін адамгершілік қасиетін рухани және денсаулығын
нығайту болып табылады.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МОТИВАЦИОННОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАГОГА
В НЕПРЕРЫВНОМ ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Д.З. Бесмельдинова
Филиал АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПКПР по Павлодарской области,
г. Павлодар
Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни – необходимое условие модернизации системы образования Казахстана. На данном этапе цель системы
повышения квалификации – создание организационных и содержательных условий
для достижения высокого уровня квалификации педагога как профессионала, владеющего определенными способами формирования ключевых компетентностей, мотивированного на личностный рост, изменение и развитие себя в ходе профессиональной деятельности, вносящего индивидуальный творческий вклад в профессию.
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Важным условием реализации цели является личность самого педагога, его мотивы
и стремление к постоянному самосовершенствованию.
На фоне повышенного внимания к проблеме качества образования особую актуальность приобретает вопрос об устойчивой мотивации профессионального роста
педагогов. Прежде всего, обозначим различия в понятиях «мотивация» (от лат.
moveo – двигаю) и «стимулирование» (от лат. stimulus – остроконечная палка для
погона лошади, запряженной в повозку), зачастую употребляющихся как синонимы.
Трудовая мотивация – основной компонент самосознания работника, определяющий
его отношение и поведение в трудовом процессе, а также реакции на условия работы. Стимулирование – внешнее воздействие со стороны управленцев на работников
(отдельного человека или группы) с целью побуждения их к деятельности, направленной на достижение целей организации [3, с. 24-25]. Решение проблемы способствует включению педагога в деятельность, активизирует психологическую, умственную и эмоциональную стороны личности. Должна быть изначально определена система моральных и материальных стимулов для сохранения в образовательных учреждениях лучших учителей и пополнения их новым поколением педагогов.
Система мотивации профессионального роста педагогов понимается нами как
совокупность связанных между собой элементов, упорядочивающих процесс формирования устойчивых мотивов по достижению личностно значимых целей в профессиональной деятельности. Под оптимизацией системы мотивации профессионального роста педагогов подразумевается достижение наилучшего результата в
процессе изменения состояния и отношений личности педагогов в современных условиях при минимальных затратах времени и усилий. Оптимизация системы мотивации профессионального роста педагогов может быть достигнута путем реализации
комплекса мер, побуждающих развитие мотивов профессионального роста у педагогов. В комплекс таких мер можно включить направления, формы, методы, технологии, механизмы.
В психологии описана трехкомпонентная схемы анализа, в соответствии с которой источниками продуктивности педагогического труда являются три составляющие: когнитивная (профессиональное мастерство, т.е. владение необходимыми
способами формирования ключевых компетентностей); эмоциональная (личностная зрелость, что предполагает мотивацию на личностный рост, на изменение и
развитие себя в ходе профессиональной деятельности) и поведенческая (профессиональная позиция, внесение индивидуального творческого вклада в профессию)
[3, с. 25-26].
В логике данной схемы анализа к условиям, обеспечивающим продуктивность
профессиональной деятельности, относятся:
– повышение квалификации (расширение теоретического и практического арсенала, осмысление и приращение своего опыта, освоение культуры представления
опыта);
– создание условий для личностного роста (формирование мотивации к саморазвитию, повышение культуры взаимоотношений на основе освоения техник саморегуляции и способов конструктивного поведения, самореализация в разных сферах
деятельности);
– создание единого ценностно-смыслового пространства взаимодействия педагогов (профессиональное общение с коллегами, реализация творческих проектов).
Создание условий для личностного роста и творческой самореализации педагогов, обеспечивающих переживание успеха и формирующих стремление к саморазвитию, а также черты зрелой личности, происходит через организацию командного
взаимодействия в контексте формирования единого ценностно-смыслового пространства. Личностный рост учителя, который постоянно происходит в ходе лично-
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стно-значимой для него профессиональной деятельности, нуждается в постоянной
поддержке. Здесь на первый план выходит работа с ориентирами, смыслами и ценностями этой деятельности, ее местом в жизненном пространстве каждого педагога.
В ходе такой работы изменяется сама личность педагога – его позиция по отношению к ученику, к себе самому.
Важно побудить педагогических работников к продуктивной деятельности,
создавая условия для удовлетворения их потребностей и мотивов. Эти обстоятельства определяют особые требования к руководителю образовательного учреждения в
свете радикальных изменений в образовательной системе. Отсюда главная задача
руководителя образовательного учреждения – максимально раскрыть физический и
интеллектуальный потенциал своих педагогов, помочь им ощутить личную значимость в профессии.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в психологии. Мотивации и мотивам посвящено большое количество монографий как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев,
М.Ш. Магомед-Эминов, П.В. Симонов, А.А. Файзуллаев), так и зарубежных авторов
(Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.) [2, с. 44-45].
