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CONCEPTUALIZING LESSON STUDY AS CHANGE
MANAGEMENT RECIPE
Introduction
Since “rejoining” to the world history in 1868, Japanese had introduced new knowledge and way of thinking
from developed countries, especially the west Europe. In 1872, Japanese government established modern school
system, then in a couple of decade teachers’ educators in teacher’s colleges and also teachers in schools had
been influenced from philosophy of child-centered learning transferred from Europe. Lesson Study in Japan was
originated from this philosophical concept of human development and spread to schools in 1910’s and 1960’s
synchronous with democratic movement of society. Then since 1970’s Lesson Study has been fixed at almost of all
schools as an essential process for teachers’ professional development.
On these historical backgrounds, the Lesson Study has been stabilized as a culture and nature of school-based
teacher training in Japan. This long history of Lesson Study in Japan gives rich benefits to schools and teachers in
one hand, and in another hand it brings some difficulties in practice such as losing teaching and lesson observation
skills that has established in 1970’s, and motivation to improve their own lesson continuously. Almost of all
teachers draw their idea into Lesson Plan at least once a year and realize it in the Research Lesson, then reflect
it in the Post-Lesson Discussion Meeting with their colleague. This established Lesson Study system should be
innovated and passes to younger generation for further development. This is the situation that Japanese Lesson
Study is confronting at present.
This paper tries to describe relocation of Lesson Study model from point of view of “Change Management
Recipe” in order to improve it and exam its feature and possibilities. Thorough this paper the author tries to find a
way to raise Lesson Study into high quality of Teachers’ Professional Learning and school improvement in Japan,
as well as in Asian countries.
1. Lesson Study via Change Management Recipe
Lesson Study as school-based teacher training
<P -phase>
program includes following basic processes:
- compose Lesson Plan
developing and composing a Lesson Plan;
- Pre-check of Lesson Plan
examining the plan in a Research Lesson (RL);
reflecting RL in a Post-Lesson Conference (PLC);
and acquired results from PLC will be plasticized
in daily lessons for improving teachers’ teaching
ability. This process is most popular and basic <A-phase>
<D-phase>
unit of Lesson Study program in Japan, and in the - continual Lesson
- conduct Research
world as well. This process can be seen as a change
improvement
Lesson
management recipe that is normally drown as a
model of “Plan-Do-Check-Action” cycle, and in
this paper the author tries to conceptualize Lesson
Study Model as change management recipe (see
Fig.1).
In “P-phase” as in the <Plan>level, a relevant
teacher for Research Lesson will make a concept
of the lesson with composing a Lesson Plan. PrLesson Meeting will be set up within the grade

<C-phase>
- conduct Post-Lesson
conference

Fig. 1 Changed Management Recipe
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teacher team or subject committee for detailed check. Generally making Lesson Plan needs to refine draft plans
a few times in order to make clear its purposes, methods and structures of the Research Lesson. In “D-phase” as
in the <Do>level, it is to conduct Research Lessons. To closely study from facts on how children actually learn
things. There are many ways to observe “aspects of children” during Research Lessons such as filming a lesson in
video, documenting a lesson in scripted record or observation of sample children/students. In “C-phase” as in the
<Check>level corresponds with a Post-Lesson Conference. In the PLC, you will check developments or learning
processes of children through collected data of the lesson from scripted lesson documents or video footage, and
verify results whether lesson purposes, methods and its structures are appropriate or not. The PLC is an occasion
to search keys or find assignments for further improvements of teachers’ skill and quality of lessons. In A-phase as
in the <Act>level, the results from the PLC are applied and assigned to daily lessons.
These PDCA cycle can be known as “Lesson Study Management” plays key roll for establish of Lesson Study
program for both of the schools that newly introduced the concept of Lesson Study and also schools that has
already established school improvement system under cooperate of teachers. This cycle shows lesson is not under
possession of individual teachers or secret of classroom kingdom. Lesson is common resources among young and
skilled teachers include principal or curriculum managing teachers.
It is significant in the “P- phase” , in which Lesson Plan will be refined with some draft plans through
discussions, teachers exercise ideas with their colleague teachers by simulating how a lesson takes place in the
Research Lesson. The previous exercise on the Lesson Plan allows finding possible improvements or difficulties
in aspects that you may not have seen on your own.
The Lesson Study Management is a concept of whole of Lesson Study program and its cycle from preparing a
lesson to improvement of the lesson in the next stage. The Lesson Study Management is not limited on writing or
revising of Lesson Plan or conducting research lessons, but that is whole process or cycle of continual and essential
lesson improvement and school development.
2. Linking Macro and Micro PDCA Cycles of Lesson Study
Introducing a couple of Research Lesson in the school is not enough effective for improving individual
practices, because success or failure of a Research Lesson likely depends on skills of individual teachers. Normally
a school consists of different skilled and careered teachers those who belong at different levels: beginning, young,
middle and experienced. It is imperative to establish a Lesson Study program that covers an entire school so that
teachers have opportunity to enhance their skills through cooperation with colleagues to create Lesson Study cycle.
<P-phase>
- foundation of organizations
- set study themes, aims and
strategies
- plan Lesson Study program
and annual plan

<A-phase>
-analyze result and
annual plan
- revise plan for next
year

PDCA

PDCA

<D-phase>
- implement Lesson Study
program in practice
- reflect individual
Research Lesson
PDCA
PDCA

<C-phase>
- evaluate results from LS
- evaluate annual plan
- reflect and find revise
topics in the plan

Fig. 2 Macro cycle of Lesson Study Management
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Decision of LS program for next year

PDCA

Revise and Authorize of annual plan

PDCA

Reflect of LS program & study theme

PDCA

Research Lesson
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PDCA

PDCA

Plan of the third period

Plan – Do – Check - Action

Research Lesson

PDCA

Plan of the second period

Research Lesson

Plan of the first period

PDCA

PDCA

Reflect of LS program & study theme

PDCA

Reflect of LS program & study theme

Figure 2 shows a model of a “macro cycle of Lesson Study”,
First Period
Second Period
Third Period
which aims to improve quality of Lesson Study programs
P
D
C
P
D
C
P
D
C
A
P
through a year. This macro cycle is a tool to develop a scheme
for Lesson Study programs and is also a program to improve the
nature of mid- and long-term Lesson Study programs that aim
to learn from each other. Therefore to organize Lesson Study
program leads to establishing teachers’ professional learning
community in that all teachers cooperate to improve their
teaching skills each other as expert and specialist of subject and
lesson development, and as colleagues in the school.
Figure 3 shows an annual flow of Lesson Study programs.
“Macro cycle” in Annual LS program
It is recommended to organically relate the three management
“Basic cycle” in Research Lesson
cycles as layers in order to reinforce Lesson Study programs
“Micro cycle” in Lesson Plan composition
with the concept of Lesson Study Management:
The first cycle is to establish and improve a Lesson Study
Fig. 3 Three Lesson Study Management cycles in annual flow
program with the annual level “Macro cycle”;
The second cycle is to improve skills to
practice and observe lessons with the “Basic cycle” that is based on a single practice of a Research Lesson;
The third cycle is to develop a skill to conceptualize lessons with the “Micro cycle”, in that to be prepared a
detailed Lesson Plan.
3. Lesson Study as Organizational Learning Model
3.1 Organizational Learning
Without organizational learning vision and mission by all teachers and staff, significant improvements for
quality of Lesson Study are not achieved. It does not sufficiently help if efforts are simply preparing an annual plan
or taking leadership by one of few leaders as like school principal or curriculum manager. The improvements need
prolonged activities that at last more than one school year unless your purpose is to withstand an annual inspection
by the board of education or other institution. In addition to the leadership of the principal, mid-level leaders such
as a lesson study chief or curriculum coordination chief need to carefully make planning and pick up voices from
department meetings and flexibly and confidently run Lesson Study programs. Otherwise, the scheme to support
Lesson Study for a school year or longer cannot be established. Therefore, it is necessary to develop in-school
organizations for Lesson Study. The following shows examples of organization for the Lesson Study.
3.1.1 Lesson Study Promotion Committee
The committee is substantially responsible for promoting a research lesson based on instructions and
counseling from principal, vice-principal or core teachers for school research. It is composed of a lesson study
chief, curriculum coordination chief, chief of subjects/grades teams and involved other responsible members to
facilitate the practical research. The major responsibilities of LS promotion committee are as follows:
• To developing aims and strategies; to make an action plan to promote practical research
• To establish organizations and Lesson Study annual programs,
• To plan and run the LS promotion committee and teachers conference, and
• To assign external lecturers; to coordinate for Research Lesson teachers
3.1.2 Teachers Conference
All teaches and staffs participate in the teachers’ conference. Aims and strategies of school development and
study are made decision in this conference. The major responsibilities of teachers’ conference are as follows:
• To check and make decisions on proposals from the promotion committee,
• To conduct Research Lessons, Pre-check of Lesson Plan and Post-Lesson Conference; and other
training programs, and
• To discuss and reflect of result of Lesson Study program
3.1.3 Subject/Grade Committees
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According to a research theme of the school, it is organized and founded such as subject committees or grade
committees. The major responsibilities of subject committees/grade committees are as follows:
• To develop and practice an annual plan for Lesson Study for each subject or grade,
• To plan and conduct a Research Lesson as well as Post-Lesson Conference,
• To review Research Lessons of the term and to plan for the next term,
• To review committees annual activities and to revise them for the next school year
3.2 Conducting a Research Lesson
According to school sizes or study themes, frequencies and scales of Research Lessons as part of Lesson Study
programs highly vary. Some schools that have nominate as pilot or project school to fulfill their study themes by
the board of education and have targets towards particular Lesson Study themes. On the contrary, others may not
be very familiar with Lesson Study as teachers’ training program and their achievement and result has been still
remained at poor level. In these cases, what should be a key to promote high quality Lesson Study program? The
Lesson Study can be an answer to change the current situation of the school and clarifies an image to improve. In
order to improve the quality of Lesson Study programs, a large number of practices of Research Lesson are not
necessary. Specifying aims and strategies of Lesson Study programs and a constructional approach are effective
for this purpose. The following is an example of a constructional approach for Lesson Study programs:
Firstly, a “Standard Research Lesson” organized by only school staff without external lecturers or
advisors. This should be held three to four times per year (depends on school size) involved subject and
grade committee. The purpose of this Lesson Study is for each participant to clarify his/her own theme
and to improve lesson skills through collaborated reviews on a Lesson Plan with collogues (Micro cycle of
LS management). This may be conducted along school years and seek particular theme for subject /grade
committee.
Secondly, to conduct a Research Lesson as a “Special Research Lesson”, that provides teachers’ external
consultation for instance during inspection by the board of education of the local government and involves
all teaching stuff of the school. This should be held two to three times per year. The Special Research Lesson
should be organized by a teacher on request in the aim of his/her skill development that will be share with
his/her colleagues. They should be assigned according to teachers’ experiences, subjects or other factors.
Thirdly, to invite an external lecturer and conduct a Research Lesson as an “Extended Research Lesson”
that targets to set a common goal image for all school staff and will be held once or twice per year. This
Extended Research Lesson should be organized as a model lesson for all school staff to have a common
understanding regarding their study theme and its contents should encourage raising issues.
The important thing is to locate these three types of Research Lessons on one year long PDCA cycle that was
shown in Fig.3 as Macro cycle of Lesson Study management, and to share significances and directions of each
style of Research Lessons and their roles among staff.
4. Innovative Tools to Reinforce Lesson Study
Lesson Study programs may be successfully established, but the organization itself does not simply lead to an
improvement of lesson quality. For more effective improvements of lessons, it is necessary to arrange occasions
to discuss reviews before and after Research Lessons besides improvements of a Research Lesson itself so that
teachers can develop and improve their ability how to make concept and conduct of the lesson. In Fig. 4, the Lesson
Study Management cycle is applied to the Lesson Study program and concrete tools toward the reinforcement are
indicated around each phase of the cycle of Lesson Study management that is described in the chapter 1. In this
figure the author describe two innovative tools for improvement of Lesson Study program: “Lesson Development
Sheet” can be utilized to improve P-phase that aims to improve the Lesson Plan composition, D-phase as Research
Lessons, and C-phase Post-Lesson Conference, and “Concept Mapping Sheet” will improve to C- and A-phase
4.1. Reinforcement of P-phase with a “Lesson Development Sheet”
In the P-phase, as “Plan-phase” in the Lesson Study Management cycle, Lesson Plan composition gives a
first challenge to build cooperation among teachers. As described in the “Micro cycle” shown in the chapter 2,
composing and refining a Lesson Plan guide teachers to a process of Professional Learning Community that means
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Lesson

Lesson Plan
Development
composing a Lesson Plan is not limited only focusing
development
Sheet
on teachers’ independent development or clarifying
<P -phase>
- compose Lesson Plan
lesson aims and learning contents, or rather that is a
- Pre-check of Lesson Plan
process to mutual professional understanding among
Lesson
Development
teachers as trustable collegiality.
Skill
<A-phase>
Lesson
<D-phase>
Development
- Continual Lesson
- conduct Research
The “Lesson Development Sheet” is an important
Sheet
Lesson
improvement
Lesson
Observation
tool when you share the processes of preparing a Lesson
Skill
Plan with relevant teachers in subject team or grade
<C-phase>
team, and promote a practical research theme as an
- conduct Post-Lesson
conference
initiative for the entire school. The sheet in Fig. 5 shows
Concept sheet
Lesson
how to improve practical research theme (example of
for Post-Lesson
Development
Conference
Sheet
study theme: “raising communication activities of
students”) is related to a Lesson Plan or which specific
Fig. 4 Cycle of Lesson Study Management and innovation tools
activity is related to the theme. Furthermore, another
teacher for the next Research Lesson can use this sheet
to further pursue the same study theme. This sheet can be used as connection between study theme and practice

Fig. 5 Example of “Lesson Development Sheet”

for all teachers. The sheet brings teachers’ awareness to study theme and identifies result of Research Lesson and
“benefit & loss” from Research Lesson. These continuous challenges drive forward the study.
The “Lesson Development Sheet” has two major roles: the first is to raise an ability of clarifying a lesson concepts
(lesson development skill), related to the Lesson Plan composition. The second is “Concept Mapping Sheet” that
aims to reinforce Post-Lesson Conference by improving an ability to observe lessons (lesson observation skill).
The “Lesson Development Sheet” is for those who compose a lesson to share Lesson Plan concepts with
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participants so that they can plan a lesson together in team under a research theme of school. This sheet is used in
each phase of Plan, Do and Check, and can be useful tool to share comprehensions among the teachers.
4.2 Reinforcement of C-phase with a “Concept Mapping Sheet”
Various styles for Post-Lesson Conference are tried and refining on it in different schools in Japan and the
world. “Discussion style” is one of the most popular and ordinary style of the Post-Lesson Conference in that all
teachers get together and discuss common issues or study themes of school for better understanding and improving
lessons (see Photo 1). “Group discussion style” is a variation of previous “Discussion Style” but consisted in small
number of group in that participants exchange their own views on the lesson. Normally the people may have more
opportunity to express his/her views in small group and communicate each other (see Photo 2).
“Workshop style” is recently getting attention in different schools to improve unsuccessful Post-Lesson
Conference. This session style inspire to the participants to explore from their concerns and connect their findings
in network from the lesson. In such Workshop style of Post-Lesson Conference introduced often some kinds
of activities to promote participants motivation to join. Post-Lesson Conference should be able to encourage
participants to learn new ways to observe and understand lessons (see Photo 3).
“Concept Mapping Sheet” is a significant workshop tool that all participants can learn and improve a way to
observe lessons through Research Lessons.
The “Concept Mapping Sheet” uses two coordinate
axes that relate two view points with X axis and Y axis and
that allows organizing your thoughts on four quadrants.
In Post-Lesson Conference, for example “Teachers” and
“Children” are arranged on two quadrants of the X-axis,
and “had achieved! (advantage)” and “should be improved!
(disadvantage)” are on two quadrants of the Y-axis. Then,
sticky notes are used to organize information instead of
cards that are used in an affinity diagram. Participants
receive about 10 sticky notes and write down elements
based on their observation records before a Post-Lesson
Conference starts. In the conference, they work in arranged
small groups and stick the notes on a “Concept Mapping
Sheet” to connect commonalities or controversies of their
Photo 1 “Discussion style” of Post-Lesson Conference
observation findings. This process stimulates discussions
and helps identify differences among teachers for deeper understanding. Each group makes a presentation to share
findings with other groups after the group work for collecting and organizing information.
This is a procedural example of a workshop style of PLC by using a “Concept Mapping Sheet”. This type of
PLC raises awareness to participations as relevant party to the study, and discussion helps to find new aspects that
have been hidden. Therefore, it is an effective method that
improves Post-Lesson Conference in action (see Photo 3).
4.3 Renewal of Traditional Tools of Post-Lesson
Conference
There are traditional and wide spread Lesson Study tools
among Japanese schools which are too long plasticized and
then seen as like classical methods of Post-Lesson Conference.
However these tools should be more refined and pay more
attention to its effective possibility. If we could improve
the way how to use classic tools as well as “Lesson Script”,
“Blackboard Documentation” or “Video Reflection”, we will
get more clear views of our Research Lesson and improve our
teaching skill in the classroom.
Photo 2 “Group discussion” of Post-Lesson Conference

9

Nazarbayev
Intellectual
Schools

4.3.1 Lesson Script
Before a Post-Lesson Conference, all participants receive printed Lesson Script that is a promptly described
lesson document taken during Research Lesson. In the conference, they are encouraged to make remarks based on
the printed Lesson Script. From the script that describes children’s actual words and behaviors in detailed level,