Многообразие позиций ученых создает разночтения в определении самого понятия мотивации. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует единая общепринятая теория мотивов. В исследовании проблемы мотивации существует несколько
подходов. Отечественная психология исходит из тезиса, что, с одной стороны, мотивация есть процесс, являющийся механизмом реализации уже имеющихся мотивов, с
другой стороны, мотивация – это влечение или потребность, побуждающая людей
действовать с определенной целью. Анализ теоретических источников показал, что
впервые термин «мотивация» применил А. Шопенгауэр для объяснения поведения
человека, после чего этот термин стал использоваться для объяснения причин поведения, в том числе и в процессе труда.
Согласно точке зрения А.Б. Бакурадзе, «она может рассматриваться как процесс сопряжения целей организации и целей работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих». По мнению исследователей, мотивация представлена множеством мотивов, совокупность и внутрений процесс взаимодействия которых определяет деятельность человека. В этой связи заслуживает особого внимания
идея А.Н. Леонтьева о том, что ядром личности является система относительно устойчивых, иерархизированных мотивов как основных побудителей деятельности.
Одни мотивы (смыслообразующие), побуждая к деятельности, придают ей личностный смысл и определенную направленность, другие играют роль побудительных
факторов [2, с. 45-46]. Анализ теоретических источников показал, что мотивация –
это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. Если мотивация является основным внутренним фактором, определяющим направленность деятельности человека, то не удивительно, что, используя ее, можно добиться многократного
повышения (или понижения) эффективности и результатов труда. Это означает, что
мотивация является важнейшей функцией управления.
Нами проведена диагностика мотивов среди слушателей курсов повышения
квалификации. Анализ ответов позволяет сделать вывод о том, что большая часть из
них (68–70%) хотят лучше разобраться в проблемах модернизации школьного образования, получить информацию об обновленном содержании учебного предмета,
расширить свой кругозор.
Наиболее удобными формами повышения квалификации, по мнению слушателей, являются центры повышения квалификации (94%). И это накладывает особую
меру ответственности за эффективность деятельности системы.
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Каждая организация образования в определенный период своего развития ставит вопрос об обновлении сложившейся внутришкольной системы повышения квалификации с учетом новых приоритетов, новых стратегий, обновленных ресурсов
(кадровых и материальных). При этом важно учесть, что обновление системы не
должно стать формальным действием, а отвечать действительным потребностям
коллектива, желающего достичь более высоких результатов в своей педагогической
деятельности. Эти цели, как и идеи партнерства, содействия, взаимодействия в обучении и повышении квалификации педагогов набирают силу сегодня в рамках корпоративного обучения. Непрерывная подготовка в корпоративном обучении, усвоение новой информации и инновационная и экспериментальная деятельность являются приоритетными областями постоянного совершенствования [3, с. 80-82].
Идея корпоративного обучения эффективно реализуется только тогда, когда
обучение происходит в рамках проблематики, необходимой образовательному учреждению для развития, в формате инновационной деятельности или опытно-экспериментальной работы, проведения исследований или реализации проектов.
Для того чтобы обучение отвечало интересам организации, еще на подготовительной стадии следует прояснить важнейшие интересы организации, связанные с
обучением, ответив на следующие вопросы:
– Каковы достижения и проблемы сегодняшнего дня?
– Чем организация планирует заниматься завтра?
– Какие дополнительные профессиональные знания, навыки, и умения требуются работникам для успешного выполнения этих функций и видов деятельности?
– Чему надо учить в первую очередь?
Корпоративное обучение, по сути, представляет собой личностно ориентированную и социально значимую внутришкольную модель повышения квалификации
педагогических кадров.
В рамках корпоративного обучения ведущими являются принципы ориентации
на участников, т.е. учителей, на проблемы, значимые для школы и для конкретных
учителей, ориентация на практику. Это означает, что опыт, полученный в процессе
повышения квалификации, предназначен для применения в школьной практике.
Именно соблюдение данного подхода и есть основа для мотивации профессионального развития педагога.
Главными условиями, обеспечивающими эффект мотивации к самосовершенствованию: ориентация на участников, на проблемы значимые для школы и для конкретных учителей, на развитие представлений о желательных преобразованиях в
школе, о том, какой школа будет в будущем. Полученный в процессе повышения
квалификации опыт должен иметь практическую значимость и быть применим в
школьной практике. Должна быть мотивация на наиболее эффективное выполнение
задач школы. И если мечта об успехе превращается в конкретные дела, то успех
придет обязательно как единственно возможный результат корпоративной зрелости
коллектива.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ (ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Е.В. Гущанская
Филиал АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПКПР по Павлодарской области, г. Павлодар
Система повышения квалификации педагогических кадров находится сегодня
на этапе модернизации. Меняются содержание, взгляды, подходы. Педагоги на курсах овладевают новой философией организации процесса обучения, становясь организаторами деятельности детей и стремясь к собственному постоянному самосовершенствованию. Имеется возможность вступать в диалог по вопросам дидактики и
методологии со своими коллегами из дальнего зарубежья.
Комплексность и широта стоящих задач требуют изучения и использования
мирового опыта организации системы непрерывного образования педагогов. Он интересен не с позиции копирования, а с позиции обоснованности и разнообразия подходов к развитию форм повышения квалификации педагогических кадров. По мнению ученых, интерес в данном направлении представляет британская система обеспечения качества непрерывного педагогического образования. Во-первых, она является одной из старейших в Европе, во-вторых, в течение многих лет в Великобритании организуются исследования в области непрерывного педагогического образования. Участие в различных международных проектах обеспечивает широкую теоретическую и практическую базу для развития новых подходов в этой сфере.
Структура непрерывного образования учителей в Великобритании отличается
большим разнообразием альтернативных маршрутов подготовки, в том числе на рабочем месте, гибкостью и адаптивностью маршрутов и программ подготовки к индивидуальным запросам и потребностям педагога, все более растущей взаимосвязью
между курсами, коллективной методической работой в школе и самообразованием.
Кроме того, в числе основных характеристик системы можно назвать открытость,
демократичность управления, вариативность, гибкость форм, содержания, подходов
к обучению, ориентацию на личную инициативу, энергичность, самостоятельность
учителей в выборе форм и способов улучшения своей компетентности; финансовую
независимость руководителя школы в вопросах повышения квалификации.
Отличительными чертами системы повышения квалификации Великобритании
является нелинейный характер взаимодействия и существования различных форм
непрерывного образования. Достижение качества непрерывного педагогического
образования в британской образовательной системе предопределено соблюдением
ряда положений:
– необходимостью повышения практической направленности системы повышения квалификации;
– созданием эффективных механизмов формулировки и трансляции образовательного заказа в систему непрерывного педагогического образования;
– развитием научно-педагогических центров и интеграции результатов научноисследовательской, социально-педагогической и организационно-управленческой, а
также международной деятельности образовательных учреждений – в процесс повышения квалификации учителей;
– разработкой современных концепций и моделей диагностики качества педагогического образования, ориентированных на объективную диагностику качества
непрерывного педагогического образования и т.д. [1, с. 115-116]
При определенной внешней схожести уровней системы повышения квалификации (внутришкольный, межшкольный, внешкольный) в них имеют место существенные отличия.
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Если говорить о внутришкольной системе повышения квалификации, то посещение обычной английской школы Archbishop Tenisons School дало исчерпывающее
представление о возможностях непрерывного образования педагогов на данном
уровне. Так, каждый преподаватель 5 дней в году проходит обязательное повышение
квалификации в школе, при этом учебное время распределяется равномерно в течение года. В этот день школа закрывается для учащихся. Повышение квалификации
проводится, в основном, своими силами, иногда с приглашением ведущих преподавателей университетов. По окончании такого годичного повышения квалификации
педагоги получают соответствующий сертификат. Варианты организации внутришкольной системы повышения квалификации включают и такие формы, как стажировка в период вхождения в должность, наставничество, наблюдение уроков, сотрудничество в планировании педагогической деятельности, обмен опытом.
Также каждый преподаватель имеет право подать заявление и на повышение
квалификации вне школы (формы – курсы в колледжах дальнейшего образования,
университеты, частные образовательные заведения и ассоциации по предметным областям, профессиональная магистратура и докторантура). Директор принимает решение о необходимости прохождения таких курсов, а школа оплачивает курсы.
Нужно отметить, что средства на повышение квалификации в 90% случаев находятся в распоряжении руководителя организации образования. Есть дополнительные
возможности и для индивидуального повышения квалификации за счет самого преподавателя.
Школьные учительские сообщества, сотрудничество школ, виртуальные межшкольные сообщества, учительское телевидение, Интернет-сайт для учителей, организованный на государственном уровне, в комплексе представляют собой межшкольный уровень повышения квалификации.
Таким образом, традиционная, в нашем понимании, курсовая модель уступает
место новым механизмам организации обучения, в основе которых осуществляется
все более тесная кооперация внешкольных и внутришкольных форм повышения
квалификации со смещением акцента от формального обучения к непрерывному
развитию учителей в ходе учебно-профессиональной деятельности.
Важно отметить, что при имеющем место разнообразии форм организации непрерывного повышения квалификации главный акцент сделан на развитии рефлексивной культуры педагога.
Возникает вопрос: какие имеются стимулы для непрерывного повышения квалификации педагогов в условиях существующего уровневого подхода? Шон Дойл,
преподаватель Института образования Лондонского Университета, считает, что побудительными мотивами являются:
1. Личный стимул – самосовершенствование педагога или работа над исследованием, по которому он работал ранее.
2. Финансовый – после магистерского образования специалист получает надбавку к зарплате.
3. Статистика достижений – оценка результатов учеников. Недавно стала вводиться дополнительная оплата, но это вызывает споры среди педагогической общественности, так как содействует конкуренции.