Photo 3 “Workshop style” of Post-Lesson Conference with “Concept Mapping Sheet”
participants can vividly picture how a lesson was conducted and how children reacted to the lesson. Lesson Script
is a recorded journal of the Research Lesson.
4.3.2 Bansho: Blackboard Documentation and Students’ Name Tag Magnet
Blackboard Documentation is also effective to review a lesson. You can use a digital camera to take pictures
of writings on the board after a lesson, and participants to PCL receive a color-printed picture respectively. If
Blackboard Documentation can show how children study or compose thoughts, it can bring an idea of the entire
lesson in a view of the picture. Using the picture, you can search ideas from children’s chalk-written letters or
writings where Name Tag Magnets are concentrated or less concentrated. Also, you can analyze a gap between a
teacher’s purpose and reactions from children (see Photo 4).
4.3.3 Reflection on Lesson via Video
Video Reflection is an effective method to closely analyze individual scenes of Research Lesson. All participants
can view it jointly and confirm findings by replaying footage. Video Reflection allows observers to find details
that have not been apparent while simply observing the actual lesson. For example, “This child usually does
not listen to others and insists his opinion but this time he listened very well. What was in his mind then?” It is
extremely difficult to catch the importance and deep meaning of relevant scene of the lesson during on-going
lesson observation. Video footage can help to find children’s whole reactions in the lesson in view.
The observers often miss individual learning and growth that children have achieved in every day lessons.
Video Reflection is a key method to capture them because it allows them to outlook the scenes repeatedly with
other participants. Then, they can feedback findings to teacher and children who took part in the Research Lesson
and they can apply them for their further learning and growth (see Photo 5).
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These traditional tools are especially effective in the “Discussion style” of Post-Lesson Conference. On the
other hand, the previously mentioned “Workshop style” conference can be called a hands-on method because it is
relatively effortless to introduce and to give certain sense of learning for teachers. While the workshops provide
the merit to visualize a lesson in many aspects by organizing many methods and collectively taking opinions from
participants, these traditional methods are often effective if you wish to track down thoughts or feelings of each
child deeper and to understand their internal aspects. With either way, it is important to analyze the current situation
of the school and clarify a method and purpose of Lesson Study. This exactly corresponds with C-phase (Check)
and P-phase (Plan) of the Lesson Study cycle. If you introduce the workshop style Post-Lesson Conference as just
a new trend, it may end without certain achievements. If you and your colleagues would be high trained and skilled
teacher to observe lesson and children, it is recommended to start a “Discussion style” for deepen understanding
on children. High ability teachers those who find out children’s small behavior or whisper in the classroom can
become a high quality “Lesson Analysis” professional in the further teacher development.
Conclusion
In Japan, with a long history and rich professional background in lesson study as school-based in-service
teacher training, teachers’ educators, educational researchers and practitioners have started to look at lesson

study as an effective model to rebuild schools as ‘learning organizations’ and to give the impression of being for
expanding ‘professional learning community’ and ‘organizational learning’ (Sato, 2006; Sarkar Arani & Fukaya,
2009). This investigation provides a conceptualizing lesson study as change management recipe for doing lesson
study in macro and micro level continuously. The author wish that teachers, educational researchers and teachers’
educators worldwide could respond positively by sharing their experiences of conducting Japanese lesson study in
practice and learning from each other.
Resources:
1. Hord, S.M.; Russin,J.L.; Sommers,W.A. Guiding Professional Learning Communities – Inspiration, Challenge,
Surprise, and Meaning -, Corwin, 2010.
2. Katz, S.; Earl, L.M.; Jaafar, S.B. Building and Connecting Learning Communities – The power of networks for
school Improvement -, Corwin, 2009.
3. Kuno, K. Pilot Study School and Lesson Study, National Association for the Study of Educational Methods (Ed.),
Lesson Study in Japan, Keisuisha, 2011, 379-393.
4. Kuno, H. (Ed.), Jugyo wo Dezain suru waza, Gyosei, 2006 (in Japanese).
5. Lewis, C.; Hurd, J. Lesson Study step by step – How Teacher Learning Communities Improve Instruction -,
Heinemann, 2011.
6. Lewis, C. Education Hearts and minds, - Reflections on Japanese Preschool and Elementary Education -, Cambridge
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National Association for the Study of Educational Methods (Ed.), Lesson Study in Japan, Keisuisha, 2011.
Sarkar Arani, M.R. & Fukaya, T. Learning beyond Boundaries: Japanese Teachers Learning to Reflect and Reflecting
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Түйін:
Жапония мектеп білімінің үлгісінде мектеп мұғалімдерінің, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен
ғалымдардың өзара тығыз қарым-қатынаста болуы қажеттігін көрсетеді.
Мектептерде жоғары сапалы білім беруге қол жеткізу мақсатында оқушылардың проблеманың шешімін өздігінен
іздеуін көздейтін «өзгерістерді басқару жолдары» зерттеу-сабақ моделін қолдануды ұсынады, бұл көмектеседі.
Аннотация:
Автор на примере школьного образования Японии показывает необходимость тесного взаимодействия учителей
школ, преподавателей вузов и ученых-педагогов.
В целях достижения высокого качества обучения в школах раскрывает модель урока-исследования «Рецепт
управления изменениями», обеспечивающего самостоятельный поиск решения проблемы учениками.
Роман Лукьянец
Кандидат технических наук
Коммерческий директор Edusoft Ltd.
Стран Восточной Европы, стран Балтии и СНГ
(Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Актуальность
В условиях всесторонней и глубокой реформы системы образования в Республике Казахстан (РК) роль
современных учебных средств и технологий трудно переоценить! На протяжении последнего десятилетия
мультимедийные интерактивные учебные комплексы не только показали свою состоятельность, но и
продемонстрировали чрезвычайную эффективность. Современные учебные центры, школы, колледжи
и университеты уже немыслемы без компьютерных технологий и мультимедийных учебных программ,
которые позволяют существенно повысить качество обучения, разнообразить и обогатить учебный курс,
повысить мотивацию учащихся!
Проблему отсутствия достаточного числа высокопрофессиональных преподавателей можно также
успешно решить путём внедрения инновационных мультимедийных технологий и передовых методик.
Это особенно актуально для преподавания языковых дисциплин и, в частности, английского языка, как
базового языка международного общения.
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Одними из важнейших задач современного образования являются обеспечение высоких стандартов
качества обучения при жёстком ограниченим учебных часов в рамках принятой программы, а также
обеспечение дифференцированного подхода и возможность оперативно отслеживать успеваемость
учащихся и эффективно управлять учебным процессом.
Одной из приоритетных задач отмеченных в концепции развития образования в РК является интеграция
в мировое образовательное пространство, что трудно представить без внедрения лучших инновационных
образовательных систем построенных на базе современных методик и мультимедийных технологий.
Для решения озвученных выше задач эксперты компании EduSoft рекомендуют уникальное комплексное
решение на базе двух дистанционных курсов – English Discoveries Online (EDO) и Teacher Training Course
– система обучения на основе самых современных мультимедийных решений и технологий.
Цели и задачи
Главной целью системы является предоставление учащимся и преподавателям широчайшего спектра
современных учебных материалов, новейших методик и технологий, которые позволяют добиваться
существенно более значимых результатов в учебном процессе засчёт чрезвычайно гибкой и масштабируемой
платформы. Также одной из важнейших задач является оптимизация учебного процесса, в рамках которого
реализуется дифференцированный подход.
Педагогическая концепция и состав системы EDO
Концепция обучения в рамках системы EDO подразумевает гармоничное сочетание новейших
технологий и методик с классическими формами обучения. Построенные на комбинированном принципе
занятия в классе делятся на классические (педагог - студент) и уроки с использованием мультимедийных
программных комплексов (студент – мультимедийная программа).
Помимо аудиторных и лабораторных занятий предполагается, что студенты будут уделять существенное
время самостоятельной работе с мультимедийной программой в дистанционном режиме из любой точки
доступа к всемирной сети интернет (из дома, из интернет-кафе, из библиотечных компьютерных центров
и т.д.). Преподаватели получают обширный банк данных дополнительных печатных материалов (рабочие
тетради для учащихся, раздаточный материал, дискуссионные планы и т.п.). У студентов есть возможность
дистанционного общения с учащимися из других стран, которые входят в многомилионное мировое
сообщество изучающий английский язык вместе с EduSoft.
Наряду с этим у преподавателя имеется полный доступ к статистике успеваимости учащихся, начиная
со входного установочного теста и заканчивая промежуточными и общекурсовыми тестами.
В рамках преподавательской системы контроля и управления доступны такие возможности, как
формирование новых учебных курсов, составление учебных планов, обогащение учебного курса авторским
учебным материалом, дополнительным внешним контентом от брендовых источников (БиБиСи). Такой
комплексный подход позволяет добиваться замечательных результатов засчёт использования обширной
базы учебных упражнений, которые доступны в различных режимах (работа в классе, в компьютерной
лаборатории, в дистанционном режиме и т.п.).
Ниже приведены принципиальные компоненты комплексной системы EDO:
1. Мультимедийная обучающая программа English Discoveries Online в дистанционном режиме,
включающая 10 различных курсов по общеразговорному английскому языку от начального до самого
продвинутого.
2. Методические печатные материалы для преподавателей включая подробные учебные планы
уроков, методические советы, раздаточный учебный материал для внеклассной работы и многое другое в
количестве 34 книг.
3. Учебные пособия для учащихся (рабочие тетради по 10 различным уровням).
4. Инструменты для online оценки учащихся, включая вступительный установочный тест,
промежуточные тесты и финальный выходной тест по 10 основным курсам как в электронном, так и в
печатном виде.
5. Планировщик учебного курса – вспомогательная программа для педагогов для планирования
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индивидуального курса и мониторинга успеваимости по соответствующему учебному курсу.
6. Специальный Авторский компонент для создания и добавления собственных учебных
материалов/упражнений к базовому общеразговорному учебному курсу.
7. Преподавательская система контроля и управления (TMS) для администрирования и
управления классом, отслеживания текущей успеваимости и модификации учебного контента.
8. Система контроля качества и комплексной оценки результатов обучения (QMS и CMS) –
мощное программное решение, которое позволяет на ранних стадиях фиксировать ухудшение успеваимости,
автоматически корректировать учебный процесс и собирать аналитические данные для оценки текущих и
финальных результатов большого числа учащихся.
9. Специально разработанный обучающий портал, включающий форумы для общения учащихся
друг с другом и педагогов со студентами, интерактивные обучающие игры, ежемесячно обновляемый
учебный материал (идиомы, новые слова, статьи) и др.
10. Педагогический тренинг для преподавателей – обязательный компонент на этапе внедрения,
обеспечивающий требуемую мотивацию преподавателей и позволяющий существенно повысить
профессиональный уровень подготовки педагогов.
11. Техническая и педагогическая поддержка – обязательный компонент на этапе внедрения,
обеспечивающий оперативное решение любых вопросов связанных с внедрением программы.
Использование коммуникативных интерактивных методик в обучении позволяет существенно повысить
мотивацию студентов, более интенсивно развивать практические навыки владения иностранным языком.
Немаловажным фактором успеха является чрезвычайная гибкость учебной платформы. У педагога
имеется несколько независимых вариантов организации процесса обучения как в группах, так и
индивидуального; комбинированного и независимого друг от друга (базовый курс + факультатив); в виде
специального курса или в формате творческих проектов.
Ожидаемые результаты внедрения
В результате внедрения и грамотного использования системы EDO в общеобразовательных школах
возможно достичь следующие результаты:
•
Существенно повысить уровень языковой подготовки учащихся.
•
Повысить проффесиональный уровень преподавателей по языковым дисциплинам.
•
Обеспечить всех преподавателей доступом к самым продвинутым методикам и технологиям
обучения по английскому языку, позволяющим освоить все языковые навыки в самостоятельном
режиме в любое удобное время.
•
Реализовать возможность мониторинга и полного контроля учебного процесса с помошью
автоматизированной преподавательской системы контроля и управления, входящей в состав EDO.
•
Обеспечить возможность подготовки всех желающих к сдаче международных экзаменов,
таких как TOEFL, IELTS.
•
Обеспечить максимальную гибкость построения учебного курса, его возможную
модификацию и дополнение новыми учебными материалами.
•
Обеспечить возможность построения дифференцированного курса как для отстающих
студентов, так и для успевающих и продвинутых учащихся.
•
Существенно повысить мотивацию студентов.
Түйін:
Қазіргі білім беру бағдарламаларындағы пәндер бойынша оқу сағаттарының шектелген жағдайында
оқыту сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін саралау тәсілін қолдану қажеттігіне
көңіл аудартады. Бұл мәселені EduSoft компаниясының ең соңғы заманауи мультимедия құралдары мен
технологияларының: English Discoveries Online (EDO) және Teacher Training Course деген қашықтан оқыту
курстарының көмегімен кешенді шешуді ұсынады.