В системе профессионального развития учителей британских щкол получила
широкое распространение модель рефлективной практики Дональда Шона (Schön,
D. (1983, 1991 edition). The Reflective Practitioner: how professionals think in action.
Aldershot: Ashgate Publishing Ltd). Ее суть состоит в том, что рефлексивная остановка
и осмысление своих собственных трудностей является основой выработки новых
способов обучения. Связано это с тем, что учителя в своей работе очень изолированы и вместо внешнего взгляда и оценки вынуждены пользоваться «мысленным зер-
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калом», чтобы преодолеть трудности. Эта модель в качестве точки опоры выделяет
неформализованные знания учителя, подчеркивает цикличный характер взаимодействия неформальных и формальных знаний [2, с. 282]. И, конечно же, модель Д. Шона в большей степени подразумевает отдельно взятого профессионала. Поэтому одним из важных умений преподавателя в Великобритании является умение применять
стратегию оценки (самооценки). Цель оценивания – предположить дальнейшие шаги
для обучения и профессионального роста.
Широкое применение в практике непрерывного образования получила теория
самостоятельного обучения Боятциса (Boyatzis): «петля обучения», которая предполагает постоянное улучшение применения теоретических знаний на практике путем
самооценки и совершенствования или переориентирования.
Педагоги, которые проходят практику, обязательно должны написать исследовательскую работу (курсовую), но они смогут ее написать, только если проводилась
достаточно объективная самооценка. Таким образом выставляется суммативная
оценка.
Большое внимание уделяется в Англии повышению квалификации молодых
специалистов. Три модели постоянного совершенствования молодого специалиста:
1. Трансмиссионная – соответствовать требованиям дипломированного специалиста.
2. Переходная – от молодого до квалифицированного специалиста.
3. Трансформационная (преобразовательная) – через профессиональное сотрудничество, путем обсуждений и дебатов. Самый глубокий способ постоянного
развития, но и самый сложный, так как зависит от различных факторов, в том числе
психологической атмосферы в школе. Но в целом все это приветствуется в школах.
После апробационного периода представляется портфолио как доказательство,
что этот период прошел успешно согласно 8-ми стандартным документам. После чего практикант становится квалифицированным специалистом.
На следующем этапе молодой квалифицированный специалист имеет право
участвовать в профессиональном сообществе учителей по предметам.
Изучая международный опыт по созданию системы непрерывного образования, актуальность которого для нас бесспорна, мы обретаем дополнительный источник для поиска и реализации новых идей в области непрерывного образования, которые проверены практикой и способны влиять на качественное улучшение системы
в целом. Главным выводом следует считать утверждение о том, что непрерывность
образования должна обеспечиваться возможностью многомерного движения личности в образовательном пространстве и создания для нее оптимальных условий для
такого движения [3, с. 50].
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области, функционируя и развиваясь в едином процессе обновления национальной системы образования
и модернизации системы повышения квалификации, осуществляет направленность
содержания и форм организации непрерывного повышения квалификации на учет
всего комплекса изменений, происходящих в образовании, в том числе и на международном уровне.
Становятся традиционными такие формы работы, как вебинары, on-line консультации, семинары, конференции, конкурсы, «круглые столы», мастер-классы и
т.д., Ассоциации, сетевые сообщества, которые мы расцениваем как своеобразный
механизм гибкого реагирования на запросы методического и технологического характера.
Одним из действенных способов организации и формирования пространства
(условий) для непрерывного повышения квалификации педагогов на внутришкольном уровне считаем реализацию проекта в рамках научно-исследовательской дея-
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тельности филиала по теме «Методологические и методические основы внедрения
корпоративного обучения в организации образования».
В перспективе – реализации Концепции взаимодействия с преподавателями в
межкурсовой период при использовании возможностей сетевых сообществ педагогов с учетом уровня их функциональной грамотности и личной мотивации на продолжение сотрудничества. Концепция предусматривает внедрения идей проектов,
разрабатываемых в процессе обучения на курсах, в учебно-воспитательном процессе. Этот подход мы считаем по-настоящему перспективным, так как работа над проектом не должна завершаться с окончанием курсов.
Движение от теории к практике процесс, требующий четкого видения цели. И
главное – на данном пути не забыть, что непрерывное образование человека предусматривает внутреннюю потребность, его мотивацию создавать [4, с. 74].
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.К. Сарсенова
ФАО НЦПК «Өрлеу» по Павлодарской области, г. Павлодар
В XXI в. концепция непрерывного образования на протяжении всей жизни
приобрела ключевое значение. Она является ответом на вызов, который бросает нам
мир, где изменения происходят столь быстро. Необходимость возобновлять образование, профессиональную подготовку возникает каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами, появляющимися в его профессиональной и личной жизни.
Подобная необходимость приобретает все большую актуальность.
Для каждого человека непрерывное образование должно стать процессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов, духовных потребностей,
развития задатков и способностей в различных учебных заведениях, с помощью разных видов и форм обучения, а также путем самообразования и самовоспитания. Ведь
становление личности, как утверждал в свое время Я.А. Коменский, происходит как
в период ее социально-психологического и физиологического созревания, расцвета и
стабилизации, так и в периоды старения организма.
Непрерывное образование надо отличать от непрерывного обучения. Первое
относится к социализации, второе – к воспитанию и обучению. Первое предполагает,
что взрослый человек может много раз на протяжении своей жизни проходить переподготовку по любой профессии. Второе касается детей и продолжительности их
пребывания в учебных заведениях разного типа. Непрерывное обучение означает,
что ребенок, попав в коллектив в возрасте двух-трех лет, остается в нем вплоть до
студенческой поры. В европейской гимназии дошкольные и школьные классы совмещены. Как правило, в таких школах существуют договоренности со столичными
вузами о том, что выпускные экзамены приравниваются к вступительным.
Учебные заведения, работники образования и повышения квалификации, науки
и производства должны пересмотреть взгляд на роль и место образования в жизни
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человека и общества. Необходимо преодолеть ориентацию на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегрузку информационным и фактологическим
материалом. В содержании образования должны получить отражение проблемы развития общества, производства, науки, культуры. Образование должно быть устремлено в будущее. Прежний девиз «Знания на всю жизнь» уступает место новому –
«Знания через всю жизнь».
Понятие «непрерывный» имеет несколько значений:
Permanent («перманентный», «непрерывный» – от французского «permanente»)
отражает осознание недостаточности традиционного образования и обозначает все,
что есть сверх и вне этого образования.
Lifelong («пожизненный», «на протяжении всей жизни») – этот термин вначале
трактовался как дословный перевод адекватного французского термина «перманентный», а затем в более буквальном смысле – «образование, длящееся всю жизнь».
Continuous («сплошной») в буквальном смысле «продолжающееся всю жизнь
образование».
Continuing («продолжающийся») подразумевается образование, которое понимается как случайное, эпизодическое или периодическое краткосрочное возвращение в систему образования в ходе трудовой деятельности. Проблеме периодизации
истории развития непрерывного образования посвятили свои исследования многие
ученые (В.Г. Осипов, В.Г. Онушкина, Е.П. Тонконогая и др.), которые пытались выделить основные этапы становления профессионального непрерывного образования.
Первоначальная стадия получила название «констатационной» или стадия наблюдения. На данной стадии, по мнению В.Г. Осипова, Е.П. Тонконогой, идея непрерывного образования была воспринята лишь отдельными личностями, она не
стала достоянием широкой педагогической общественности, не послужив стимулом
к деятельности. На констатационной стадии идея непрерывного образования сводилась, в основном, к отказу от традиционных форм образования, а также к образованию взрослых.
«Феноменологическая стадия» (стадия идентификации феномена) – эта стадия
разработки концепции непрерывного образования охватывает вторую половину
60-х – начала 70-х гг. Для этой стадии характерны попытки осознания теоретической
и практической значимости непрерывного образования, происходит преодоление
однобокой тенденции отождествления непрерывного образования с образованием
взрослых, озвучивается идея об интеграции школьного образования с внешкольным
образованием взрослых.
Именно на феноменологической стадии выявляются и опровергаются принципы, лежащие в основе функционирования традиционной системы образования и
препятствующие созданию системы непрерывного образования. Среди них утверждение о том, что учиться могут и должны лишь дети и юноши, что образование заканчивается с получением диплома и др. Начинается процесс переосмысления места
и роли образования в жизни общества. Было убедительно доказано, что получение
образования не может ограничиваться какой-то одной возрастной группой, каким-то
одним объемом раз и навсегда полученных знаний. На этой стадии устанавливается
связь между традиционной системой образования и профессиональным начальным
обучением посредством механизма профессиональной ориентации, а также между
рынком труда и традиционной системой образования. Завершив общее среднее образование, человек сразу получает доступ к профессиональной начальной подготовке,
а впоследствии уже в процессе работы имеет возможность повысить свой уровень
подготовленности посредством системы дополнительного образования.
Главным достижением стадии явилась попытка создания единой концепции
новой целостной образовательной системы общества, а также попытка дать обоб-
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щенное определение непрерывному образованию в виде дефиниции, закрепляется
категориальный аппарат (термин «пожизненный» заменяется термином continuing
«продолжающийся», используется также термин recurren «периодически возобновляемое» (обычно профессиональное) образование).
Появление методологической стадии в семидесятые годы XX века характеризуется разработкой методологических проблем непрерывного образования.
В этот период закладывается концептуальная основа, изучаются социальные,
экономические, политические и другие предпосылки условий, необходимых для
реализации непрерывного образования.
Исследования на этой стадии ведутся по четырём направлениям:
– методологические исследования ЮНЕСКО, главной стратегической целью
которых было выравнивание темпов и масштабов социального, политического и
культурного развития всех стран посредством образования;
– исследования в рамках Совета по культурному сотрудничеству при Европейском Совете, цель которых достижение посредством непрерывного образования
культурной интеграции европейских стран;
– исследования в рамках международной организации экономического сотрудничества и развития, где непрерывное образование рассматривалось как средство
оптимизации первоначальной профессиональной подготовки, переподготовки в вузе
посредством периодически возобновляемого профессионального обучения, чередуемого с периодами трудовой деятельности;
– исследования, которые связывали изучение непрерывного образования со
своими политическими задачами.
Таким образом, можно сказать, что методологическая стадия развития концепции непрерывного образования носит дедуктивный характер. Здесь наблюдается
рост инноваций, попытки управления которыми не носят системный характер. В
этот период в прессе стали появляться критические замечания в адрес идеи непрерывного образования, её стали считать неопределённой.