14

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Resume:
The author focuses on need to use differentiated approach of teaching which contributes to the achievement of
high quality education under the deficiency of learning hours in the contemporary education programs. He offers
to solve this task by using modern multimedia facilities and technologies of EduSoft: distance courses – English
Discoveries Online (EDO) and Teacher Training Course
Genady Roizman
Ontario International College, Toronto, Ontario
(Canada)
NUMERICAL METHODS AND MICROSOFT EXCEL
N THE COURSES OF MATHEMATICS AND PHYSICS
Abstract
Benefits from incorporating some numerical methods into mathematics and physics standard courses of highschool program are discussed. The methods are applied in a tight conjunction with MS Excel and have a deep
impact on content and appearance of the courses. Some examples are considered.
It is impossible to imagine today’s life without computers. Laptops and tablets are parts and parcels of our
students from dawn to dusk. However, for most of them computer is simply a way into a virtual world, where they
can contact and chat to each other, whereas it could be a means to discover the real wonderful world.
There are countless software packages designed and adopted especially for high-school courses of mathematics
and physics: MathPad, Geometer’s Sketchpad, Interactive Physics, VideoPoint Physics Fundamentals, etc.
Unfortunately, all these and similar packages have only an auxiliary purpose of helping to illustrate the main
courses. Computers however may play a much more important role providing a means for broadening the variety of
phenomena discussed in the class and transforming routine courses of mathematics and physics into an engrossing
research without limits. Ideally we would like to have our students to write their own computer programs in
order to solve different problems. However, since the majority of our students are not familiar yet with computer
programming, the choice of Microsoft Excel, as the most ubiquitous software, which is professional enough to be
applied at schools and at universities, seems the most reasonable.
How, though, may the use of Microsoft Excel change the character of teaching mathematics and physics? Let
us consider several examples.
Our students know how to solve quadratic equations as well as exponential, logarithmic and trigonometric
equations that in some way or other may be reduced to quadratic equations. Consequently ability to solve quadratic
equations represents the high-water mark in high school mathematics course. What should our students do though
if in the process of solving some real-world problems they encounter a cubic or even a transcendental equation
(for example, something similar to equation that arises when the shape of the catenary is analysed)? The problem
can be solved smoothly by applying numerical tools like Bisection or Newton’s methods. Due to the simplicity of
these methods, their explanation does not take a long time. However, now, implementing Newton’s method with
Excel students can solve practically any conceivable equation in 10 seconds.
Correspondingly, we are now free to consider a wide class of problems that may be reduced to nonlinear
equations. As an example, a process of falling of an object into a black hole can be mentioned. If mass of the object
is negligible, the process takes an infinite time due to the time dilation in the strong field of gravity. However, if the
mass is taken into account, the mass of the black hole increases due to gravitational interaction with the incoming
object. As a result, the distance between the object and the black hole is decreasing not only because of the falling
process itself, but also for the reason that the gravitational radius of the black hole increases toward the object.
The detailed consideration leads to a nonlinear equation that can be easily solved numerically (Каплан С.А.,
Шварцман В.Ф (1976)).Kaplan S.A., Shwartszman V.F.
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Excel also gives an opportunity to vary gradually parameters of a formula (and of the corresponding graph)
and, in this way, to analyse induced changes. This, in turn, allows us to compare theoretical and experimental data
and to determine unknown parameters in a quite elegant style. For example, we can compare a real shape of a water
jet running vertically down from a tap with the theoretical formula (see Fluid Jets), and, changing unknown initial
speed of water as a parameter, reach a good agreement with experimental data.
Studying oscillations in the course of physics we always assume that the amplitude of oscillations is very
small; such an assumption allows us to use a simple formula for the frequency of oscillations. Natural questions
arise though: how do the very same oscillations look when the amplitude is actually big? How does the period
of oscillation depend on the amplitude in this case? How will the pattern change if air resistance (or any kind
of friction) is imposed? Simple mathematical tools that we possess do not allow us to answer these questions.
Fortunately, (differential) equations of oscillations can be easily adopted for Excel using Euler-Cromer method
(Gould H., Tobochnik J., Christian W., 2006) and then solved graphically. Varying parameters of the equations,
students can see how they affect the character of the oscillations. Now we are free to discuss with students
different types of cyclic processes represented mathematically by systems of differential equations: a well-known
model “prey-predator”, strange attractors and chaotic processes, fractals, circulation of the terrestrial atmosphere,
generation of the solar magnetic fields and cycles of solar activity, and so on. Despite the wide variety of topics,
they are all represented by the very similar mathematical approach and Excel graphics. Correspondingly, students
can focus on the physical aspects of discussing phenomena rather than puzzle over mathematical obstacles.
Optimization and approximation of functions are traditionally considered as quite difficult subjects not only
for high-school but also for undergraduate students. While the search of local extreme points of a function of one
variable is a standard procedure for our students taking Calculus, the case of two or more variables lies far beyond
their current skills. Nevertheless, approximation of experimental data and construction of corresponding models
(using the Method of Least Squares) is an inherent part of a practicum. For the purpose of solving this kind of
problems Excel provides a powerful tool – Solver. Solver uses a unified and intuitive approach to solve a general
class of problems related to optimization. With the aid of Solver students can choose any function or combination
of functions that, in their opinion, fits better obtained results. University students keep applying Solver in their
studies, so acquired skills have been proved to be very valuable.
In the course of physics, we learn Kepler’s laws, discuss elliptical orbits, “areal velocity”, and so on. However,
the entire theory is correct only if we consider the stationary Sun and a single planet rounding it. A simple addition
of another planet of a comparable mass immediately transforms the simple theory into famous “three-body
problem”, which is characterized by unpredictably complex solutions (see Collection of remarkable three-body
motions). Using Excel for solving the equations of motion, students quickly find that it is practically impossible to
“add” one more planet to the tentative system “Sun – Jupiter”: most likely, after a short time, the additional planet
will be thrown out of the system into a hyperbolic trajectory. As a result of such a computational experiment, the
question regarding long-term stability of the solar system including 8 big planets, unknown amount (greater than
5) plutoids and thousands of asteroids arises. Now our students are ready to get surprised of simplicity of TitiusBode law representing the average distances of the planets from the Sun and to discuss its possible applicability
for extra-solar planetary systems (Lovis C. et al., 2010). Having tried and seen different solutions of three-body
motion, students can now consider the solar system as an example of chaotic system and analyse the relationship
between chaos and stability. Such a consideration provides students with more ideas in physics, mathematics and
practical work with computers than simple learning empirical Kepler’s laws.
Of course, given examples of numerical methods applied in courses of mathematics and physics do not exhaust
all possibilities. In addition, we may mention investigation of polynomial functions (including the comparison
between Lagrange polynomial and a cubic spline function), search for hidden periods and frequency analysis, use
of Monte-Carlo method for calculation of complex areas and volumes and for modeling different probabilistic
processes, etc. In combination with tools and graphics of Excel, all these methods are getting quite simple and
visually compelling. Their applications allow to broaden and deepen learning subjects to a great extent, transforming
regular classes into engrossing and exciting research.
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Түйін:
Мақалада математика мен физикадағы кейбір сандық әдістерді орта мектептің оқыту бағдарламасының
стандартты курстарына кірістіруден туындайтын артықшылықтар қарастырылған. Әдістер MS Excel-мен
тығыз байланыста қолданылады және курстардың мазмұны мен сыртқы келбетіне қатты ықпал етеді.
Аннотация:
В статье рассматриваются преимущества от включения некоторых численных методов в математике и
физике в стандартные курсы учебной программы средней школы. Методы применяются в тесном сочетании
с MS Excel и имеют глубокое влияние на содержание и внешний вид курсов.
Абдуллаева Г.О.
кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор
Казахский Национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Выполняя социальный заказ общества, учителя страны активно ищут эффективные формы организации
учебно-воспитательного процесса. Ими используются разнообразные технологии, влияющие на процесс
модернизации школы, улучшения качества знаний обучающихся и правильного выбора профессии.
В современных условиях общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний
выпускников школ, но и умению работать самостоятельно. Все отмеченные требования могут быть
реализованы в системе высшzего педагогического образования. Именно вузы призваны готовить
высококвалифицированные педагогические кадры, способные в полной мере реализовывать социальный
заказ общества.
По нашему мнению, сущность образования (особенно высшего) должна состоять в развитии
субъектности человека, реализуемая в стремлении к самореализации, свободе, ответственности в принятии
решений, восхождении к социокультурным образцам.
В процессе своего становления как личности студент усваивает опыт, накопленный предшествующими
поколениями, совершая деятельность. Овладевая способами деятельности, при помощи со стороны
(преподавателя), он становится субъектом своей деятельности. Развивая свои рефлексивные способности
путем самоконтроля, самооценки, студент становится способным к саморегуляции, самоорганизации,
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самоактуализации. Иначе говоря, он становится субъектом саморазвития.
Субъект в современной педагогике и психологии рассматривается в двух аспектах: как носитель всего
внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного) в человеке.
Большинство
концепций
(А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов) включают в понятие «субъект» качество, которое человек
приобретает в процессе своей жизнедеятельности. По их мнению, человек рождается индивидом, а
субъектом становится в процессе деятельности и общения. На сегодня не выделено четких возрастных
границ сформированности этого качества, а также социальных, психолого-педагогических условий его
формирования.
Так, Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков считают, что превращение индивида в субъекта происходит в
достаточно зрелом возрасте [1]. Г.А.Цукерман и Б.М.Мастеров отмечают, что субъектные качества индивид
приобретает уже в процессе внутриутробного развития и доформировывается в юности. В.А.Сластенин
также указывает на то, что становление и развитие субъектности не имеет четких возрастных границ и
конкретных психолого-педагогических условий ее формирования, так как она зависит от социальных
условий индивидуального бытия человека [2].
Понимая под субъектом центральное образование человеческой личности, имеющее сложную
характеристику (активность, инициативность, избирательность, ответственное отношение к себе, своей
деятельности и окружающей действительности), мы считаем, что ее целенаправленное формирование
эффективнее всего осуществлять в юношеском возрасте, то есть у студентов.
На наш взгляд, субъектная позиция студентов определяет их личностное саморазвитие, которое можно
представить как гармоническое взаимодействие с внешней и внутриличностной средой.
Таким образом, важным условием формирования готовности студентов - будущих педагогов к
саморазвитию является соответствие, согласованность и совпадение внешних (педагогических) воздействий
с их внутриличностным потенциалом. В связи с этим педагогическая система должна активизировать
и актуализировать личностные качества и способности студентов в определении жизненно-личностной
самореализации включая и профессиональную.
Высшее образование должно быть ориентировано прежде всего на личность и стать личностно
развивающим. Осваивая то или иное явление в социуме и в культуре, студент открывает самого себя,
актуализируя тем самым, потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации. Процесс
обучения выступает в качестве внешнего регулятора по отношению к каждому студенту. Возможность
стать субъектом профессионально-образовательной деятельности проявляется в процессе интеграции
внешних регуляторов во внутренние. Очевидно, что эффективность этого зависит от адекватности внешних
воздействий внутренним субъектным позициям студента.
В психологическом плане возможность стать субъектом своей деятельности и саморазвития проявляется
через:
- развитие произвольности психических функций (внимания, мышления, памяти, эмоций, воли),
которые позволяют управлять собой;
- овладение деятельностью, которая способствует проектированию, развитию своей личности;
- освоение средств определения и удержания своего «Я», которое делает возможным своеобразное
приобщение личности к деятельности (учебной, общению);
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- освоение и присвоение социокультурных образцов мышления и деятельности, которые помогают
личности актуализировать свои особенности и войти в социокультурный контекст;
- и наконец, принятие на себя функций внутренней управленческой инстанции личности, обеспечивая
ее динамическую целостность.
С точки зрения педагогического аспекта, проявление субъектной позиции студента в ходе саморазвития
происходит в процессе ее формирования, который растянут во времени и носит поэтапный характер.
Процесс формирования должен протекать в условиях педагогического процесса вуза, так как он обладает
большими потенциальными возможностями, то есть разнообразными средствами, приемами, формами
и методами, активизирующими субъектную позицию студентов и готовность к саморазвитию. Все это
наполняет процесс становления субъектности студента педагогическим смыслом. Важное и существенное
значение в организации этого процесса отводится педагогу (преподавателю).
Вначале у студентов формируются навыки самопознания, развитие рефлексии и эмпатийной
способности, благодаря которым студент получает возможность осуществлять интерпретацию жизненных
обстоятельств.
На втором этапе, студент овладевает основами субъектного жизнетворчества, ценностями и смыслами
учебно-образовательной деятельности.
На следующем этапе формируется готовность к самостоятельному решению задач, прогностическая
деятельность, развитие регулятивных механизмов поведения и деятельности, индивидуальных способов
личностного выражения.
И наконец, на заключительном этапе, в практике реализуются индивидуальные программы личностного
саморазвития, самоанализ и коррекция учебно-профессиональных и личностных достижений, а также
личностная актуализация.
Таким образом, формирование субъектной позиции студентов, способствующей их саморазвитию
основано на организационно-личностных механизмах, зависящих в большей степени от внутренней
(внутриличностной) мотивации деятельности. Это приводит к тому, что деятельность (учебная,
профессиональная) строится на личностных смыслах студентов, их внутриличностных силах. Знаковыми
становятся выражения, по которым деятельность определяется как личностно-значимая: «Я хочу, так как
мне это интересно»; «Мне это важно для собственного развития».
Современная теоретическая модель формирования субъектной позиции студента в ходе его саморазвития
выстроена на основе принципов синергетического мировоззрения, что позволяет переориентировать
образовательную стратегию на личность, равноправие с педагогом, в зависимости от неодномоментности
развития личности в педагогическом процессе и неоднозначности педагогических воздействий.
Современная система подготовки специалистов, направленная на развитие субъектной позиции
студентов, отражает идеи полисубъектной педагогики, высказанные в работах А.И.Герцена, Ч.Валиханова,
Д.Дидро, П.Ф.Каптерева, Я.А.Коменского и К.Д.Ушинского. В центре полисубъектного образовательного
процесса находится личность студента, который, являясь субъектом образования и воспитания, способен
влиять на эти процессы и иметь активную творческую позицию. Через деятельность студента в группе
сокурсников, которая и представляет полисубъект, создаются основные условия для его саморазвития
и самореализации. Как отмечает Н.Н.Хан, «именно в процессе взаимодействия с другими учащимися
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(студентами) происходит формирование самосознания студента, системы представлений о самом себе, на
основе которой он строит свои взаимоотношения с окружающими и относится к себе» [3, 37].
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо отказаться от манипулятивной педагогики в пользу
саморазвития и самореализации личности студента в педагогическом процессе вуза, перенести акценты
с приобретения знаний, умений и навыков на поиск студентами своей индивидуальной стратегии
самоопределения и саморазвития. Этому способствует личностно ориентированный подход к образованию,
который утверждается в современной педагогической системе. Идеи личностно-ориентированного
образования находят отражение в трудах российских ученых Б.М.Бим-Бада, В.С.Леднева, И.Я.Лернера,
А.В.Петровского, М.Н.Скаткина, В.А.Сластенина и казахстанских исследователей З.Ж.Жанабаева,
Л.Х.Мажитовой, Г.К.Нургалиевой, М.Ш.Сагаутдиновой, Н.Д.Хмель, Н.Н.Хан. По мнению этих
исследователей, личностно-ориентированный подход к образованию призван обеспечить формирование
всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению и развитию культуры общества,
направлен на развитие целостной личности, то есть ее природных особенностей, социальных свойств и
свойств субъекта культуры.
Личностно-ориентированный подход к обучению студентов будет результативен, если наряду с его
принципами опираться на положения гуманистической педагогики и психологии, в центр которой поставлен
человек и его стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, и концепции развивающего
обучения. Использование в организации педагогического процесса вуза основных составляющих этой
концепции - содержание образование составляют теоретические знания; методы – совместная деятельность
преподавателя и студентов, предполагающая интерактивные методы (дискуссия, диспут и т.п.), результат
обучения – личностные новообразования - будет способствовать полноценному самоопределению
студентов и их готовности к саморазвитию.
В каждом высшем учебном заведении, особо в процессе приобретаемой педагогической специальности
студентам в ходе их обучения важно создать условия, которые:
- развивают их личностные способности, позволяющие выбирать стратегию своего жизненного пути;
- формируют и воспитывают инициативу и ответственность;
- наделяют средствами достижения интеллектуально-личностной свободы;
- создают условия для самостоятельности, творчества, индивидуальности, саморазвития.
Для реализации вышеперечисленных условий в педагогическом процессе вуза необходимо внедрение
таких образовательных технологий, которые предполагают кардинальный поворот к личности, к уважению
ее принципов; совместный личностный рост преподавателя и студентов. Все это возможно, если в практику
вуза ввести:
- смыслопоисковый диалог, как метод развития личности;
- средства по реализации вышеуказанной технологии образовательного процесса – интеракция
(взаимодействие), рефлексия, креативность, ситуационное проектирование, индивидуальное самонаучение.
На наш взгляд, вышеперечисленным требованиям соответствует кредитная система обучения (или
кредитная технология подготовки специалистов), которая внедряется в практику работы вузов. Кредитная
система обучения – это образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования
и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в
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рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов.
В условиях, когда процесс обучения носит творческий характер и основан на самообразовании, в нем
значительно меняется роль преподавателя и студентов. В кредитной системе преподаватель организует
работу студентов так, что они, опираясь на рекомендации и консультации своего наставника, изучают
программу курса в большей степени самостоятельно. Это требует от преподавателя быть компетентным,
строить свою работу на интерактивных методах обучения, постоянно повышать свой личностный и
профессиональный уровень. Студент сегодня должен иметь конкретные навыки и умения, которые
отражают достигнутый уровень развития его личности. Студент учится иметь свое мнение, быть активным,
инициативным, умеющим работать в команде. Эти качества, на наш взгляд, являются критериями
конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда.
Как считают исследователи, оценивающие возможности кредитной системы, она позволит:
- поднять качество образования, в особенности высшего;
- сделать понятной систему квалификаций и степеней (бакалавр, магистр, доктор);
- обеспечить прозрачность образовательных программ;
- обеспечить мобильность студентов и преподавателей;
- повысить самостоятельность студентов и ритмичность их
работы;
- расширить академическую свободу вузов.
Таким образом, поворот в педагогике к личностно ориентированному образованию, основанному
на гуманистических и развивающих принципах и использовании современных технологий обучения,
к которым относится кредитная технология подготовки специалистов, в максимальной степени
способствуют целостному развитию личности студентов, становлению их субъектной позиции и на этой
основе, формированию у них готовности к саморазвитию. Поскольку формирование личности студента
и его готовности к саморазвитию происходит в процессе образования, или в процессе усвоения им
определенного социального опыта при непосредственном общении с различными людьми (преподаватели,
сокурсники и др.), то важное значение приобретают те условия формирования, которые создаются именно
в педагогическом процессе вуза.
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Әбдікәрім Т.М.
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Л.Н. Гумилев атыңдағы Еуразия Ұлттық Университеті
(Қазақстан Республикасы)
ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Соңғы кезде еліміздің білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны мәлім. Соның ішінде ең
бастысы, әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатындағы алғшқы қадамдар. Білім стандартының жасалуы,
басқа да жүріп жатқан реформалар күрделі, қиын, қарама-қайшы белестерді ақырын-ақырын артқа сап,
жылжып келеді. Бұл қасиетті істерде мұғалімге қойылар талап та ерекше болып отыр. Мемлекеттік білім
саясаты да осы мұғалім арқылы жүзеге аспақ. Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасиетті міндеті
– рухани бай, жан-жанқты дамыған жеке, дарынды тұлға қалыптастыру.
Баланың өзіне деген сенімін туғызу, өзінен шығармашылық қасиет, қабілет іздете білу, өмірден өз орнын
тапқыза білу қаншалықты қиын екені түсінікті. Өзін-өзі таба алмай, өз мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана
алмай,өзін өзі тұншықтырып жүргендер, басқа жолға түсіп адасушылықтың негізгі себебі, ең алдымен, бір
кездегі ұстаздары, мектебінде жатқан жоқ па деген сауалдардың мұғалімдерді ойлантқаны жөн.
Жаңаша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде «технология» түсінігі жиі кездеседі. Бұл түсінік
ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерімен білімге «жаңа компьютерлік технологияның» енуімен
байланысты. Сонымен ғылымда технологияның арнайы бағыты пайда болды. Бұл бағыт XX ғасырдың
60-жылдарында АҚШ-та пайда болған және қазіргі кезде дерлік барлық әлемнің елдерінде таралған.
Технология оқытудың тың әдістемесі немесе мүлде жаңаша жолдарын қарастырады деген түсінік
артықтау. Оқыту мен тәрбие беру үрдістері ешқандай «науқандық», өтпелікті көтере алмайтыны белгілі.
Керісінше, адамзат баласының өз ұрпағын оқыту, тәрбиелекдегі ең озық, тиімді ізденістердің, тәжірибелерін
жалғастырып, тағы да тың жолдар іздеу, классикалық педагогиканың озық үлгілерін жаңа заман талабына
сай дамыта отырып еңбектену жалғаса бермек.
«Педагогикалық технология» дегеніміз не? Бұл жөнінде В.П. Беспалько өзінің «Слагаемое пед
технология» деген еңбегінде былай дейді: «Оқу-тәрбие үрдісінің алдын-ала жүйелі түрде жоспарлануы
және оның тәрбиеде жүзеге асу жобасы». Демек, технология қарапайым тілмен айтқанда, жүзеге асатын,
нақты мақсаттардың алдын-ала ойластырылған нақты жобасы, яғни, белгілі педагогикалық жүйенің
тәжірибеде жүзеге астаын жобасы.
Орыс ғалымы С.А. Смирнов өзінің «Технология как средство обучения второго поколения» еңбегінде
ол өзінің өндірістен келген, яғни шикізат өндеу, жасаудың амалдары екеніне тоқталады да оған өзіндік
анықтамасын береді. «технология представляет собой алгоритизированную последовательность операции
получения кокого-либо продукта, построенного на использовании технических или любых других
средств, под управлением человека, при этом учитель выполняет функции стимулировании и координации
их деятельности»-дейді ол. Ал Безрукова оны модельдеу, жобалау, конструкциялау амалдарымен
байланыстырады. Штейнберг конструкторлық технологияға ерекше назар аударып, ол ойды бейнелеудің
маңызын дәлеледеуге тырысады. Білімді тек сөздік әдіс емес, өнімді білім берудегі орнына тоқталады.
Әрине, модель дегенде оның макет, графика, сызба түрінде болатынын ұмытпау керек. Модель әсіресе
болжам жасаудың негізі ретінде белгілі. Инновациялық технологиядан іздену – ұзақ жылдар бойы
таптаурын болып қалған өнімсіз іс-әрекеттерден арылудың бірден-бір жолы.
Сонымен, технология ол ең біріншіден, диогностиканы басшылыққа алған, жеке тұлғаға қарай
бағытталған мақсатты, сапалы оқу әрекетін ұйымдастыру. Жеке тұлға ең алдымен өз әрекеті арқылы ғана
дамиды. Ал әрекет іс-қимылдармен жүреді. Технологгия – жеке тұлғаны дамытуға негізделген мақсатты
педагогикалық жүйе. Технология оқытудың, білім берудің, жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың жаңа
ізденістердін, нәтижелі ізденістерін талап етеді. Баланың білім алу, дамыту, т.б. іс-әрекеттерін мақсатты
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түрде ұйымдастыра білу, оған басшылық ету, білімді өз белсенділіктерімен алуларына түрткі жасау
технологияның басты белгілері болып табылады.
«Технология» термині грек тілінен аударғанда: techne– өнер, шеберлік және logos–ғылым, оқу дегенді
білдіреді. Екі түбірдің қосындысы негізінде шеберлік туралы ғылым немесе оқу болады. Технологияның
ғылым ретіндегі мақсаты – анықтау мақсатымен физикалық, химиялық және заңдылықтарды және
практикада қолдану арқылы өндірістік үрдісті тиімділігін көрсету.
Педагогикалық технология білім беру сферасына қатынасы бар. Егер де білім беру мақсаты білім
беру жүйесін игеру деп анықталса, онда технологиялар білімді игерудің сапасымен көлемі бағалайды.
Сондай-ақ білім берудің дәстүрлі үлгісіндегі дағдарыс педагогиканың ең негізгі категориясын қайта
қарауды жөн көрді. Жапондық ғалым-педагог Т.Сакомото тұжырымдамасында педагогикалық технология
– педагогикаға жүйелі ойлау тәсілдерін ендіру немесе «білімді жүйелеу», «сыныптағы оқытуды жүйелеу»
болып табылады. Әрине, жүйе, жүйелік ғылымның қол жеткен соңғы жаңалығы емес, жүйелік әлемге
тән қасиет, ол адамзат тәжірибесі мен ойында да тән қасиет. Адам қызметі жүйесіндегі мәселелердің
туындауы жүйеліліктің жеткіліксіздігін, ал білгірлікті шешу жүйені технологияландыру арқылы жүзеге
асатындығына көз жеткізу қиын емес.
Қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп, реттелген оқытудың жаңа мазмұн, әдіс-амалдарының
дидактикалық талаптарының психологиялық- педагогикалық жиынтығы.
Оқытудың дәстүрлі технологиясы ең алдымен окытудың сынып-сабақ ұйымына негізделеді. Ол 17
ғасырда Я.А.Коменскийдің дидактика принципінде реттелген. Сынып-сабақ жүйесі орта ғасырларда
бірдей жастағы оқитын топтағы балалардын, санының өсуіне байланысты пайда болды. Дәстүрлі сыныпсабақ технологиясының айрықша белгілері: дайындалу деңгейімен бірдей жастағы оқушылардың тұрақты
құрамы; сыныптың бірдей жылдық жоспар және бағдарламамен жұмысы; сабақ оқудың бірегей негізі
ретінде; әрбір сабақ бір пәнге арналған; сабақ кестесінің болуы; мұғалімнің басқарушы рольде болуы және
т.б.
Осылайша, оқу жылы, оқу күні, сабақ кестесі, оқу демалысы, үзіліс — сынып-сабақ жүйесінін, белгілері.
Оқытудың дәстүрлі технологиясының концептуальды негізін Я.А.Коменскийдің реттелген педагогика
принциптері құрайды. Олар: ғылымилық, жүйелілік, тұрақтылық, көрнекілік, теорияның тәжірибемен
байланысы және т.б.
Оқыту - бұл үлкен ұрпақтан өсіп келе жаткан ұрпаққа әлеуметтік тәжірибесін, білімін беру үрдісі. Бұл
толық үрдіс құрамын мақсат, мазмұн, әдіс-тәсіл кіреді.
Оқытудың мақсаты - таным іс-әрекетінің негізі болып табылатын жылжымалы категория. Дәстүрлі
оқыту мақсатының сипаты бойынша білімді игеру, ынта мен дағдыны қалыптастыру болып табылады. Бұл
тұлғаның дамуына септігін тигізбейді. Дәстүрлі білім беру мазмұны совет одағы жылдарында көптеген
мектептерде болған оның талаптары елдегі индустриализациялау кезінде анықталады.
Дәстүрлі технология авторитарлық педагогиканың талаптарын керсетеді. Яғни, тұлғаның жеке
қабілеттерін көрсетуге талаптардың болмауы оның ішкі өмірімен тікелей байланыс меңгерілмейді. Оқытудың
авторитарлық үрдісінің көріністері: күшпен оқыту процедурасы; бақылаудың орталықтандырылуы;
Сондықтан бұл жағдайда оқушынын, көзқарасы; оқыту әрекетінде бағынушы объект болуы; оқушы
«міндетгі», оқушы-тұрақталмаған тұлға. Оқытушының көзқарасы - бұл басқарушы, судья, үлкен оқытады.
Білімді игеру әдістері дайын білімді хабарлау, үлгі арқылы оқыту, репродуктивті қабылдау.
Оқытудың дәстүрлі технологиясының әдістерін келесі екі топтарға бөлуге болады:
1. Түсіндірмелі-иллюстративті әдістер (дәріс, әңгіме, әңгімелесу, экскурсия және т.б.): оқытушы оқу
материалдарын көрнекілік ретінде қолдануы.
2. Репродуктивті әдіс: оқытушы білімді толықгыру үшін тапсырмалар құрайды. Оқытылатын
материалдарды белсенді қабылдау әдістерін қолданады (сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды шешу
және т.б.).
Дегенмен, оқытудың дәстүрлі технологиясы: жүйелік сипатта; оқу материалын ұқыпты жеткізу;
ұйымдастырудың нақтылығы; оқушылардың жеке эмоционалды әрекетін ескеру. Осы технологияның
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жағымсыз жақтарына: шаблонды құрылым, біржақтылық, сабақ уақытын рационалды емес бөлінуі,
оқушылардың өзіндік белсенділігінің жоқтығы; оқытудың жеке даралығының жоқтығын т.б. Мұндай
сабақтарда материалды игеру бірінші қабылдауда болады, ал жоғарғы деңгей көрінісі үй тапсырмасына
жүктеледі.
Сабақ негізгі форма болып табылғандықтан оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың басқа формаларымен
толықтыруға болады. Негізгі бөлімі сабақпен қатар, яғни сынып-сабак жүйесінде (экскурсия, консультация,
үй жұмысы, қосымша сабақтар). Жоғарғы оқу орындарындағы дәріс-семинар жүйесі (дәріс, сынақтар,
емтихандар, семинарлар). Бұл жүйеде оқу материалы дәріс әдісімен жеткізіледі, оқушылардың білімді
бекітуі семинарлар, лабораториялық сабақтарда іске асырылады. Білімді игеруді тексеру сынақтар арқылы
алынады.
Жалпы оқытудық мақсаты - бір ғана міндетті нәтижеге жету емес. Ол әрбір оқушының іскерлігімен
мүмкіндігін дамытуға жағдай жасау.
3. 20 ғасырдың 80-жылдары Ресейде балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамуда жаңалықтарында жоғары
нәтижеге берген жаңашыл-мұғалімдер тобы құрылды. Олардың кейбіреулердің ортақ көзқарастары болды:
оқушының оқу жұмысын жеңілдету мен оқуды белсенді қабылдау танымдық әрекетті басқару әдістемесі
және т.б. Ерекше айта кететін жағдай жаңашылдардың бұл бағыттары оқытушының авторитарлық
көзқарастан гуманды, демократиялық көзқарасқа ауысуына ықпал етеді. Бұл деген педагогикалық
бірлестіктің болашақ бағыттың білдіреді.
Осы технологияның көрнекті өкілі ретінде академик Ш.А. Амонашвили бастауыш сыныптың
оқушыларымен жүргізген эксперименттік оқытуда математика мен тілді оқыту әдістерін ұсынды. Оның
педагогикалық шығармашылығында өзіндік қорытынды ретінде технология «Өмір мектебі» оның
«Трактате о начальной ступени образования, построенного на принципах гуманно-личностной педагогики»
еңбегінде мазмұндалған.
Академик И.П. Иванов ұйымдық шығармашылық жұмыс әдістемесінің авторы. Ол А.С. Макаренконың
жаңа идеяларын дамытады. Ұйымдық еңбек жұмысының басты әдістемелік ерекшелігі - бұл тұлғаның
субъективті көзқарасы.
Педагогикалық технология мен әдістемелерді төмендегідей жоспарлауға болады:
Бастауыш мектеп:
- дамыта отырып оқыту әдістемесі (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.А. Левин).
- дидактикалық бірліктердің ірілендірілуі (П.М. Эрдниев);
- түсініктерді қабылдау (С.Н. Лысенкова);
-нәтижелі әдістемелер және оны қабылдау;
- іс-әрекетті бағалау (Ш.А. Амонашвшт, И.П. Волков);
- оқулықсыз оқыту (В.В. Агеев);
- ойын әдістемесі және оны қабылдау;
- М. Монтессори, Р. Штейнердіқ жүйесін қабылдау, Орта буын:
- проблемалық оқыту;
- іздену, зерттеу әдістері;
- топпен оқыту тәсілі (И.Б. Первин);
- оқытудың ұжымдық тәсілі (И.П. Иванов);
- тірек және тірек конспектінің көмегі арқылы оқыту (В.Ф. Шаталов);
- дидактикалық ойындар.
Жоғары сыныптар:
- оқытудың вариантивті элементтерін өз еркімен тандау;
- іздену, зерттеу әдістері;
- даралап оқыту, «мектеп-парк» моделін қабылдау (М.А. Балабан);
- «өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы» әдістемесі (ТРИЗ) (Г.С. Альтшулер);
- профильді және кәсіптік бағдар бере отырып оқыту;
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- модульдік технология;
- өз бетімен білім алу (комьпютерлік варианттар).
Жоғарыда берілген технологиялардың ішінде шағын жинақталған мектептерде көбінесе модульдік
технология жиі қолданылуда. Модуль дегеніміз - бір-бірімен тығыз байланысты ірі блоктар, бағдарламадағы
тақырыптар. Алғаш рет модулмен оқыту 60-шы жылдадын, соңында ағылшын тілді елдерде пайда болды.
Қазір дүние жүзінде модулді оқытудың төрт түрлі жолы бар.
1. Американдық модул. 2. Неміс модулі. 3. Скавиннің орыс модулі. 4. Алексюк пен Фурманның украин
модулі.
Блокты-модулді оқыту барысында, яғни оқушы бойында бұрыннан қалыптасқан еңбек іс-әрекет
тәсілдерімен жаңа іс-әрекет тәсілдерІн өзара жинақтау нәтижесінде оқушылар бойында шығармашылық
іс-әрекеттері қалыптасады.
Жеке тұлғаны интеллектуалдық және психикалық дамытуға негізделген Занковтың, Эльконин және
Давыдовтың технологиясы.
Оқытудың бұл технологиясына ортақ нәрселер мыналар:
- оқушыны жан-жақты дамытуға негізделген;
- оқу іс-әрекеті мәселелІк жағдаяттарды шешуге бағытталған;
- оқу іс-әрекеті арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту;
- оқушының объектіден субъектіге айналуы;
- қызығудың жоғарлылығы;
Қазігі кезде жаңа білім технологиясына оқытудың компьютерлік технологиясы.
Комьютерлік окыту формасында қолданылатын ақпараттық технология болашақ жүз жылдықта оқыту
үрдісін дамуына негіз болады. Ақпараттық оқыту технологиясында оқушылардың ауқымды аудиториясына
ғылыми және білімділік дәрежесін анықтауда ара қашықтық білім беру тиімді (дистанционное образование).
Жоғарыда берілген технологияларды жаңа заман мектептерінде қолдану - мұғалімнің шеберлігін,
іскерлігін байланысты. Болашақ ұрпақ үшін білім беру мен тәрбиелеудегі тиімді ізденістер және әр елдің
озық тәжірибелерін жүзеге асырып, әлемдік педагогиканың озық үлгілірен жаңашылдықпен дамыту әр
ұстаздың міндеті екені сөзсіз.
4. Жаңару қоғамында әлеуметтік өзгерістер білім берудің дәстүрлі моделінің дағдарыстарын айқын
көрсетті. Білім беруде ауқымды өзгерістердің өсуіне байланысты тұлғаның жаңа заман талаптарына көнуі
алғы шарт болып отыр. Олар:
- оқушының танымдық әрекетін қалыптастыруда білімді белсенді түрде игеру;
- жаңа қоғам талаптарының өзгерістеріне тұлғаның қажеттіліктерін оқу үрдісі арқылы үйрету;
Аталған тенденциялар педагогтардың педагогикалық технологияны құруда қызығушылық тудыруға
әрекет етті. Толық педагогикалық үрдісті шығару технологиясы өзіндік спецификасы бар, яғни педагог пен
оқушы -педагогикалық үрдіс субъектілерінің әрекет мақсатын анықтайды.
Педагогтың дайындық технологиясы оның тек қана теориялық білімінің деңгейі ғана емес, сондайак өзінің алған білімін тұлғаның жан-жақты дамуына әрекет ететін нақты мақсаттардың орындалуында
дұрыс қолдана білуі.
Педагогикалық үрдіс «педагог-оқушы» жүйесінің алмасу жағдайы. Яғни, педагогикалық үрдісте
жүйе құрушы фактор болып тұлға-пеадгог тұлғасы, оқушылар тұлғасы. Егерде педагогикалық үрдісте
тұлғаның дамуымен қалыптасуына талаптар оқу орнының оқу-тәрбие жұмысы сәйкес келсе, онда толық
педагогикалық үрдісті шығару технологиясы қалыпқа сәйкес болады.
Педагогикалық технологияны дұрыс жобалау үшін мынадай элементтер қамтылу керек: 1. Мақсат кою.
2. Болжау, Окушылар еңбегін болжау дегеніміз: деңгейлік оқытуға бағытталып құрылған өздік жұмысы.
3. Оқушының сабақтан тыс өз бетімен орындайтын жұмыстары. 4. Логикалық құрылым. 5. Түзету.
Оқушылардың көп жіберетін қателері, оқушылардың оқу стандартты деңгейіне көтерудін, педагогикаға
тән шаралар жүйесі.
Педагогикалық үрдіс өзіндік реттеу мен өзіндік ұйымдастыруға қатысты әлеуметтік жүйенің жеке
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құбылысы. Материалды емес өндірісте «адам-адам» жүйесінде адамның өзі дұрыс реттелгенде ғана
қанағаттанады. Сондықтан педагогикалық еңбектің технологиясының дамуының көкейтестілігі заман
талабына сай аса қажеттілікті игеру керек.
Жаңа оқу үрдісі технологиясы мынадай мақсаттарға жетуі тиіс:
1. Оқушыны илеуге көне қоятын объект деп қарамай, табиғат берген қасиетін, күш-қуатын шындайтын,
жеке тұлға деп мойындау;
2. Жеке тұлғаның, мемлекеттік және жергілікті жердің мүддесін ұштастыруы;
3. Оқушының танымдық мүмкіндіктерін, бейімділігіне, қабілетіне қарай білім мазмұнын міндетті түрде
игеретін және өз еркімен игеретін деңгейлерін анықтау.
Қорытындылай келе, толық педагогикалык үрдісті шығару технологиясы келесі мазмұнды байланыстан
құрылады: толық педагогикалық үрдіс теориясын білу нақты оқу-тәрбие мекемелерінде нақты үрдісте
әдістемелерді игеру - толық нақты үрдіс құрамындағы өзгерістерді болжауда атқара алатын қызметтің
теориясын қолдану -маңызды тапсырмаларды шешуде әрекет тәртібін анықтау.
Дегенмен, оқытудың түрін, үлгісін таңдау білім беру саясатына, оқытудың теориясымен дидактикалық
концепциясына, оқытудың мақсатымен міндетіне, оқытушынын, бағытталуына тәуелді.
Әдебиеттер:
1. Н.Д. Хмель және тағы басқалар. «Педагогика». Алматы, 2003.
2. Н.Д. Хмель «Педагогический процесс в общеобразователной школе». Алматы, 1999.
3. С.Қоянбаев «Педагогика», 1998.
4. «Қазақстан мектебі» журналы №1, 2003.
5. Мәтін арқылы тіл дамытудың ғылыми негізері мен оқыту әдістемесі. Алматы; 2002. «Ғылым»
баспасы.
Б. Абдыкаримулы
доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель РК
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
(Республика Казахстан)
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В начале XXI века мир переживает качественные перемены, которые вызваны расширяющимся
процессом глобализации. По определению ООН глобализация является общим термином, обозначающим
все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий не только между физическими лицами,
предприятиями, институтами и рынками, но и между государствами. Конкуренция, некогда сосредоточенная
внутри национальных границ, теперь перешагивает эти границы, ставя проблему выживания национальных
отраслей экономики, в том числе национальных образовательных систем.
Расширение сотрудничества и обострение конкуренции налагает на экономические субъекты новые
требования. Например, теперь вузы России, Казахстана, стран СНГ должны вступать в битву за студента
уже не только друг с другом, но и с вузами Англии, США, Австралии, Франции. Чтобы победить в этой
борьбе, уже недостаточно быть первыми в стране - надо быть лучшим в мире.
Все это самым непосредственным и очевидным образом свидетельствует о необходимости укрепления
сотрудничества между образовательными системами дружественных государств.
Сотрудничество в области образовательных технологий обогащает все стороны, позволяет добиться
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результатов, труднодостижимых для каждой из стран по отдельности.
Глобализация процессов мирового развития постепенно меняет качество представлений о
разобщенности культур и народов – и это существенное обстоятельство находит естественное отражение
в обновляющихся содержании, методах и формах образования. Расширяются контакты между нациями и
людьми, принадлежащими к разным цивилизациям. Такие контакты будут развиваться все более интенсивно
и трансформировать общие ценностные ориентации в новейшей парадигме мирового образовательного
пространства.
В условиях обновления планетарного сознания противоречие развития мировой системы образования