Именно в такой ситуации концепция непрерывного образования и вступила в
следующую – четвертую стадию своего развития – стадию «теоретической экспансии».
Стадия теоретической экспансии и конкретизации (конец 70-х – начало
80-х гг.). Основной целью стадии явилось превращение абстрактных идей и устремлений в конкретные действия. Необходимо было определить стратегию реализации
концепции непрерывного образования и учесть неизбежные его последствия. Эту
стадию определяют научно-практические разработки, явившиеся теоретической
предпосылкой фундаментальной практической реализации отдельных элементов
системы непрерывного образования.
В целом, эта стадия характеризуется выдвижением ряда теоретических и практических рекомендаций по перестройке старых и созданию новых форм воплощения
непрерывного образования, разработкой новых учебных программ, соответствующих идее непрерывного образования. Эта стадия дает толчок адаптации теории к
практике.
Стадия практического применения (начало 80-х и по настоящее время). Отличительная черта этой стадии – стремление практически применить идею непрерывного образования, воплотить ее в жизнь.
Характерной особенностью исследований данной стадии является ориентированность на будущее, появление попыток согласования нововведений не только с
принципами непрерывного образования, но и с тенденциями бурного развития многообразных общественных потребностей и усложнения всех аспектов современной
жизни.
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Образование должно стать таким социальным институтом, который позволит
учиться непрерывно, и обеспечит возможность получения высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования. «Непрерывное профессиональное образование» наиболее полно отвечает требованиям наступившего века и постепенно утверждается в различных сферах жизнедеятельности нашего общества. Несмотря на разногласия в определении «профессионального непрерывного образования», многие ученые сходятся в одном – непрерывное образование предполагает
воспитание и самовоспитание личности, раскрытие ее творческого потенциала в
процессе личностного и профессионального роста, стремление к непрерывному совершенствованию интеллекта через реализацию собственных потребностей, умений
приобретать и систематизировать знания. Непрерывность образования предполагает
определенную взаимосвязь всех этапов процесса его осуществления и взаимосвязь
всех его промежуточных результатов. Непрерывность образования только усиливает
понимание необратимости, постоянства, природной целесообразности развертывания сознательной жизни любой социальной системы. Характер непрерывного образования зависит от ситуации, потому что приводит в первую очередь к изменению
восприятия действительности, пониманию необходимости ее преобразования (проблема), поиску путей такового преобразования (варианты решения), выбору оптимального пути преобразования (выбор решения, отвечающего возможностям системы), реализации выбранного пути преобразования (тактика преобразования), оценка
результата (новая проблема).
Задайте вопрос о том, зачем человек продолжает свое образование (получает
второе образование, проходит курсы повышения квалификации, пишет диссертацию
и т.д.), и вы получите разные ответы, относящиеся к жизненной ситуации, в которой
он сейчас находится, почти всегда ответы будут носить социально-экономический
подтекст (улучшение материального положения, повышение статуса, престижа, продвижение по службе и т.д.) и весьма редко личностный (чтобы быть полезным обществу, чтобы внести свой вклад в науку, искусство, профессию, с целью самопознания, саморазвития и т.п.).
Образование для человека лишь средство адаптации к изменениям в социальной среде, часто вынужденное, но не внутренне необходимое, тем более не средство
самореализации. О какой тогда непрерывности можно говорить, есть ли она вообще,
если для большинства основным стимулом является конечный результат (получение
диплома, научной степени и т.д.).
Таким образом, понятие непрерывного образования в том виде, в каком оно
понимается в современной науке, как «образование длиною в жизнь» – это красивая
игра слов, так как непрерывность предполагает постоянство возобновления, а образование – появление чего-то нового, на базе существовавшего ранее, но потерявшего
свою актуальность, формирующего новый образ известного объекта, подобного известным объектам, или неизвестного объекта.
Проблема заключается в том, что непрерывное образование требует не только
осуществление образовательной деятельности во внешнем окружении, но требует
постоянного внутреннего образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний, что для современного индивида и системы является непосильным трудом, потому что он привык, ему удобно и намного легче изменить что-то вовне или
сделать видимость изменения, оставаясь при этом внутренне неизменным, то, что
можно назвать «с широко закрытыми глазами».
Очевидно, что современное непрерывное образование носит характер открытости, инновационности, что ещё раз подчёркивает тот факт, что непрерывное образование нельзя представить простым передвижением личности от дошкольного к об-
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щему, среднему, профессиональному, послевузовскому образованию, это гармоничный процесс цикличного развития личности на каждом этапе.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В РАЗВИТИИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Е.В. Рязанова
магистрант, г. Павлодар
Полиязычие и полиязычная личность отражают веление времени.
Поставлена задача: в условиях среднего образования необходимо организовать
учебный процесс таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной компетенции для последующего непрерывного повышения речевой и
коммуникативной компетенции на трех языках.