состоит в углубляющемся разрыве между темпами практических запросов стремительно изменяющегося
мира и реальными возможностями соответствующих преобразований в содержании национальных
систем образования различных государств мира. С помощью действенных средств массовой информации
происходит практически очень быстрое и, одновременно, масштабное обновление представлений людей
об изменяющемся мире и его потребностях, в то время как образовательные возможности различных
государств ограничиваются рамками традиционных систем образования.
Эффективное решение отмеченного противоречия - одно из важнейших условий устойчивого развития
мирового сообщества. В этой связи на повестку дня выдвигаются такие насущные вопросы, как изучение
структуры и содержания мировых образовательных систем, выявления современных тенденций их развития,
а также научно-теоретическое и концептуально-методологическое обоснование новой национальной
модели образования Республики Казахстан.
Кризисная ситуация, сложившаяся в настоящее время в школе и системе образования Казахстана, не
дает повода для оптимистической оценки и прогнозирования его перспектив. До недавнего времени об
этом предпочитали не говорить, а ссылаться не всевозможные проблемы и недостатки. Только в последние
годы официальные круги признали наличие кризиса системы образования. Тем не менее причины
такого положения до сих пор не нашли научного объяснения. Следовательно, возникает необходимость
в выявлении непосредственной причины кризиса школы и системы образования, в определении условий
протекания и обстоятельств, способствовавших его возникновению.
Анализ общего состояния образования и школы свидетельствует о том, что на всех ступенях произошла
универсализация технологии, выраженная в форме классно-урочной системы обучения. Реалии же
современной жизни потребовали радикальных изменений, с которыми традиционная технология пришла в
явное противоречие. Особенно ярко и остро это выражается в условиях интенсификации информационных
процессов, морального старения новой техники и технологии в течении 5-7 лет, когда наблюдается
непрерывное увеличение объема общеобразовательной и профессиональной информации (знаний), что
ведет к необходимости постоянного и динамичного обновления и модернизации содержания образования
на всех ступенях. Следствием этого является систематическое обновление и изменение учебных планов,
программ и учебников с учетом межнаучных и междисциплинарных интегративных связей, появление
новых генерализованных курсов и учебных дисциплин.
Вместе с тем обновление содержания обучения за счет приращения все новых знаний исчерпало свои
возможности, стало сдерживающим фактором на пути прогрессивных преобразований и с необходимостью
предполагает кардинальную перестройку и развитие всей технологической основы учебно-воспитательного
процесса, организационных форм и методов обучения, которые по своей сущностной основе остаются
стабильными на протяжении длительного исторического периода. Таким образом, рост объема содержания
образования на всех его ступенях, с одной стороны, и устаревшая организация учебного процесса, и,
соответственно, отсталая педагогическая технология, с другой – пришли в явное противоречие друг с
другом.
Следовательно, необходима дальнейшая разработка и проектирование перспективной,
прогностической модели новой педагогической технологии, отвечающей потребностям рыночной
экономики и информационной цивилизации, где возрастает потребность в непрерывном обновлении и
совершенствовании общих и специальных знаний и квалификации каждым человеком, в формировании
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новой генерации специалистов, способных к творческому развитию реформ.
Анализ реального состояния образования свидетельствует, что она находится в кризисе, который не
носит локальный, а глобальный системный характер. Тупиковая ситуация усиливается экономической
нестабильностью, утратой большинства населения страны веры в идеалы, потерей нравственных
ориентиров, моральной деградацией, преобладанием в структуре личности прагматизма и духовного
оскудения, господством антинаучных предрассудков, падением престижа образованности и общего
состояния научной грамотности.
Национальная система образования не является исключением: ее кризис – это часть мирового кризиса.
Специфическими признаками кризиса отечественного образования являются:
Дидактические (снижение качества образования от начальной до высшей школы; перегрузка
учебных планов и программ, домашними заданиями; увеличение отсева (отчислений) и второгодничества,
чаще всего в скрытом виде; при их отсутствии - формализм и процентомания);
Социокультурные (низкий уровень дисциплины и рост преступности среди подростков и
молодежи; функциональная неграмотность, культурная деградация высокообразованных людей, массовая
неспособность к самообразованию; массовое незнание мировых языков и языков межнационального
общения);
Валеологические (увеличение хронических заболеваний среди детей и молодежи, дидактогенизм);
Управленческие (перегрузка практических работников при сравнительно низких конечных
результатов; проведение множества реформ, не приводящих к успеху; беспомощность органов образования,
управленческого аппарата по изменению положения дел в средней и высшей школе и системе образования
в целом; консерватизм педагогической прессы, уход от конкретных решений актуальных проблем
образования, увлечение «инновациями» и некомпетентность представителей так называемой психологопедагогической науки, их неспособность выполнить прогностическую функцию, «вечное» отставание от
нужд практики).
Всесторонний анализ условий и обстоятельств (факторов), в которых протекает кризис, дает право
утверждать, что он порожден причинами не только политического или экономического характера, а также
педагогического, т.е. отсталой образовательной технологией.
Есть конкретные опасности, которые проистекают и могут проистекать из существующего в системе
образования в современном Казахстане положения вещей.
Опасность для страны проистекает из заведомо неверного утверждения, согласно которому образование
станет богаче, когда богатым станет государство, когда его экономика окрепнет и разовьется. Это
справедливо для страны уже богатой, но ошибочно для бедной. Ошибочность толкования заключается в
том, что в этом случае сознательно меняются местами причина и следствие. Правильная властная установка
должно звучать так: через богатое образование к богатому Казахстану.
В истории цивилизации еще не было примера, когда бы страна богатела при одновременном оскудении
образования, науки и культуры. Да, богатеют, но только отдельные люди, делающие себе многомиллиардные
личные состояния.
Опасность проистекает из искусственного расчленения образования на некие составляющие его части,
в подмене сущности образования надуманными умозрительными конструкциями типа «инновационнотехнологический этап образовательной реформы» и т.п.
В слово «образование» вкладывается исторически сложившийся для Казахстана смысл, который
всегда означал органичное и неразделимое единство школы, как таковой, фундаментальной науки, как
неотъемлемой основы для подготовки специалистов, и гуманитарной культуры, как основы духовного
единства народов, населявших нашу страну.
Опасность проистекает также из того, что в обществе низок престиж, государственная и общественная
значимость фигуры УЧИТЕЛЯ.
Вопрос о преподавателе - коренной вопрос образования и прежде всего его качества.
Поворот к личности, ее проблемам, интересам, творческому развитию – вот качественное содержание
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основных педагогических парадигм относительно функций и приоритетов как социального института
ценностей и целей образования, наилучшим образом соответствующим современном требованиям
общества. Новое поколение надо готовить к жизни иначе, чем прежде. Тем самым обусловлена
необходимость модернизации системы образования, в том числе и профессионального.
Модернизация – это обновление и совершенствование действующей системы образования.
Принимаемые решения о будущем системы образования затрагивают интересы всех слоев общества и
существенным образом влияют на судьбу страны.
Стратегическим направлением модернизации образования является переход от репродуктивного
образования, при котором в качестве критерия и цели выдвигаются реальные знания, к продуктивному,
творчески-развивающему, ставящем главной целью овладение умениями, навыками и приёмами учебнообразовательной деятельности.
Изучение мирового опыта развития системы среднего общего образования показывает, что достижение
нового качества образования возможно только в условиях 12-летней общеобразовательной школы.
Согласно Декларации Совета Европы (1992) в мировой практике преобладает 12-летнее среднее общее
образование, его признают в 216 странах мира. Из стран бывшего Союза на 12-летнее обучение перешли
прибалтийские государства, Молдова, Беларусь, Украина и Узбекистан, а в Российской Федерации
с 2000/2001 учебного года, в 1784 общеобразовательных школах проводится широкомасштабная
экспериментальная работа по переходу на 12-летнее среднее общее образование.
Казахстан подписал и ратифицировал Лиссабонскую конвенцию, и тем самым создал правовую основу
для интеграции в Европейское образовательное пространство. На уровне среднего общего образования это
предполагает переход на 12-летнее обучение в школах.
Переход на 12-летнее обучение позволит успешно решить стратегическую задачу реформы
казахстанского образования, которая видится в развитии новой национальной модели, направленной на
формирование творческой личности, в качественном переходе от модели «образование для всех» к модели
«образование по выбору» и обеспечении скорейшего вхождения в мировое образовательное пространство
[1].
В целом реформа образования, осуществляемая в Республике Казахстан, многоаспектна, так как
полномасштабному преобразованию подвергаются и содержательная, и процессуальная стороны всех
уровней образования.
Среди основных конкурентных мероприятий необходимо выделить те, которые относятся к
общеобразовательной школе:
обновление содержания образования и совершенствование механизмов контроля над его
качеством;
разработка и принятие государственных стандартов общего образования, разгрузка содержания
образования;
введение профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной школе.
Важнейший аспект реформы средней школы связан с идеей введения профильного обучения в старших
классах школы, что провозглашено Государственной программой развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы: «Принципиальным новшеством ІІІ-ей ступени является введение профильного
обучения ... для осуществления углублённой допрофессиональной подготовки учащихся» [2].
Принципиально новый подход к построению старшей ступени среднего общего образования, новые
требования к учителю требуют специальной подготовки будущего учителя к профильному обучению как к
феномену, вытесняющему традиционное обучение.
Одним из важнейших направлений обновления содержательной и процессуальной сторон образования
в школе является развёртывание процесса обучения вокруг формирования основных психических
новообразований в каждом возрастном периоде. Самоопределение, как профессиональное, так и
личностное, становится центральным новообразованием ранней юности. У школьников от 16 до 18 лет
возможно формирование целостной мировоззренческой позиции, проектирование своего будущего,
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путей достижения своей цели. В этом возрасте появляется стремление к самореализации в общественной
жизни, способности реально оценить свои учебные, профессиональные возможности и наметить пути
дальнейшего образования и профессионального самоопределения.
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за
счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы и способности, учащихся [3].
Концепция профильного обучения провозглашает отказ от такой организации обучения, при которой
учебная деятельность сводится к процессу усвоения дисциплинарных знаний. Необходим, таким образом,
отказ от трактовки образования как процесса, сводящегося лишь к потреблению и присвоению знаний.
Введение профильного обучения призвано разрешить одно из противоречий современного образования
между потребностью в образованной, творческой, компетентной и конкурентно-способной личности,
готовой к максимальной самореализации, как в собственных интересах, так и в интересах общества, и
ситуацией, когда 70% старшеклассников имеют низкие шансы самореализации в жизни и остаются
невостребованными на рынке труда.
В то же время, противоречие становится движущей силой обучения, если оно содержательно, т.е. имеет
смысл в глазах учащихся, а разрешение противоречия явно осознаётся ими как необходимость.
Социологические исследования доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают
предпочтение тому, чтобы знать основы главных предметов, а углублённо изучать только те, которые
выбираются, чтобы в них специализироваться. Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах
соответствует структуре образовательных и жизненных установок старшеклассников, так как большинство
из них справедливо считает, что существующее ныне общее образование не даёт возможностей для
успешного обучения в ВУЗе и построения дальнейшей профессиональной карьеры.
Действительно, готовность выпускника к поступлению на ту или иную специальность зачастую не
означает его готовности к обучению на данной специальности. Выбор специальности для обучения в
высшей школе происходит для большей части выпускников на основании социальных стереотипов, что
наиболее ярко проявляется к концу 2-го началу 3-го курса, когда дисциплины общего и пропедевтического
характера сменяются специальными дисциплинами. Наблюдается явное противоречие между образом
идеального будущего старшеклассника и, в конечном счёте, опытом реальной деятельности. Таким
образом, одной из задач становится выражение и конкретизация данного противоречия в противоречиях
содержательной (знания, умения, навыки), мотивационной (побуждения) и операциональной (способы
познания) сторонами профильного обучения.
Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, образование здесь
должно стать максимально индивидуализированным, функциональным и эффективным. На старшей
ступени 12-летней школы обучение строится полностью на основе глубокой профильной дифференциации,
в том числе через индивидуальные образовательные программы. Профильное обучение направлено на
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса.
Профильное обучение осуществляется по следующим направлениям:
естественно-математическому, общественно-гуманитарному (TOCO PK - 2002)
естественно-математическому, социально-гуманитарному, технологическому (ГОСО РК-2006).
Введение профилей позволяет существенно расширить возможности выстраивания учеником
индивидуальной образовательной траектории.
Переход от привычной отлаженной системы подготовки меньшинства лучших учеников на
заключительной стадии среднего образования к профильному обучению наибольшего количества
способствует:
установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
расширяет возможности социализации учащихся;
обеспечивает преемственность между уровнями общего среднего и профессионального
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образования, а также более эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
Профильное обучение следует рассматривать как специальное средство формирования у
старшеклассников новообразований, способствующих реализации в его будущем принципа «образование
для всех в течение всей жизни».
На старшем этапе предстоит решить весьма непростую проблему рационального сочетания универсальности среднего образования и его профессионализации. На профильное обучение в старшей
школе возложена миссия компенсаторной функции коррекции содержания общего среднего образования в
контексте большей готовности старшеклассников к социально-профессиональному самоопределению; оно
должно также преодолеть предметную раздробленность школьного знания и его оторванность от практики.
Поэтому профильное обучение не может быть приравнено к углубленному изучению отдельных предметов
(или цикла предметов). Как следствие, профильная старшая школа не подразумевает специального отбора
учащихся при условии принципиальной способности продолжать обучение в старших классах. Другими
словами, «непрофильной» старшая школа быть не может, отказать ученику в выборе им того или иного
профиля также нет оснований.
Профильное обучение в старшей школе, при его социально-профессиональной ориентированности, не
должно повторять структуру собственно профессиональных деятельностей и быть жестко связанным с
существующим набором профессий или сегодняшними требованиями рынка труда. В качестве ориентира
выбора того или иного профиля для учащегося выступает определённый вид деятельности в будущем. В
свою очередь, профильная школа должна обеспечить любой выбор посредством охвата всех основных
видов человеческой деятельности.
Поэтому очень важно, чтобы помимо «академического настоящего» у старшеклассника появился
опыт реальной деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений с тем, чтобы он
смог примерить на себя не сколько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль. Для
решения этой задачи освоение учащимися определенных способов деятельности в содержании профиля
должно быть представлено со значительной долей социальных практик.
Таким образом, профильное обучение должно:
быть нацелено на развитие школьников, на развитие их профессиональных устремлений;
иметь деятельностный, продуктивный характер;
обеспечивать интеграцию образовательного процесса с реальной действительностью, с социумом;
отличаться вариативностью;
быть ориентированным как на потребности личности, так и на потребности рынка труда;
учитывать потребности регионов в специалистах определённых; профессий.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К МОНИТОРИНГУ
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В последние годы Казахстан, так же как и другие страны СНГ, в полной мере ощутил издержки
проводящихся социально-экономических реформ, которые особенно болезненно сказываются на
неустойчивой психике подрастающего поколения. Размытость нравственных идеалов, агрессивное
наступление худших образцов западной массовой культуры, превратное понимание свободы и демократии
являются питательной средой для роста многочисленных негативных явлений в среде школьников.
Причем проблемы эти касаются не только старших подростков и юношей (как это было прежде), но и детей
более младшего возраста. В формировании и жизнедеятельности самого человека обострились кризисные
явления, среди которых - недостаточная способность адекватно адаптироваться к быстрым изменениям
жизни и труда, развитие псевдокультурных и даже антикультурных тенденций среди значительной части
молодежи, учащающиеся симптомы снижения «этической планки» в сознании и поведении людей.
Опыт XX в. убедительно, на наш взгляд, показал невозможность преодолеть кризис цивилизации
только путем преобразования социально-экономических отношений и политических систем. Одним
из важнейших показателей прогрессивной трансформации общественных отношений, как показывает
анализ [1], являются глубокие изменения, происходящие в сознании и поведении самого человека. Задача
состоит в том, чтобы гуманизировать его внутренний мир, наполнить новым содержанием его стремления,
социальные и этические идеалы. Многие современные государства пришли к выводу о том, что будущее
за той цивилизацией, система образования которой может обеспечить развитие интеллектуального и
творческого потенциала своих граждан, а это, как известно, возможно только при соответствующем
отношении государства и общества к образованию.
В новой стратегии образования в Казахстане [2] сформулированы основные социальные требования к
современной школе. В документе подчеркивается, что школа сегодня должна стать важнейшим фактором
гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок
личности. Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые
люди, умеющие самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, готовые к
межкультурному взаимодействию, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны.
В этих условиях очевидным становится возрастание роли и значения качества образования как одного
из важнейших факторов экономического и социального прогресса общества и развития творческого
потенциала человека. Как показывает анализ теории и практики воспитания молодежи [3], в советский
период проблемы школьного воспитания разрабатывались в русле концепции регуляции социального
поведения и рассматривались через организацию соответствующего учебно-воспитательного процесса
(пионерские, комсомольские организации и др.), решение проблем коллектива и личности. Задачи
воспитания в различных учебных заведениях были официально выведены за рамки педагогического
процесса, многие педагоги по-прежнему продолжали опираться на традиции воспитания личности в
коллективе, методику коллективных творческих дел, обновляя их содержание, используя новые формы
организации жизнедеятельности учащихся.
Совершенно очевидным становится тот факт, что успешное воспитание граждан страны возможно