Это требует специального проектирования процесса обучения неязыковым
дисциплинам, создания эффективных программ предметно-интегрированного обучения, что способствовало бы без увеличения часов в учебном плане добиваться как
выполнения стандарта по освоению содержания учебной дисциплины, так и овладения тремя языками. Необходима разработка учебно-методических комплексов по
учебным дисциплинам в рамках стандартов среднего образования на основе обобщения и систематизации результатов экспериментального обучения в школах, реализующих модель трехязычного обучения, проектирование образовательных технологий с учетом специфики учебных дисциплин (языковых и неязыковых), выявление
системы критериев и показателей сформированности полиязычной личности, разработка социолингвистического мониторинга.
Нужны кадры, без которых невозможна реализация ни одного масштабного
проекта.
Государственной программой развития образования Республики Казахстан на
2011–2020 годы определено, что к 2020 году с целью создания инновационной полиязычной модели образования количество школ, предоставляющих образование на
трех языках, возрастет с 33 до 700, что актуализирует как проблему подготовки кадров, так и соответствующего методического сопровождения полиязычного образования.
Успешное решение поставленной масштабной задачи требует изучения международного опыта реализации полиязычия. Интерес представляют вопросы межпредметной интеграции в зарубежной школе, в частности, опыт организации обучения предметам в школе в условиях интеграции с иностранным языком.
На сегодняшний день наиболее признанными среди программ по изучению
предметов на иностранном языке являются «программы погружения» в Канаде. По
мнению ученых, учителей и родителей, «программы погружения» в Канаде чрезвычайно эффективны и успешны.
«Раннее» погружение начинается непосредственно в начале учебной подготов-

439
ки в детском саду или первом классе, при этом «замедленное» погружение начинается по наступлению возраста 9–10 лет, затем следует «позднее» погружение (11–14
лет). В «раннем» погружении обучению грамотности на втором языке предшествует
аналогичное обучение на первом языке. При полном погружении во французский
язык на нем преподаются все предметы, как правило, первые три года программы.
В четвертом классе гуманитарные науки начинают преподаваться на английском
языке; постепенно количество предметов на английском увеличивается. В программах частичного погружения во французский на нем преподается варьирующаяся
часть уроков (обычно 50%). В течение программы данная пропорция обычно остается неизменной [4, с. 30-31].
В середине 60-х годов, во время первых программ погружения, директора
школ, родители и официальные лица настаивали на проведении оценивания успешности данного эксперимента. Учащиеся, родители и учителя были обеспокоены объемом усвоенного содержания, развитием навыков владения первым языком и качеством изучения второго языка. В течение 70–80-х гг. проводился мониторинг выполнения данных задач. На основании полученных результатов было сделано несколько основных выводов. Во-первых, для достижения ожидаемого уровня освоения предмета, преподаваемого на втором языке, необходимо было достичь «пороговых уровней» владения вторым языком, т.е. обучение на языке не будет результативным, если не будет достигнут определенный необходимый уровень владения им.
Во-вторых, успеваемость учащихся с полным погружением соответствовала
успеваемости одноязычных школьников.
В-третьих, учащиеся, обучающиеся по программам погружения, опередили
сверстников, не участвующих в программе, в некоторых аспектах английского языка. Учащиеся, обучающиеся по программам с погружением, сравнялись и опередили
сверстников в изучении всех аспектах английского языка, как второго [2, с. 5-10].
Был сделан следующий вывод: при условии правильной организации, программы обучения на двух языках эффективнее недвуязычных программ.
Притом, что наличие двуязычных программ для многих стран не является
новшеством, в последние годы интегрирование обучения языкам с обучением
школьных предметов повсеместно приобретает все большую популярность.
Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) возникло как проект
совместного обучения предметам иностранному языку в Европе. Данный вид обучения представляет одну из инновационных форм обучения и принят во многих европейских странах, в основном в связи с обучением английскому языку. Особенность
данной формы заключается в том, что она рассматривается как средство изучения
языку через изучение содержания школьного предмета, обучение предметам посредством языка. Основной задачей предметно-языкового интегрированного обучения
является формирование у учащихся знаний, умений и опыта общения на предметную тематику с использованием не только родного, но и иностранного языка; а перспективной целью – формирование полиязыковой личности, обладающей общенаучной грамотностью.
Появление предметно-языкового интегрированного обучения изменило взаимоотношения внутри школ. Учителя английского языка должны тесно сотрудничать
с учителями-предметниками. Они должны обеспечивать развитие языка. Особенность и трудность обучения по данной методике в том, что учителя-предметники
должны быть двуязычными [3, с. 42]. Растущий интерес к данной методике можно
понять. В ней соединяются два аспекта обучения: теория обучения предмету и обучения иностранному языку. Во многих отношениях методика схожа с современной
концепцией интегрированных уроков. При этом отмечается, что отсутствие языковой компетенции может препятствовать пониманию содержания [3, с. 43].
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Интегрированное обучение специальности и языку используется на различных
ступенях обучения в школах Эстонии с 1992 года. По мнению ученых, в результате
такой методики дети успешно овладевают знаниями в объеме государственного
учебного плана, владеют родным языком на том же уровне, что и их сверстники,
обучающиеся по русскоязычным программам, а также на очень хорошем уровне
владеют эстонским языком.