лишь в том случае, если это воспитание не будет ограничиваться узкими рамками политики в области
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образования, а выйдет в более широкую область образовательной политики в целом. Изучение теории и
практики образовательного процесса показало, что на протяжении многих столетий философы и педагоги
основным фактором формирования личности справедливо признавали среду [4]. По мнению мыслителей
разных эпох и направлений - от социалистов XVI в. и Ж. Руссо до современных ученых-педагогов - при
враждебной среде высокая результативность воспитания возможна лишь в учебных заведениях закрытого
типа (интернаты, детские дома и др.), где дети до определенного возраста защищены от развращающего
влияния окружающей среды.
Следует отметить, что контекст современной образовательной политики многих стран СНГ для
воспитания в целом оказался неблагоприятным. В обществе происходили сложные процессы, результаты
которых стали явными лишь к середине 80-х годов. В результате замедления темпа развития экономики
произошла утрата прежних идеологических ориентиров, усилилась агрессивность среды, социальная
нестабильность, изменился характер общения между людьми, что было связано с утратой традиций
общинности, взаимопомощи и взаимной поддержки. Наметилась тенденция к чрезмерно высокому уровню
социального неравенства, причем неравенства, как правило, мало связанного с личными усилиями и
способностями, осложняющего формирование трудовой морали; широкое распространение бедности и
малообеспеченности негативно отражалось на развитии личности как в смысле доступа к информации
(книги, Интернет, путешествия и др.), так и в смысле фрустрации, комплексов неполноценности и т.п. Еще
Аристотель вполне обоснованно полагал лучшими гражданами представителей «среднего класса», но не
бедных и не супербогатых. По официальным данным к бедным отнесены 24% семей.
Представители правительства признают на парламентских слушаниях, что в адресной социальной
помощи нуждается около половины населения, средние же слои составляют 20-25%; негативное
воздействие по-прежнему оказывает на воспитание информационная среда, в особенности формируемая
электронными СМИ. Хотя в последние годы частота и варварство сцен насилия и деэротизированного
секса на экранах существенно снизились. С другой стороны, целая серия программ («Последний герой»,
«Слабое звено» и т.п.) усиливает социальное расслоение общества, способствует вы-работке презрения к
слабым и проигравшим в конкурентной борьбе.
Непосредственное влияние на образовательную политику вообще и на результативность воспитания
как ее компонента в частности оказал кризис национальной идейной идентичности, который до настоящего
времени не вполне преодолен. Как показывают социологические опросы, почти 35% опрошенных учащихся
хотели бы родиться и жить в какой-нибудь другой стране и еще почти 22% затруднились с ответом на этот
вопрос.
Помимо сугубо социальных причин такого положения дел есть и причины внутреннего характера.
Существует мнение ряда исследователей, заключающееся в том, что в начале 90-х годов государство ушло из
сферы воспитания, а в настоящее время в нее возвращается [5, 6]. В действительности новая политическая
элита целенаправленно решала задачу «переидеологизации» массового сознания наиболее простым и
эффективным способом - при помощи электронных СМИ. В этом смысле «возвращение» государства в
сферу воспитания означает лишь стремление установить полный контроль над теми каналами, которые
контролировались не вполне лояльными «олигархами» [7]. В качестве подтверждения данному положению
можно привести следующие примеры - Министерство общего профессионального образования РФ в 1996
г. попыталось «запустить» Программу полового воспитания российских школьников, целью которой было
«поощрение практики безопасного секса путем повышения знаний обучаемых групп в области сексуального
здоровья и последствий высокорискованной сексуальной практики...» [8], сторонники традиционных
ценностей (большая часть родителей и представители различных религиозных конфессий) восприняли
как программу совращения малолетних, поскольку «безопасному сексу» детей обучали с 6-го класса и
даже в начальной школе. И только под давлением общественности данная Программа была пересмотрена
Российской академией образования в направлении обеспечения нравственной гигиены [9].
Республика Казахстан также не избежала, на наш взгляд, издержек в этом направлении. Объединение
усилий различных властных структур, привлечение научной и педагогической общественности в
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Казахстане позволили разработать основные стратегические цели и задачи развития образовательной
системы и закрепить их в Законе Республики Казахстан «Об образовании» [10] и других, но которые
также были «запущены», по нашему мнению, без соответствующего объективного анализа специфики
социализации личности в отечественной философии, социологии, социальной педагогике и психологии.
Хотя попытки изучения данной проблемы в этом направлении некоторыми исследователями (Б.Г. Ананьев,
Г.М. Андреенкова, И.С. Кон, П.С. Парыгин и другие) были предприняты еще в 60-70-е годы прошлого
века. Следует отметить, что до сегодняшнего дня недостаточно, на наш взгляд, изучено и оценено реальное
состояние апробации и внедрения этих концептуальных положений в систему образования в Республике
Казахстан.
Как видим, организации образования и органы управления должны выполнять государственный заказ
на новое качество образования, однако пока качественная реализация этих проектов осложняется тем, что
отсутствует достаточно ясная его педагогическая интерпретация, не разработаны механизмы отслеживания
реализации этого заказа, не создана система мониторинга качества образования, деятелыюсти организаций
образования.
Проблема получения качественной, объективной информации в областя педагогической деятельности
стала иметь очень важное значение, поскольку начала формироваться социальная база потребителей такой
информации. В общем виде решение этой задачи не на интуитивно-бытовом, а на научном уровне стало
заботить практически все категории работников образования.
Потребность в такой информации испытывают и педагоги - для самооценки профессиональной
деятельности и оценки достижений ученика, с целью корректировки педагогических воздействий;
и руководители образовательных учреждений - для определения стратегии развития организаций
образования, для оценки качества работы педагогов и корректировки многообразных управленческих
решений. Испытывают острую необходимость в такой информации и руководители более высокого уровня.
Подтверждением этому становится появление практически при каждом органе управления образованием
своей информационной службы, преобразование многих традиционных районных методических кабинетов
в информационные службы, повышение профессионализма их работы.
Следует отметить, что эти процессы специалистами оцениваются неоднозначно. Так, А.И. Кузнецов
отмечает, что «под влиянием общих социально политических процессов в стране и система образования
вынуждена была объявить себя изменяющейся для демонстрации этого «процесса», что проявилось в
массовом создании «интеллектуализированных» служб (психологических, социальных, методических),
экспфтных советов» [10].
По мнению А.Н. Майорова, в конце XX столетия управление образованием в СССР в целом
осуществлялось на теоретической базе, разработанной в начале этого столетия, в силу чего управление
образованием осуществлялось жестко централизованной системой, которая достаточно успешно решала
задачи обеспечения стабильного функционирования образования в старых условиях, но не мог-ла
эффективно управлять его функционированием, а тем более развитием в новых условиях. Эта система
была не просто инерционной и ориентированной на воспроизводство заданных нормативов, но и накопила
немалый опыт торможения образовательных инициатив, инновационных «поползновений» на местах
[11]. Однако для достаточно большой группы педагогических работников, родителей объек-тивная
управленческая информация представляется как негативное явление. Дело здесь, очевидно, не только в
их личных качествах, ретроградстве или нежелании прогрессивных реформ. Появление и использование
в практике работы образования объективной информации так или иначе порождают целый ряд проблем,
к решению которых могут быть не готовы не только отдельные педагоги или отдельные учреждения, но и
вся система образования в целом.
Наряду с успехами в развитии содержания образования в обществе наблюдается растущее ощущение
спада качества общеобразовательной подготовки. Однако подтвердить это или опровергнуть сложно из-за
отсутствия системы объективной достоверной оценки качества обучения и воспитания. Анализ показывает,
что оценка качества образования - одна из сложнейших проблем казахстанского образования. Традиционно
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и официально используемая система оценки качества образования не опи-рается на объективные
методы педагогических измерений, поэтому «качество» трактуется сегодня достаточно произвольно.
Существующие Государственные образовательные стандарты создают необходимую базу для разработки
системы мониторинга качества образования, который в теории социального управления рассматривается
как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле.
Анализ психолого-педагогической литературы, педагогической практики показал [11], что теория
внутришкольного управления и управление образованием в целом несколько запаздывали по отношению
к потребностям руководителей школ, региональных комитетов и отделов образования. Опережающие
разработки в области управления образованием должны начинаться с анализа реального состояния
образовательной системы. Управление без полноценного информационного обеспечения - это управление
«вслепую». В рамках мониторинга проводятся выявление и оценивание проведенных действий. При этом
обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности
педагогической системы ее конечным целям. То, что конечные цели всегда не соответствуют заданным,
планируемым (в той или иной степени), - ситуация обычная, но не всегда учитываемая практическими
работниками образования. Задача состоит именно в том, чтобы правильно оценить степень, направление
и причины отклонения.
Как видим, так или иначе специалисты обращают внимание на необходимость интенсивного,
опережающего развития управления образованием. Не менее важное значение, чем анализ состояния
системы, имеет и прогнозирование, призванное определить возможные направления развития, новое
качественное состояние системы, возможные негативные последствия.
В условиях перехода системы образования в режим непрерывного обновления и раззития любая
организация образования нуждается в сравнительном исследовании, изучении результатов педагогического
процесса на основе выработанной системы критериев и хронологических рамок замеров. Характеристики
эти, по мнению исследователей В.П. Беспалько [12], Е.Н. Щурковой [13] и других, должкы быть диагностичны
и измеряемы (поддаваться некоторой условной формализации). Следует отметить, что проблема критериев
оценки результатов мониторинга решается, на наш взгляд, недостаточно удовлетворительно. Критерии
и показатели оценки, зафиксированные в различного рода нормативных документах, носят общий
характер, неконкретны, с трудом измеряемы (или вообще не поддаются измерению). Кроме того, многие
из них ориентированы на формальные аспекты образовательного процесса (посещаемость, успеваемость,
количество поступивших в вузы и др.) и совершенно не учитывают системы ценностных ориентаций
личности [14]. Среди распространенных причин сложившегося положения дел, на наш взгляд, - низкий
уровень освоения педагогами диагностики как одного из основных средств мониторинга. Диагностика
предполагает прояснение всех обстоятельств протекания образовательных процессов, анализ полученных
показателей, сравнение их со стандартами, заключение о причинах отклонений от планируемых
характеристик, т.е. точное определение результатов последнего.
Большинство же педагогов-практиков в недостаточной степени осознают потребность в
информационном обеспечении образовательного процесса, не владеют процедурой по отслеживанию и
распознаванию качественных характеристик его состояния, не способны формулировать соответствующее
диагностическое заключение. Диагностика же как средство мониторинга может стать неотъемлемым,
органичным компонентом всех управляемых общественных, производственных, технологических систем
и процессов, способом получения обратной информации об их функционировании и качестве результатов.
Это позволит сделать эти процессы осознанными, контролируемыми и управляемыми как извне, так и
изнутри.
Дальнейший анализ изучения проблем мониторинга за качеством образовательной деятельности
показал, что методологической основой исследования сущности и содержания педагогического мониторинга является подход Н.В. Кузьминой к определению сущности педагогических систем. По мнению
Д. Вилмса, сущностные характеристики мониторинга определяются той системой, в которой он проводится
[15].
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В результате теоретического поиска мы пришли к выводу, что проблема освоения и реализации системы
мониторинга рассматривается небольшим количеством исследователей - В.А. Кальней, С.Е. Шишов
[16], которые подчеркивают значимость мониторинга, гарантирующего достижение целей обучения,
анализируют методы оценки качества образовательных услуг, рассматривают проблемы стандартизации и
нормирования. При этом они не указывают, каковы механизмы отслеживания результатов образовательных
процессов, процессов личностного развития и по каким критериям это оценивается.
Недостаточная подготовленность педагога к мониторингу в целом и мониторингу процесса воспитания
в частности не позволяет, как нам видится, более эффективно вмешаться в его содержание, корректировать
и регулировать формирование личности учащегося как основного продукта и принимать адекватные
управленческие решения. Соответственно, функционирование (смена состояний) воспитательных систем,
эффективное их развитие будут недостаточно управляемыми, что в итоге может привести к издержкам и
потерям в воспитательной деятельности школы, снижению их воспи-тательного потенциала.
В педагогической литературе мы обнаружили, что малоисследованным остается мониторинг процесса
воспитания школьников, недостаточно изучены возможности учебно-воспитательного процесса вуза по
подготовке будущих педагогов к мониторинговой деятельности, не показаны пути и средства подготовки
их к мониторингу процесса воспитания школьников.
Таким образом, недостаточный уровень разработанности проблемы отслеживания качества
образовательной деятельности в учреждениях образования, анализ организационно-педагогических
условий профессиональной подготовки будущих педагогов показал несоответствие между потребностями
практики в управлении качеством образования на основе налаживания обратных связей и организованным
получением информации о его состоянии. Решение этой проблемы, очевидно, будет зависеть от того, удастся
ли выявить основные механизмы системы мониторинга в образовательной деятельности организаций
образования.
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TO WHAT EXTENT DOES CLIL BENEFIT THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE
COMPETENCE AND CONTENT KNOWLEDGE? A CASE STUDY FROM KAZAKHSTAN
Introduction
In recent decades, more and more educational institutions throughout the world tend to adopt the innovative
methods of foreign language teaching in order to enhance the learners’ second language proficiency [1; 2]. One
of these cutting edge methodologies in language teaching practices is considered to be Content and Language
Integrated Learning (CLIL) [3, 1].
In the educational system of Kazakhstan CLIL has been implemented comparatively recently. To be more
precise, in 2007, with the adoption of a new trilingual policy, The Trinity of Languages, the government proposed
to employ CLIL as a tool for successful accomplishment of the linguistic goals posed in the policy [4]. Thus, in
years 2007-2009, 56 secondary schools (both Kazakh-medium schools and two Russian-medium schools) have
become a part of an experimental programme and incorporated CLIL into the school curriculum.
As the notion of combining ‘content’ and ‘language’ is not a new phenomenon, the substantial amount of research
has been conducted to date (e.g. Lambert and Tucker 1972; Swain and Lapkin 1982; Mohan 1986, Fernandez
Fontecha 2009:3). In Europe, CLIL models are being extensively researched in terms of their effectiveness in
such countries as Luxembourg (Hoffmann 1998), the Basque Country (Artigal 1993; Cenoz 1998), Germany
(Meier 2010), and Spain (Huguet 2010), to name but a few. However, it seems vital to point out that little, if any,
research has been undertaken in Kazakhstan. According to Wilhelmer (2008), more studies of CLIL practices are
still required in different language learning contexts as CLIL specialists are likely to improve their expertise by
consulting diverse research data.
In the present paper, the researcher sets out to evaluate the effectiveness of the CLIL approach implemented by
the Ministry of Education and Science in one of the secondary schools in the north-east of Kazakhstan. The results
obtained from the specific context of Kazakhstan could make a contribution to the academic field [3].
In the study the following research questions were addressed:
RQ1: To what extent has the CLIL programme in the north-east of Kazakhstan been effective in terms of:
a) enhancement of students’ English language competence?
b) development of students’ content knowledge?
RQ2: How can the experimental programme of plurilingual education be further improved?
Literature Review
Prior to undertaking the research itself, literature on CLIL was reviewed: the definitions of CLIL were
introduced. In addition, the underlying learning theories related to CLIL were explored. Communicative language
teaching, constructivism and Cummins’ theory of BICS and CALP [5] were discussed, as they provide rationale
for integration of content and language. Further, the researcher reviewed various studies of immersion and CLIL
conducted by Canadian and European researchers who examine the effectiveness of CLIL programmes in terms
of the development of linguistic as well as subject-specific competencies and motivation. Finally, we observed the
subject area mathematics and how target language could be developed through learning this particular subject.
The literature review has indicated that CLIL is effective as it facilitates the development of students’ target
language proficiency, content knowledge and motivation. However, the evidence mainly comes from Europe and
North America and very little is known about the implementation of CLIL in Kazakhstan.
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Methodology
The primary aim of the study under discussion was to evaluate the effectiveness of CLIL implemented in the
secondary school of the north-east of Kazakhstan. For the accomplishment of this aim, the research adopted an
interpretivist epistemology and, accordingly, qualitative research paradigm.
Within the paradigm of qualitative research, common examples of research design include case study,
ethnography and action research [6; 7]. The present research is a case study of CLIL introduced to the seventhgrade schoolchildren who study mathematics through English as a part of their school curriculum.
The case study of CLIL implemented in this particular school allows the researcher to focus in depth on
a specific situation and to reveal the processes pertinent to this particular context. The secondary school N
was selected since I used to study and work at that institution. At that period though, CLIL had not been yet
implemented. Furthermore, the reaseacher was aware of the overall teaching/learning situation at that school. In
addition, a guaranteed access to the institution had been available for me as a researcher making it manageable to
discuss and review the results with the participants. It is important to point out here that none of the teachers were
my former colleagues and this had allowed me to reduce the possibility of being biased.
The qualitative research paradigm as well as the specific area of Content and Language Integrated Learning
requires from researchers to employ pertinent methods of data collection [7]. To undertake a proper case study, I
chose to use questionnaires, interviews and classroom observation.
CLIL Case Profile
For the purpose of the research, 30 questionnaires were administered to 25 CLIL students, 2 teachers and 3
members of school administration in May 2010. 19 out of 25 students (76%) returned completed questionnaires to
the researcher. The return rate for teachers and administrators was 100%. In further three days time, 10 students, 2
teachers, the school principal, and 2 deputy head teachers were interviewed.