В пилотных школах города Новосибирска данная программа стартовала с
1 марта 2014 года и на первом этапе рассчитана на 2 года внедрения двуязычного
обучения.
В статье «Обучение и изучение. К обучающемуся обществу» из «Белой книги»
Совета Европы утверждается, что приоритетом является владение тремя региональными языками, и для достижения данной цели предлагается понижение возраста
изучения и преподавание предметов на иностранном языке. Доклад Совета Европы
по преподаванию и изучению иностранных языков предлагает в качестве исключительного способа совершенствования владения иностранным языком «использование его в каких-либо целях, чтобы язык стал инструментом, а не целью обучения».
Большинство аргументов в пользу предметно-языкового интегрированного обучения
показывает, что оно 1) создает условия для естественного изучения языка; 2) ставит
целью использование языка в классе; 3) оказывает положительный эффект на изучение языка, делая акцент не на форме, а на содержании; и 4) значительно увеличивает
объем погружения в целевой язык [5, с. 39-42].
Изучение международного опыта организации обучения предметам на иностранном языке свидетельствует о том, что реализуемая в экспериментальных школах Казахстана модель трехъязычного обучения согласуется с концепцией развития
полиязычного образования в мировом образовательном пространстве. Стратегическим планом развития трехъязычного образования до 2020 г. определено, что проведение данной работы позволит формировать функциональную личность в современном понимании. И что очень важно – использование методики изучения предметов в
условиях трехъязычного обучения будет способствовать стимулированию учащихся
к изучению предметов при помощи коммуникативных возможностей иностранного
языка, усилению мотивации и интереса школьников к обучению в целом.
Успех реализации Стратегического плана развития трехъязычного образования
зависит от того, насколько будут созданы необходимые условия для подготовки квалифицированных преподавателей. Система повышения квалификации для учителей,
школьной администрации также должна соответствовать требованиям трехъязычного образования. Содержание программ обучения педагогов должно предусматривать
такие вопросы, как организация мониторинга реализации идей полиязычного образования «на входе», что позволит получить достоверную информацию для корректировки и регулирования содержательно-процессуальных сторон полиязычного образования, а также критерий эффективности полиязычного образования «на выходе».
В круг важнейших вопросов, которые необходимо изучить, входит и проблема соотношения мышления и различных языковых систем в психике человека, владеющего
несколькими языками.
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Рекомендации
международной научно-практической конференции
«Институционализация содержания и организации условий
инновационной образовательной среды высшей педагогической школы»
Целью международной научно-практической конференции «Институционализация содержания и организации условий инновационной образовательной среды
высшей педагогической школы», проведенной 30 января 2015 года в Павлодарском
государственном педагогическом институте, явилась консолидация усилий отечественных и зарубежных учёных по решению актуальных научно-практических
проблем инновационной образовательной среды высшей педагогической школы.
Материалы конференции показывают возросшую актуальность инноваций в
содержании и организации условий всей образовательной системы. В ходе диалога
участники конференции констатировали и обозначили круг проблем, требующих
своевременного осмысления и реагирования в инновационной образовательной среде высшей педагогической школы.
Заслушав доклады и выступления об опыте и перспективах высшего педагогического образования и рассмотрев материалы, представленные на обсуждение, участники конференции отмечают важность и необходимость дальнейшей научно-теоретической и практической разработки содержания и организации условий инновационной образовательной среды высшей педагогической школы, выявления тенденций развития данного процесса и дальнейшей стратегии на основе консолидации
усилий профессионального сообщества отечественных и зарубежных вузов. Обобщение и анализ полученной информации позволяет дать ряд рекомендаций педагогическим вузам:
1. Усилить качество профориентационной работы среди учащихся школ для
привлечения талантливых абитуриентов с осознанным выбором педагогической
профессии.
2. Формировать сеть стратегических партнеров, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. Осуществлять системные модели работы с работодателями и абитуриентами.
3. Для реализации обратных связей и активного воздействия на рынок труда,
получения независимых оценок и анализа качества подготовки специалистов создавать со стратегическими партнерами экспертные советы по основным научнообразовательным направлениям. Совместно с экспертными советами проводить анализ и разработку прогнозов и путей развития научных исследований, направлений
подготовки специалистов и кадров высшей квалификации.
4. Активно привлекать работодателей к разработке и реализации нового поколения образовательных программ высшего профессионально-педагогического образования в соответствии с компетентностной моделью выпускника и ориентацией на
подготовку универсального специалиста.
5. Считать актуальной задачей педагогических вузов повышение качества
высшего профессионального образования с учетом развития систем гарантии качества образования.
6. Обеспечить активное внедрение в образовательный процесс инновационных
технологий, моделей индивидуальных образовательных траекторий, дистанционного
образования, обеспечивающих реализацию непрерывных многоуровневых образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, востребованных региональным рынком труда.
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7. Совместно с организациями образования выявить наиболее эффективные
модели организации дуальной системы подготовки будущих учителей.
8. Информировать о рекомендациях и материалах конференции органы управления образованием.
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