CLIL was introduced to Class 7A in Year 2009/10. In secondary school N this was the only class in which
students learn a non-language subject through the medium of English. According to the classroom register, Class
7A comprised 13 male and 12 female students. The average age of the class was 13.4 years. All 25 students were
Russian-Kazakh bilinguals who studied English as their third language. 2 students also reported to learn German
out of school.
From the interviews with the school principal and the deputy heads, I discovered that the teachers for Class 7A
were selected based on their linguistic and academic background, teaching experience and language proficiency.
Thus, the teacher of English as a foreign language, Prof. O, has been working with Class 7A since 2008. Her
overall teaching experience was 24 years. In her response to the questionnaire, Prof. O pointed out that she had
not experienced CLIL teaching until she joined the experimental programme set at school number fourteen. The
teacher stated that she was quite flexible and open to innovations. Commencing the year 2009, Prof. O had included
mathematical terms into her teaching practice. By doing this, the teacher aimed to gradually immerse students into
CLIL environment and to provide them with the basic terminology that would be of “great use” in the CLIL lessons
of Maths.
The CLIL teacher, Prof. A, was a bilingual speaker of Kazakh and Russian. What is important, Prof. A had
the double qualification (English and mathematics) which was a “quite rare phenomenon among teachers in the
north-west of Kazakhstan” (from the interview with DH GA). She started teaching mathematics in English in
2005. As Prof. A mentioned in the questionnaire, for the first two years of her teaching experience, she had been
teaching mathematics through English on her own initiative with the permission of her employer. As questionnaire
and the follow-up interview showed, the teacher perceived her job as a “great opportunity and at the same time a
big challenge”. While Prof. Aliya was qualified in both English and mathematics, she acknowledged that she had
lacked special training for teaching a non-language subject through FL. Thus, the teacher expressed her willingness
to attend special teacher training programmes if any would be organised by the educational authorities.
Findings
The findings obtained from the questionnaires indicated that the teachers and the school administrators
questioned rated the teaching of mathematics through the medium of English as very positive. The respondents
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acknowledged its challenges and were delighted with its advantages.
Thus, for instance, Prof. O pointed out that by using English as a medium for learning non-language subjects,
students could expand their worldviews and knowledge. Furthermore, the children were able to observe where and
how they could apply the English language. Prof. A went further and specified that mathematics in English would
be of “great use for students” as modern technologies and computers became the “integral part of people’s lives”
and students could come across mathematical terminology while using these technologies. In addition, the CLIL
course could enhance the students’ overall English ability (as it was discussed earlier).
The students’ questionnaires and interviews revealed that children’s responses echoed those of their teachers
and the students perceived the experimental programme as beneficial. Interestingly, students regarded mastering a
foreign language as a prerequisite for prestigious job and were aware that studying through CLIL opened up extra
opportunities of studying abroad.
Furthermore, the students responded to feel themselves ‘proud’, ‘special’, ‘not like others’, unique’, ‘like
pioneers’ and ‘responsible’, because ‘not everyone at school [had] this opportunity’. The students’ interviews
identified that the parents felt positive about their children participating in the experimental programme and
encouraged them to work harder. Thus, the use of CLIL can be regarded to have positive impact on students’
motivation.
With regard to the disadvantages and challenges of CLIL, Prof. A stated that it was difficult to work without
published teaching materials. She had to translate the rules and definitions on her own using a mathematical
dictionary provided by the Turkish Lyceum. The creation of appropriate materials demanded a lot of time and
effort from the teacher.
According to Prof. Aliya, another constraint of the programme was that the lessons were taught to the whole
class which was inconvenient and less effective. If the class had been divided into two halves, it would have
allowed her to work with the students more intensively.
In the interviews with the teacher and students as well as in the further observation, I identified that the teacher
sometimes used both languages, English and Russian, during the lesson. Generally, this occurred if content required
more specification in Russian or if students could not understand instructions to the tasks.
Conclusion
The research findings indicated that the CLIL students had improved their overall English language competence.
The biggest change had been observed in the improvement of receptive skills whereas productive writing skills
seemed not to have been improved much. As far as subject knowledge is concerned, the use of English for teaching
mathematics had not hindered the development of students’ mathematical knowledge. Although the students had
not achieved the higher levels of mathematical competence, they did not lag behind their non-CLIL peers in this
respect. In addition, the implementation of CLIL appeared to have positively affected the students’ motivation.
From these research findings, it can be possible to suggest that the CLIL implemented in the north-east of
Kazakhstan has been effective.
Recommendations
Based on the results of the current research the following recommendations are suggested for the improvement
of the experimental programme under investigation.
Firstly, it would be beneficial if the curriculum for CLIL students were modified in terms of time allocated
for teaching/learning mathematics through CLIL. The research findings indicate that the CLIL students require
more time for processing information and for the accomplishment of tasks in English than their non-CLIL peers.
Thus, the increased amount of time is expected to enable the students to achieve higher levels of competence in
mathematics.
Secondly, the school initiatives to create a motivating and enthralling environment for CLIL students and the
idea of joint seminars for the CLIL teachers in the north-east of Kazakhstan should be implemented.
Thirdly, the CLIL programme is likely to be more efficient if the educational authorities organise the training
courses for CLIL teachers where they could learn how to deal with both language and content and to evaluate as
well as design teaching materials.
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(Республика Казахстан)
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СТИМУЛ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
Есть известный факт - через каждые 8 лет происходит удвоение информации. Чтобы поспеть за темпами
развития современной научной мысли (и производства) требуется усложнить и без того такой трудный
предмет, как математика. Как быть? Сейчас много говорят о загруженности учебных программ. Так или
нет?
Профессор Калифорнийского университета Д. Сачман утверждает, что человеческий мозг невозможно
перегрузить, а недогрузить можно. Есть расхожее мнение, что нет разницы между объемом информации,
получаемой мозгом и возрастом ребенка. Многие родители утверждают, что чем старше ребенок, тем он
легче обучаем. На самом деле человеческий мозг не просто накопитель информации, а своего рода диспетчер
центральной нервной системы, позволяющий через органы чувств собирать, сортировать, анализи-ровать
и обрабатывать поступающую информацию. Если с раннего возраста не тренировать соответствующие
органы мозга, то они атрофируются. Наибольший сдвиг в развитии ребенка происходит на первом году
обучения. Далее замечается замедление роста умственных сил, особенно это касается обобщения и
применения знаний на практике. Чтобы этого не произошло, нужно как можно раньше начинать изучение
серьезных разделов школьного курса математики, хотя бы с 10 - 11 лет, когда дети довольно податливы,
послушны, любознательны. Это может подтвердить и мой личный семейный опыт. Сын закончил школу
в 13 лет, университет в 16 лет, а в 20 лет стал самым молодым кандидатом физико-математических наук в
СНГ. Аналогичные достижения и у младшей дочери.
Известный психолог Б.Г.Ананьев пишет, что замедление умственного роста объясняется недостаточным
вниманием к развивающей стороне обучения. Его основная мысль заключается в том, что обучение должно
не ориентироваться на уже достигнутый уровень развития, а немного забегать вперед. Встает вопрос: Как
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достичь развивающего эффекта при обучении математике?
Существуют различные способы достижения этой цели. Мы рассмотрим благотворное влияние
«Элективных курсов по математике для математического и интеллектуального развития учащихся».
Нами разработаны четыре элективных курса по математике.
1)Метод вспомогательной окружности как аппарат для решения сложных геометрических задач. Курс
рассчитан на 34 ч.
Предлагаемая программа составлена для работы с учащимися 9-х классов, которые желают овладеть
новым и эффективным способом решения некоторых сложных геометрических задач. Привлекательными
сторонами этого метода являются краткость рассуждений, внешняя и внутренняя красота решения. При
помощи этого метода можно решать геометрические задачи на вычисление , доказательство, построение,
нахождение геометрического места точек и т.д.
2)Применение векторов к решению геометрических, алгебраических и физических задач. Курс
рассчитан на 68 часов.
Как известно, школьные математические задачи можно решать традиционными и нетрадиционными
методами. К традиционным методам обычно относят аксиоматический метод, метод уравнений и
неравенств и т.д. Большинство школьных математических задач (в данном случае геометрических) можно
решить традиционными методами. Это приводит к созданию стереотипа, что все задачи нужно решать
именно так. Чтобы нарушить этот стереотип, нужно искать простые и экономичные решения задач.
Существует ряд задач, которые практически невозможно решить традиционными методами. В этом случае
на помощь приходят нетрадиционные методы. К таким методам можно отнести векторный метод решения
геометрических задач. Векторные методы, в отличие от других, отличаются большой универсальностью и
применяются для решения большого класса геометрических, алгебраических и физических задач.
3)Приложение геометрических преобразований к решению геометрических задач повышенной
сложности. Курс рассчитан на 34ч.
Как показывает опыт, умение решать геометрические задачи является тем оселком, на котором
проверяется развитость логического мышления, умение применять полученные знания в нестандартных
ситуациях. К сожалению приходится констатировать, что общеизвестные методы решения, являясь
алгоритмически предопределенными, формируют у учащихся консервативное одностороннее мышление,
сковывая их творческую инициативу. Чтобы преодолеть косность мышления, нужно учащимся предлагать
разнообразные способы решения геометрических задач.
Одним из основных источников, обеспечивающих это разнообразие, является метод геометрических
преобразований. Применение этого метода способствует развитию логического мышления,
пространственного воображения, благотворно влияет на общее умственное развитие учащихся.
4)Координатное решение текстовых геометрических задач олимпиадного уровня сложности.
В связи с трудностями, возникающими при решении геометрических задач, встает проблема
алгоритмизации решения таких задач. Решением этой проблемы является метод координат, открытый
французскими математиками Пьером Ферма и Рене Декартом. По словам Ф.Энгельса «поворотным пунктом
в математике явилась декартова переменная величина: вместе с ней в математику вошло движение, вошла
диалектика». Если синтетическое решение геометрической задачи появляется в результате случайной
догадки («озарения»), то координатное решение большинства геометрических задач является вполне
прозрачным.
Сущность координатного метода решения геометрических задач состоит в составлении уравнений
геометрических фигур относительно некоторой системы координат и исследовании этих уравнений. Так
как этот метод является чрезвычайно общим методом геометрии, то овладение им крайне необходимо для
любого, кто интересуется математикой.
Данный элективный курс имеет целью помочь в подготовке к математическим олимпиадам и к
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, требующие серьезной математической подготовки.
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Айтбөкешев А.Т.
Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлардың біліктілігін
арттыру және қайта даярлау институтының
(Қазақстан Республикасы)
БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ЖАҢА КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК
ДЕҢГЕЙЛЕРІН МЕҢГЕРУДЕГІ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру мақсатында
білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындайтын «Қазақстан Республикасының білім беруді
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 12 жылдық орта білім беруге көшу
қарастырған.
Осыған орай білім берудің жаңа жүйеге көшуі педагогикалық кадрларды кәсіби даярлауды
ұйымдастырудың мақсаты, мазмұны мен технологиясы мәселелерін қайта қарауды қажет етеді.
Педагогтардың жаңа ұғымдағы білім сапасын жобалау және қамтамасыз ету қабілетін анықтайтын кәсібитұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі.
Біліктілікті арттыру жүйесін ұзақ жылдар басқарған педагогикалық менедмент саласын зерттеуші ғалым
Т.М. Баймолдаев «Менеджмент - басқару тәсілі» атты еңбегінде: «...Қоғамдағы болып жатқан өзгерістер
мектеп мұғалімінің педагогикалық шығармашылық еркіндігіне мүмкіндік берді. Мектептің дамуы үшін
жаңа ұғым, жаңа үлгі, жаңа тәсілдер қажет. Тек сауатты , білімді оқушылар оқытып, тәрбиелеп шығару
жеткіліксіз. Мектеп қабырғасынан өз бетінше өмір сүре алатын, адамдар арасындағы қарым-қатынасты
меңгерген азамат шығуы қажет. Олар әлемдік ғылым жетістіктеріне сай білім алып, ұлттық дәстүр мен
жалпы адамдық мәдениет негізінде тәрбиеленуі керек. Оқу-тәрбие үрдісінің ұйымдастырылу жүйесі
өзгертуді қажет етеді», - дейді.
Олай болса бүгінгі мектеп пен жаңа формация мұғалімінің алдында тұрған негізгі проблема қандай
десек, ол:
оқи білуге қалай үйрету?
ойлана білуге қалай үйрету?
өз өмірінің менеджері бола білуге қалай үйрету?
Сондықтан да қазіргі білім беру саясатындағы ірі проблемалардың бірі – білім мазмұнына жаңалық
енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын мұғалімдерді даярлау.
Осы проблемаларға сай біліктілікті арттыру институты өз жүйесін, біліктілік арттыру бағдарламаларын
қалыптастыруда кәсіби дамудың тиімділігі тек оқушыны тәрбиелеумен немесе қалыптастырумен
шектелмейтігіне назар аударады. Дәстүрлі білім беру жүйесінде институттың оқу бағдарламалары
кафедраның немесе курстың жетекші әдіскерінің жасақтаған оқу бағдарламасының негізінде жасалып,
оның мазмұны тұтынушының емес, өндірушінің мүддесін қорғап, мұғалімге деген көзқарас педагог
позицияларын «қалыптастырушы» секілді бір-ақ қырынан қарастырылып келген. Педагогтардың кәсіби
білімі жаңа ақпараттармен толықтырылып, курстың нәтижелілігі жөнінде шешім курстың соңғы күндері
жүргізілетін сауалнамаларға сүйеніп жасалған.
Білім беру философиясының құзырлылық амал негізінде өріс алуы «мұғалім өзін кәсіби маман
ретінде қалыптастыруы, дамытуы үшін қандай әдіс-тәсілдер қажет?» деген келелі мәселелер біліктілікті
арттыру жүесінің зерттеу пәнін іргелендіріп отыр. Ең басты сұрақ кәсіби құзырлылық дегеннің өзі не?
Біліктілікті арттыру жүйесі кәсіби құзырлылықты қалай арттырады? Міне осындай проблемаларды шешу,
инновациялық үрдістерді қамтамасыз ету кәсіби ой-сананың өзгерісін, педагогты өз еңбегінің субъектісі
екеніндігіне көзін жеткізуді қажет етеді. Сондықтан да біліктілікті арттыру институттары қызметтерінің
маңызды көрсеткіштерінің бірі әлемнің кәсіби бейнесі болып табылатын кәсіби құзырлықты дамыту
болып отыр.
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Жаңа білім философиясы, білім парадигмасы негізінде біліктілікті арттыру жүйесі курстарында
педагог «тындаушы» деген статустан жоғары белсенді, қандай бір проблема төңірегінде білімнің базалық
мақсаттары мен құндылықтарын жүзеге асырушы, жоба, модель авторларының қызметін атқарады.
Оқу бағдарламалары мен жоспарларының құзырлылық амалдары негізінде құрастырылуы, біліктілікті
арттыру бағдарламаларының дәстүрлі білім беру жүйесінде қалыптасқан үдісті «бұзу», «құрсаудан»
босату негізіндегі әдіснамалық мәселелерді меңзейді. Ең бастысы педагогтың кәсіби санасын өзгерту,
өзіне өз еңбегінің субъектісі ретіндегі көзқарасты қалыптастыру. Сондықтан да біліктілік арттыру жүйесі
курстарының миссиясы жоғары оқу орындарында алған білімдерін жетілдіру болып саналады.
Осыған орай Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау
институты педагогтардың жаңа кәсіби құзыреттілік деңгейлерін меңгеруде дәстүрлі емес курстық жұмыс
түрлерін енгізуде.
2007 жылдан бастап мектеп басшыларын оқытудың жаңа үлгісі – машықтандыру курсының ережесі
жасақталып,жоспарға енгізілсе, 2008 жылдан «Мектеп ұжымын оқыту» курсы біліктілік арттыру үрдісіне
енді.
Машықтандыру – менеджмент теориясы мен қалыпты қызмет атқарып отырған білім беру мекемесінің
құнды тәжірибесімен алмасуға негізделген жас педагог және басқарушыны дайындауға арналған
тәжірибелік-теориялық кешенді жүйе. Оқытудың бұл түрінің ерекшелігі: нақты педагогқа немесе
басқарушыға арналғандығы және оның өзіндік таңдау жасау мүмкіндігі. Оқыту кіші топтарда (1012 адам) ұйымдастырылуы, оның тиімділігінің артуына, сонымен қатар тәжірибеге бағытталғандығы
нақты мектептің сұраныстарын орындауға мүмкіндік жасайды. Оқыту андрагогика принциптеріне және
қызметтік-рефлексивті тәсілдерге негізделген.
Машықтандырудың I- кезеңінде жас білім беру мекемелері басшылары немесе педагогтарының
қызметіне мониторинг жасақтау арқылы кәсіби қиындықтарын анықтау және оның негізінде оқутақырыптық бағдарлама құрастыру.
II кезең - теориялық. Бұл кезең тыңдаушылардың өзінің кәсіби қызметінің мазмұнындағы өзгерістерге
ынталандыру арқылы тыңдаушының теориялық-әдіснамалық көзқарастарын қалыптастырады. Кезең
қорытындысы – машықтанушының жеке маршрутын анықтау.
III кезең – тәжірибелік. Оқу-тәрбие үрдісін жобалау және басқарушылық қызметтің тәжірибелік
біліктерін жетілдіруге арналады. Кезең қорытындысы – өз мектебінің ОТҮ ұйымдастыру жобасын жасақтау.
IV кезең - қорытынды сессия. Жыл бойына өз мектебінің жағдайында жобаны іске асыру және оған
мониторинг жүргізу. Кезең қорытындысы – жобаны қорғау.
ОПКБАжҚДИ-да жасақталған «Мектеп ұжымын оқыту» курсы білім беру мекемесінің белгілі бір
қиындықтарына бағытталған проблемалық әдіспен жасақталған бағдарламаларды құрастыруды талап
етеді. Курстық оқыту бірнеше бағыттарға арналған кіріктірілген бағдарламалардарды жасақтап, білім беру
мекемесінің жеке педагогтарының емес, ұжымның кәсіби сапасының корпоративті өсуін мақсат тұтады.
«Мектеп ұжымын оқыту» курсының бірінші кезеңінде – оқу-тәрбие үрдісін басқарудың алдын ала
мониторингін жасақтап, ұжымдық талдау арқылы ондағы проблемалық аймақтарды анықтау. Оқыту
мектеп ұжымын бірнеше топтарға бөлу арқылы жүзеге асады. Бірінші кезең оқу модульдері бойынша
бастапқы сессиямен аяқталады. Сессия барысында нормативтік-құқықтық, психологиялық-педагогикалық
және әдістемелік мәселелер қамтылады.
Екінші кезең – оқытушылардың берген тапсырмасына сай ұжымның өзіндік шығармашылық қызметі
және оның негізінде білім сапасын жетілдіруге бағытталған өзіндік жобаларды жасақтау. 2 ай бойы
ОПКБАжҚДИ әдіскерлерінің «On-line» режиміндегі қашықтықтан оқыту арқылы өзіндік жұмыстары
жүргізіледі.
Үшінші кезең – қорытынды кезең. Жасақталған жобаларды қорғау және оның тиімділігіне талдау жасау,
болашаққа бағытталған қызмет жоспарын жасақтау.
Оқытудың бұл түрлері біліктілік арттыруға жаңаша көзқарастың қалыптасуына жағдай жасап
отыр. Өйткені 12 жылдық білім беруге даярлық әр мұғалімнен оқытудың гуманистік мазмұнын және
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инновациялық технологияларын терең меңгеруін, сонымен қатар, балаларды бірлескен әрекеттерге
тартудың алуан түрлі жаңа интерактивтік әдістерін меңгеруін талап етеді. Оны жоғарыда айтылғандай, әр
педагогтың ізденісі мен педагогикалық өзгерістерге ынталануы, сонымен қатар, барлық деңгейдегі кәсібиәдістемелік қызметтер арқылы ұйымдастырылатын даярлық негізінде ғана жүзеге асыруға мүмкін болады.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы, 07.12.2010ж, №1118.
2. Т.М. Баймолдаев. Менеджмент - басқару тәсілі.
3. Құдайбергенова К.С. Құзырлылық – тұлғанының өздік дамуында. Алматы: Принт АСС, 2006.
4. «Машықтану» және «Мектеп ұжымын оқыту» курстарының ережелері.

Ақтаев М.Б., Жазықбаева Ұ.П.
Оңтүстік Қазақстан облыстық Педагог кадрлардың
біліктілігін арттыру және қайта даярлау
институт
(Қазақстан Республикасы)
ПЕДАГОГТАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ЖҰМЫС
ЖҮРГІЗУ МӘДЕНИЕТІ
Білім – адам сапаларының өзгеруін басқаратын үрдіс болғандықтан, біздің жағдайымызда ол –
педагогикалық мамандардың кәсіби біліктілік қабілеттерін дамытуға бағытталады. Біз адамды өмір сүру
барысында өзгере алатын, оған өзінің қабілеті жететін ашық жүйе ретінде қарастырамыз.
«Жаңа әлемдегі - жаңа Қазақстанға» жету жолында алдымызда тұрған мәселе - әлемдік білім беру
кеңістігіне ену, бәсекеге барынша қабілетті 50 дамыған мемлекеттің қатарына қосылу болса, бұл мәселенің
шешімін табу болашақ ұрпақты оқытып тәрбиелейтін мұғалімге жүктейді. Қазақстан Республикасындағы
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында да қарастырылған
білімдегі жаңа бетбұрыс 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу, педагогтардың мәртебесін көтеру, білім
және ғылымның кірігуін қамтамасыз ету, жеке тұлғаға бағытталған оқытуда білімі мен біліктілігі жоғары
деңгейдегі, шығармашыл мұғалім қатарын арттыру.
Ал мұғалім тұлғасының осындай деңгейге жету жолы педагогикалық психологияда зерттеліп, біртұтас
мұғалім еңбегінің жүйесі қарастырылуда.
Мұғалім еңбегін үйренудің біртұтас жүйесі педагогикалық психологияда ғылыми-практикалық
проблемалық мәселелерінің бірі болып табылады. Мұғалім еңбегінің нәтижелі өсуі оның бастапқы
кезеңінде жүйелі ұйымдастырылған іс-шараларға байланысты. Бұл күрделі психикалық үрдіс мұғалім
еңбегін жүйелі ұйымдастыруда – көп өлшемді өзара байланысқан төрт кеңістіктен: мұғалім тұлғасы,
педагогикалық әрекет, педагогикалық қарым – қатынас және өзін-өзі тәрбиелеуден құралған .
Төрт кеңістік біртұтас ең негізгі міндетке – оқушы тұлғасын дамытуға тірелген. Әр кеңістік бір-бірін
қайталамайды. Олар күрделі диалектикалық қарым-қатынасқа түсіп, мұғалім еңбегінің үрдісін дамытудың
нәтижелілігімен көрінеді. Мұндай зерттеудің ерекшелігі мұғалім еңбегінің даму динамикасы біртұтас
жүйе ретінде қарастырған.
Қазіргі кезеңдегі мектептің негізгі мақсаты - оқушы тұлғасын дамыту.
Өсіп келе жатқан ұрпақты дамыту мен оқыту міндеттерінің шешімі болатын педагогикалық әрекетке
мұғалімнің кәсіби белсенділігін жатқызады.
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Егер бұрын оқушының дамуы оқу үрдісіне бағынышты болса, ал қазір керісінше; оқыту оқушы тұлғасын
дамыту үрдісіне бағынышты болу керек. Бұл мазмұнына сәйкес оқу үрдісі, сонымен қатар ұйымдастыру
мен жүргізуді дамыту үрдісіне құру қажет, ал білім, білік дағдысына оқыту мен дамудың негізгі бөлігі
оның негізгі құралы. Осыған сәйкес мұғалімнің педагогикалық әрекетінің құрылымы жаңа мазмұнмен
толығады.
Қазіргі уақыттағы теориялық тұрғыдан қарағанда педагогикалық әрекет құрылымына негізгі төрт
компонент кіреді:
1. Педагогикалық мақсат пен міндет. Мұғалімнің педагогикалық әрекетінде мақсат пен міндет әлемімен
кездеседі (мектептік мақсат, халықтық білім беру, қоғам); жалпы мақсат пен жедел міндеттерді қамтиды.
2. Педагогикалық әдіс-тәсілдердің міндеттерін шешу. Мұғалім педагогикалық әдіс-тәсілдерді таңдауда
ең алдымен мынаған бағытталу керек:
а) педагогикалық үрдістің нысаны – оқушыға бағытталған, әр оқушының интеллектуалдық дамуы,
эмоционалдық, адамгершілік қағидаларының қалыптасуына; оқушының жаңа деңгейлі психологиялық
дамуының жобасына. Бұл құрылымның қалыптасуына тек бір ғана идея – оқушылардың өзін-өзі басқаруы
мен белсенділігі; өзінің әрекетінде белсенді субъект позициясына құрылған; өзін-өзі басқару мен өзөзіне бағытталуын қалыптастыру. Мұғалім педагогикалық міндеттерді бекерге қоймайды, осы міндеттер
оқушылар үшін іштей қабылдауға тиімді болу керек.
Оқушы әрекетін басқаруда педагогтың басқару құрылымының негізгі мәселесі тікелей әсер етуші
ретінде емес, негізгі мәселені беруші, соның ішінде оқушы өз шешімін шығара білуі керек. Мұғалім
педагогикалық әдістерді таңдауда ең алдымен баланың жеке тұлғасына, оның жас ерекшелік мүмкіндері
мен сыныптың деңгейіне сәйкес іріктейді.
ә) баламен жұмыс жасауда педагогикалық тәсілдер мен әдістерді таңдау мен қолдануда өзін-өзі
бағыттауы, өзіндік өзектілігі, тұлғалық мүмкіндіктер мен қабілеттерін таныта білу қажет. Педагогикалық
әрекетте мұғалімнің өзін-өзі бағыттаудағы ұстанымы мен нормаларының негізі болып: эмоциялы және
тұлғалық ашықтығы; мәнерлі де айқын психологиялық «қалыпты» сақтау; оптималды сыныппен жұмыс
барысында сенімділік пен шыншылдық, баланың рухани әлеміне ене алу; олардың эмоциялық көңіл-күйін
объективті бағалау; оқушылардың шығармашылықпен әрекет ету үрдісінде өзіне қанағаттануы;
б) оқу материалының мазмұнын таңдау және қайта жасау; қосымшалы, иллюстративті ақпараттық
материалды таңдау, оқушылардың білімді меңгеру жүйесіне бағытталған оқу пәнінің өмірмен терең
негізделген байланысына бағытталу керек. Оқу материалының мазмұны оқушылардағы бар білімі мен ішкі
тәжірибесімен, қызығушылықты ояту, қиял, ойлап табу, сезімталдығымен сәйкестену қажет. Бұл әрекет
баланың бойындағы білімге қажеттілігін, әрі жаңалыққа құмар бола білуіне дамытуға мүмкіндік береді,
яғни өзін-өзі оқыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамытуға ұмтылысты қалыптастырады.
в) оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасын ұйымдастыру формалары мен әдістерді қолдану
және таңдауға; оқу үрдісін жеңілдететін жағдай туғызу; жылы қарым-қатынас орнату; қанағаттанарлық
эмоционалды-психологиялық хал-ахуал орнату. Ол үшін мұғалімнің оқушы тұлғасына сыйлы қарымқатынасы, оқушы тұлғасының күшті жақтарына сүйену арқылы түсінбеушілікті анықтау және оны жоюға
ұмтылу, оның жеке іс-тәжірбиесі; сабақ үстінде оқушылардың белсенді және әр түрлі әдістерінің ізденісі.
3. Мұғалімнің педагогикалық әрекетін бағалауы мен талдауы (анализі). Педагогикалық құбылыстар
мен үрдісте мұғалім өз жұмысының негізгі идеясын түсінуге, оны дұрыс бағалап және уақытында
қателерді жоюға ұмтылады. Мұғалімнің әрекеті құрылымдағы үшінші компоненті мұғалім еңбегін түсіну
және түзетуге бағытталған. Мұнда мұғалім өзінің жұмыс барысын зерттейді, өз әрекетінің нәтижесін
талқылайды, сын тұрғысынан көзқарасын білдіруге оқушылармен диалогқа түсіп, өзара диалогты
ұйымдастыруда оқушылардың белсенділік танытуы, талдауда жіберілген қателерді табу, іс-тәжірибесін
тарату, кәсіби дамудың жоспарын құрайды және іске асырады. Осы әрекеттердің негізі - өз-өзіне бағытталуы,
педагогикалық шеберлік деңгейі оқу үрдісі және нәтижелі әрекетінің жақтары арқылы зерделеу.
Шын мәнінде педагогикалық әрекетте мұғалімнің қойған мақсат пен міндеттердің арасында, әрекет
нәтижесінде қарама-қайшы қарым-қатынастар жиі ұшырасады. Егер мұғалім өз педагогикалық әрекетіне
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талдауды дұрыс жасап және қарама-қайшылықтың себебін түсінсе, бұл қарама-қайшылықтар мұғалімнің
кәсіби дамуының қайнар бұлағы болары анық. Қойылған міндеттердің нәтижесі одан да бай болып, мұғалім
әрекетінің дамуына ұласады.
Егер мұғалім әрекетін кеңінен қарастырсақ, жоғарыда аталған әрекеттің төрт компонентін; сабақтағы
негізгі мәселеге тағы да екеуін қосуға болады: даярлану және сыныптан тыс әрекет.
Мұғалімнің педагогикалық әрекетінің білім алудағы орталығы, үйрену базисі, әрекеттер нәтижесі
болып мұғалім әрекетінің жүйесін құрайды. Әрекеттер жүйесі мұғалім еңбегінің жүйесі сияқты, оның
тұлғасымен анықталады.
Білім көтеру жұмысының шығармашылыққа бағыттылығын сипаттайтын фактор – оның субъектілерінің
ашық пікір алмасу жағдайында болуы. Коммуникативтілік ашық (демократияланған) ортада қалыптасатын
болса, біз біліктілікті арттыру жүйесінде дамытушылық-шығармашылық орта жасауды шығармашылықты
дамытудың шарттарының бірі деп есептейміз. Дамутышылық шығармашылық орта-білімдік үрдістің
субъектілерінің және білім мазмұны мен ондағы басқа да ішкі жүйелердің өзара әрекеттесу аймағы.
Білімдік ортаны дамытушылық шығармашылық ортаға айналдыруға қажетті мына төмендегі анықталған
жағдайларына тоқталамыз:
Біріншіден дамытушылық орта қалыптасуы үшін оған әсер ететін бастау ретінде оқу үрдісі алынады.
Оқыту үрдісінің мазмұны қажеттілік сұраныстарға қарай өзгермелі, технологиялық жағынан қамтамасыз
етілген, субъектінің өзін-өзі дамытуға ықпалы барлығымен сипатталады. Біздің зерттеуіміздің логикасында
дамытушылық шығармашылық орта, егер оның субъект үшін мәні болса ғана өз қызметін тиімді атқарады.
Екіншіден, дамытушылық шығармашылық орта өзінен-өзі стихиялы түрде пайда бола салмайды.
Ол кіріктірілген, жасампаздық педагогикалық әрекет нәтижесінде сол дәрежеге жетеді. Демек мұндай
мақсатты жасау үшін мақсатты жұмыс жүргізілуі қажет.
Үшіншіден, дамытушылық шығармашылық орта мәнді құндылықтардың бірлігі мен теориялықтехнологиялық тұтастықтың болуымен сипатталады. Сондықтан мұндай шығармашылық ортаны
жобалауда оның субъектілер үшін эмоционалдық мәнмен толы болуы да ескерілуі тиіс.
Төртіншіден, дамытушылық шығармашылық орта педагогикалық үрдістің ықпалынан өзіндік кіріккен
сапаға да ие болуы мүмкін. Ондай сапаға біз субъектілердің әрекеті барысында пайда болатын, оларға оң
немесе теріс әсер ететін ахуалды жатқыздық.
Бесіншіден, дамытушылық орта жасауда шығармашылықпен өзін-өзі жетілдірудің әлеуметтік
психологиялық кондырғылардың қалыптасуының тетіктерін қолдануды тірек еттік.
Мұғалім тұлғасы қоғамдық қарым-қатынас жүйесінде, оның өмірі мен әрекетінің мүмкіндігіне, ең
алдымен педагогикалық қарым-қатынасқа байланысты қалыптасып дамиды; мұғалім еңбегінің әрбір саласы
оның тұлғалық сапаларына ерекше талаптар қояды. Педагогикалық әрекеттің кемелдену көрсеткіші болып,
оның компоненттерінің қалыптасуы болып табылады. Педагогикалық міндеттерді қоюдағы қадамы, сабақ
құрылымын ұйымдастыруда мұғалімде педагогикалық мақсаттылық дамиды. Мұғалімнің жүйелі тәсілдері
мен педагогикалық міндеттерін шешу әдістемесін меңгеруі, әр түрлі мәселелерді шеше білу біліктілігі,
оның педагогикалық ойлауын қалыптастырады. Өзін-өзі талдауы мұғалімнің педагогикалық рефлексиясын
дамытады. Педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыру үрдісінде мұғалімде педагогикалық әдепті
қалыптастырады.
Педагогтың өзін -өзі тәрбиелеуі мен өзін-өзі танудан басталады. Өзін-өзі тану үрдісі адамның өз
болмысы туралы білу және қоршаған ортаны тану арқылы оны қайта құру. Адам әрекетінің сипаттамасы
өз күшімен қабілетімен анықталады.
Мұғалімнің шығармашылықпен жұмыс жүргізуін қалыптастыруда оның жеке тұлғалық сапасында, өзөзін тани білу, өзіндік қайталанбайтын ерекше тұлға, бір нәрсені жасауға, тудыруға деген қабілеттілігі
бар, алдына қойған мақсатқа жетушілік, құштарлық, ынталылық қасиеттерімен қаруланған дара тұлғаның
сипаттамасы деп есептеуге болады.
Шығармашылық әрекет – мұғалімнің өз жеке шығармашылық бағытын таңдау қажеттігін және
шығармашылық өнім, нәтиже туғызуға бағытталған жауапкершілігін қамтитын әрекет. Мұндай әрекет
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мұғалімнің жеке еңбек ету жолындағы кәсіби өсу деңгейін қалыптастыруға бағытталған.
Мұғалімнің шығармашылықпен жұмыс жүргізуі қазіргі ғылыми – педагогикалық проблема ретіндегі
өзекті мәселенің бірі – оның қалыптасуының кезеңдерінде. Жұмыс барысында мұғалімнің шығармашылық
іс-әрекетін қалыптастыру мәселесі шығармашылық үрдістің неше кезеңдерден тұратындығын білуді талап
етеді. Шығармашылық үрдісті А.Н.Лук төрт кезеңге бөледі:
1. Айқын және дұрыс қойылған мақсат .
2. Қосымша мәліметтер іздеу, күш салу.
3. Инкубация. Уақытша мәселені қозғамау.
4. Нәтижені жан-жақты тексеру.
Осы зерттеулерге сүйене отырып, профессор Б.А.Тұрғынбаеваның еңбегінде шығармашылық үрдістің
кезеңдері төмендегіше топтастырылған:
1. Жаңалықпен бетпе – бет келу;
2. Шығармашылық белгісіздік, екіұштылық;
3. Шешімнің жарқ етуі;
4. Шығармашылық акт;
5. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.
Ғалым – психологтардың еңбектеріне, зерттеулеріне сүйенсек, мұғалімнің шығармашылықпен жұмыс
жүргізу мәдениетіндегі мұғалім тұлғасы – қайталанбайтын еркін шығармашылық әрекеттің субьектісі
болуы шарт.
Шығармашылықтың әр кезеңінде мұғалім бойында әр түрлі сапалық қасиеттер қалыптасады.
Ұлы педагог Я. А. Коменский «Мұғалім – мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл - әрекетіне
ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі» деп ұстаздың еңбегіне ерекше баға
беріп, үнемі ізденісте, шығармашылық әрекетте болатын мұғалім тұлғасы айтылған. Ал шығармашыл
ұзтаздың шәкірті де шығармашыл болу керек деген ой туындайды.
Дарынды балаға дарынды ұстаз қажет. Олай болса, оған білімнің нұрын құйып, шығармашылық
ынтымақтастықта әрекет етсе, «Жаңа әлемдегі - жаңа Қазақстанға» жету жолы анықталар еді.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасы біліктілікті арттыру жүйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі тұжырымдамасы.
2004 ж.
2. Қазақстан Республикасы мамандар біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың ережесі мен тәртібі.
Алматы, 2002 ж.
3.Тұрғынбаева Б.А. Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту:
теория және тәжірибе. – Алматы, 2005 ж.
4. Тұрғынбаева Б.А. Ұстаздық шығармашылық. – Алматы, 2007 ж.
Ақтанова А.С.
филология ғылымының кандидаты
Семей мемлекеттік педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ МАМАНДАРҒА ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ОРНЫ
Әлемдік өркениет өрісі кеңейген сайын әлемдік жаһандану үдерісі де екпінді түрде әр салаға кіріп отыр.
Осы орайда қазақ әдебиетінің әлемдік жаһандану жағдайында жұтылып кетпеуіміз үшін атқаратын рөлі зор
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демекпіз. Ұлттық дүниетаным мен ұлтына деген сүйіспеншілікті қалыптастыратын ең басты құрал ретінде
әдебиет материалдарын пайдалану әлемдік тәжірибеде бар. Әдебиет арқылы, әдеби шығармаларды оқып,
талдау, түсіну арқылы жастар бойында қалыптасатын ұлттық мінездің жаһандану жағдайында мәні зор.
Себебі, ұлттық тамыры тереңге бойлаған адам ғана сырттан келген мәдениет жетегінде кетпейді. Ұлттың
жаны - тіл, тарих, әдебиет. Осы үш тұғыр жастарымыздың болашақтағы бағдарын айқындамақ. Осы жерде
философ Ж.Молдабековтің қазақы мінезге байланысты айтқан: «Қазақтану – ұлттық идеал, танымдық
бейне-белгі, дүниетанымдық бағдар, жүйелі әлеуметтік-гуманитарлық білімдердің концептуалды
жиынтығы; адамның жаңа қасиет-қабілетін қабылдау; қазақтың өзіндік және әлеуметтік тұтас бейнесін
жасау; қазақтың санасы мен өзіндік танымын жетілдіру арқылы отандаспен үндесуге, ұрпақтармен
үйлесуге жөн табу; отандық азамат пен халық өмірінің бас мәнісін айқындап, сапасын оңайлауға жол
ашу. Қазақтану-адамтанудың, ұлтанудың, қоғамтанудың белгілі бір тұтас көрінісі ретінде, осы өмірлік
тәжірибелерге тарихи-философиялық, мәдени-тарихи және әлеуметтік-гуманитарлық көзқарастарды
тоғыстыру» деп айтқан пікірмен қосыла отырып, қазақы мінездің ұлттық болмыстың қалыптасуындағы
әдебиет пәнінің атқаратын қызметінің зор екенін тағы да баса айтқымыз келеді.
Қазақтың Хакім ақыны Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» айтқан сөздерінің мәнін
оқушылар мен студенттерге түсіндіру арқылы жер бетіндегі барлық адамзатты бірдей көру, жатсынбау
идеясын насихаттаймыз. Мектептердегі және жоғары оқу орнында оқылатын «Абайтану» курсының
негізгі мақсаты – Абай шығармалары арқылы қазақ жастарының санасында қазақ дүниетанымы
арқылы әлемдік өркениетке кіргізу кезіндегі ұлттық болмыс-бітімімізден ажырамай, қайта өзіміздің
ұлттық дүниетанымымызды әлемге таныту. Әлемдік деңгейдегі өркениет сатысынан орын алу үшін
қазақ әдебиетінің асыл маржандарын ағылшын тілінде сөйлету, сол арқылы өзіміздің әдебиетіміз мен
мәдениетімізді таныту болып табылады. Қазақ әдебиетінің сонау фольклорлық түрдегі ауызша тараған
асыл мұраларынан бастап, бүгінгі күндегі әдеби қазынамыздың жаһұттарын шетел тілінде танытатын
мамандардың жоқтығы қынжылтады. Рас, кей кезде қазақ әдебиеті қазақтар білсе болды, оның шетелдіктерге
қажеті қанша деген ойда бас көтерері анық. Бірақ, біз сол шетелдік ақын-жазушылардың шығармаларын
оқып, өзімізге үлгі алатын дүниелердің бар екенін білгеніміздей, біздің де ақын-жазушылармызды таныса,
білсе дейміз. Мәселен, Шәкәрім шығармаларындағы «таза адам» болмысын таныту арқылы жалпы қазақ
дүниетанымын әлемге әйгілеуге болады
Шәкәрімнің «Мақтау мен сөгіс» өлеңінде адам психологиясындағы ерекше әрекеттерді дөп басып
көрсету арқылы мақтанға еліріп мастанбай, сөгіс пен сынды дұрыс қабылдау да тәрбиелі адамның, жақсы
адамның мінезі ретінде көрсетеді. Сол сияқты, адам тәрбиелеу мәселесін көтеретін «Ашу мен ынсап»,
«Анық пен танық», «Махаббат пен құмарлық» т.б. көптеген өлеңдері бар.
Ұлттық сөз өнерінің өрелі ойға негізделген көркем мұрасы тек көркем-эстетикалық мақсаттарды
көздемейді. Оның басты мақсаттарының бірі – ұрпақ тәрбиесі. Шәкәрім шығармашылығының тәрбиелік
негізінде, қазақ халқының ғасырлар бойы көркемдік ойлау санасында қалыптасқан тәлім-тәрбие беру
тәжірибесін ғылыми бағыттағы әдебиеттерді меңгергендігінде дейміз.
Шәкәрім шығармашылығы тәрбие мәселесі таза адам, адамгершілігі жоғары ұрпақ мәселесімен
ұштасып келеді. Шәкәрім адам тәрбиесі мәселесінде «ар білімі» категориясын ең алғашқы кезекке қояды.
Ақын «Оларға еңбек өнерін үйрету керек, онымен қабат оқу-білімге жетілдіру қажет. Жоғарыдағы айтылған
жаман әдеттерді жоюға жеткіліксіз болғандықтан, сол адал еңбек, білім үйретумен қабат «ар білімі» деген
білім оқытылуға керек. Бұл ғылымды ақылды адамдар ойластырып, пән ретінде жазып, нәпсіні жойып,
адам бойында жеке ардың қожа болып келу жағын көздеу керек. Адам бойындағы нәпсі кеселі кетсе,
өзгерісі оңай...», – дейді.
Шәкәрім адамгершілік көзқарасы дегенде оның өте терең, әрі жан-жақты екенін байқау қиын емес.
Философ-ақын өмірдің мәні таза, адал жүрек пен ақ адал еңбек екенін шығармаларында үнемі басты
тақырып ретінде назарда ұстайды.
Абайдың ақындық дәстүрінен шығармашылық тәлім-тәрбие көріп өскен Шәкәрім поэзиясы заманның
қиын сауалдарына жауап іздей отыра адам бойындағы жағымды, жағымсыз қылықтарды бағалау, сынау,
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түзу іздеу мақсатында келеді. Шәкәрім өзі өмір сүрген заманның тарихи тынысын ақын жүрегімен сезіне
отырып жақсылыққа қуанса, кемшілігіне күйзелді. Шәкәрім қазақ поэзиясына Абай салған дара жолдың
арнасын кеңейте түсті. Заманның дұрыс болуы, сол заманда өмір сүріп қоғамдық идеяны қалыптастырушы
адамның дұрыс болуы деген ойды нысана еткен ақын жеке адам тәрбиесі мәселесіне көп көңіл бөлді. «Ашу
мен ынсап», «Шаруа мен ысырап», «Мақтау мен сөгіс», «Міндеу мен күдеу», «Анық пен танық» және т.б.
өлеңдерінде адам бойындағы жаман қылықтарды сынайды.
Шәкәрім педагогикалық ой-толғамдары «толық адам» тәрбиелеу мақсатына негізделіп, лирикалық
шығармаларында «таза адам» – қоғамға пайдалы тұлға ретінде қаралады. Қоғамдағы алуан түрлі
қайшылықтарға қарамай «адам» деген атты жоғары ұстап тұратын азамат тәрбиелеу қазіргі қоғамымызда
аса қажет.
Ақылды сол – ынсаппен ар сақтайды,
Арсыз сол – арамдықпен жан сақтайды.
Адал сол – таза еңбекпен күнін көріп,
Жан үшін адамшылық ар сатпайды. –
деген өлең жолдары әлеуметтік ортада өмір сүрудің қағидалары сияқты. Адамгершілік тәрбиесінің
міндеттері мен мазмұны этика, әдептілік, өзін-өзі ұстау мәдениетімен ұштасады.
Педагогика ғылымында еңбек тәрбиесі арнайы категория ретінде қаралады. Себебі, еңбек тәрбиесі
еңбек етуге психологиялық даярлықты, еңбек тәртібі мен мәдениетін, еңбекке деген көзқарасты меңгертуді
көздейді. Шәкәрім «Піскен мен шикі» сюжетті өлеңінде еңбек етуге икемді жарлы баласының өмірден
көрген тәжірибесін пайдаланып қиындықтан шыққаны суреттеледі. Соңында ақын:
Не қылды, байқадың ба, піскен адам,
Қор болар үйде отырып өскен адам.
Қиялап, қиын жерде қол созады, Көп жер көріп, басына іс түскен адам. –
деп қорытындылайды. Шәкәрім өмірбаяндық деректерінде де, ұлы Ахат Шәкәрімұлының естелігінде
де ақынның еңбектің қандай түрі болса да арланбай, қайта үйренуге тырысатынын жазады. Ол зергерлік
өнерді меңгеріп, күміске қара салып соғуды білгенін де Ахат естелігінен білеміз.
Тәрбие беру үрдісінде өзін-өзі тәрбиелеу жеке тұлғаны қалыптастырудың бір түрі ретінде қарастырылады.
Шәкәрім ақындық, азаматтық тұлғасында өзін-өзі тәрбиелеу процесі үнемі болғанын білеміз. Ақын бала
кезінен өнерге құмар, білуге құмар болған әрі арнайы оқу орнында оқымыса да өздігінен тарих, философия,
география, араб, түрік, орыс тілдерін меңгерген.
«Мал жимақ» деген өлеңінде ақын адал еңбекпен күн көру арлы адамның ісі дейді. «Еңбек етсең
ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген Абайдың афоризмге айналып кеткен ұлағатты сөзін Шәкәрім «Мал
жимақ» өлеңінде ашып, саралап көрсетеді: Жатып ішкен жан тыныш, салғырт-салақ, Оған арам-қарекет,
ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін Таза киім, жылы орын, тәтті тамақ – деген өлең жолдары
адал еңбек етуге тәрбиелесе, «Бай мен қонақ» өлеңінде еңбегін емес, көзін сатып күн көретін адамдарды
сынайды, жаман әрекеттен тыйылу керектігін ескертеді, қынжылады.
Шәкәрім өлеңдерінің кейіпкерлері шыншыл, әрі сенімді. Біз оның кейіпкерлерін күнделікті өмірде көріп
жүрген кейбір замандастарымыздың дәл портреті деуге болады. Мәселен, «Епті тышқан» деген өлеңінде
айтылған ойлар бүгінгі күннің шындығынан алшақ жатыр дей алмаймыз.
Ойласам, сол тышқандай бұзықтар көп,
Сырты сопы, іші арам қылықтар көп.
Пара алып, не қазынаның ақшасын жеп,
Адалымсып жүретін ұлықтар көп.
Бір ұрты май, бір ұртында қандар да бар,
Қой терісін жамылған жандар да бар.
Жазасызды жалалап атақ алып,
Ақ жүрексіп жүретін паңдар да бар… –
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деген өлең жолдарында суреттелетін адамдар бейнесі әрі қарапайым, әрі шынайы берілгендіктен, ол
адамдарды әркім-ақ өз таныстарының ішінен танитындай дәрежеде. Адамның ой-санасының өсуін тежеп,
рухани дамуға тежеу болатын қасиеттерді нақты көрсету арқылы ақын өзінің айналасындағыларға астарлы,
әрі салмақты ой тастайды. Халық мүддесі үшін ақын бұл кеселдердің зиянын әшкере етіп қана қоймай,
одан құтылудың жолын да айтады. Ол үшін оқу оқып, ғылым ізде дейді.
Шәкәрімнің бірінші кезекте адамдық – әлеуметтік жағдайы емес, ең алдымен адамдық болмысының
бейнесі тұрады. Таптық қайшылықтар соқтығысының бітіспес дауы Шәкәрім үшін жоқ. Байдың да,
кедейдің де ішінде жақсысы да, жаманы да болады деп есептейді. Адам өз болмысын жоғалтпау үшін
жамандық пен жақсылықтың шекарасын білуі керек. Адам баласының дұрыс жолға түсіп, дұрыс өмір
сүруін бүкіл адамзат басындағы күрделі мәселелермен байланыстырады. Шәкәрімнің лирикалық тұлғасы
халқының бүгініне қиналады, мұңаяды, ертеңгі күніне, яғни жастарына үміт артып, сеніммен қарайды.
Іргелі ел болу үшін надандық деген індеттен арылу деп түсінеді.
1.
2.
3.
4.
5.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Современное образование в контексте Болонского процесса рассматривается как процесс,
сопровождающий человека на протяжении всей его жизни и обеспечивающий каждому субъекту
наиболее полную реализацию в профессиональной, личной и общественно-политической сферах.
Важнейшими задачами образования в этой связи становятся: подготовка обучающихся к успешной
жизни и функционированию в социуме, вооружение их необходимыми средствами для дальнейшего
самосовершенствования, самореализации.
Общие международные тенденции в рамках Болонского процесса, как и специфически национальные
тенденции направлены на подготовку профессионалов для основных сфер человеческой деятельности
в современной социокультурной ситуации. Содержание основного вектора Болонского процесса
генерализуется в ведущей задаче - формирование профессионала в своей области, мобильной личности,
устойчивой в динамическом развитии и самореализации. В условиях реформирования казахстанской
высшей школы образования акценты переносятся с узкопрофессионального подхода к подготовке
специалистов на многостороннее его развитие.
Социальные перемены, происходящие в обществе, также по-новому ставят вопрос о профессиональной
компетенции учителя. Личность учителя, его профессиональная компетентность, социальная зрелость
сегодня, как никогда, оказываются наиболее важными условиями обеспечения эффективности процесса
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обучения и воспитания. Качество образования будущего учителя и уровень сформированности его
профессиональной компетентности являются социальными критериями состояния и результативности
процесса образования, его соответствия потребностям современного общества в формировании и развитии
профессионально-личностной компетентности специалиста. Нормативные документы, регламентирующие
функционирование казахстанской системы образования, подчеркивают потребность сегодня в
образованных, предприимчивых молодых людях, способных самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, конструктивными специалистами.
Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и технологии образования, но,
прежде всего, подготовить учителя, способного решать эти сложные социально-педагогические задачи.
В настоящее время все настойчивее проявляется несоответствие уровня подготовки будущих учителей
современным требованиям, их недостаточная результативность профессиональной подготовки. Практиками
отмечается чрезмерная теоретизация процесса профессионального обучения, его оторванность от реальных
процессов, происходящих в школе, недостаточная сформированность коммуникативной культуры,
способов взаимодействия с разными категориями учащихся и их родителями. Кроме того, анализ научнотеоретического и научно-практического опыта педагогической деятельности позволяет констатировать
неготовность большинства выпускников брать на себя персональную ответственность за определенную
деятельность, отсутствие инициативы, оригинальности мышления, стремления к самосовершенствованию
и развитию, уверенности в себе и способности справляться с трудными ситуациями.
Объяснением данного противоречия, думается, может быть либо отсутствие готовности учительства
к решению этих задач, либо несоответствие его профессиональной компетентности и ментальности
требованиям модернизации базового образования. Необходимо также учитывать тот факт, что в настоящее
время значительно увеличился объем функциональных обязанностей учителя. К традиционным видам
деятельности: обучающая, воспитывающая, развивающая, методическая, культурно-просветительская –
добавились диагностическая, социально-воспитательная, коррекционно-развивающая, коммуникативная
и другие, к которым учителя в вузе готовят не достаточно.
Неготовность современного учителя к достижению высокого качества образования во многом
обусловлена направленностью личных профессиональных установок, неумением применять психологопедагогические знания на практике. Ориентация учителя на репродуктивную методику определяет качество
общего среднего образования, которое обществом и государством признается недостаточно высоким.
Таким образом, ориентиры политики в сфере образования на формирование специалиста для любой
области производства и обеспечение высокого уровня его компетентности, мобильности, максимально
благоприятных условий для развития его личности, с одной стороны, и возросшие в связи с этим требования
к современному учителю, его профессионально-личностным качествам, с другой стороны, обусловливают
актуальность разработки концепции и программы обновления содержания и организации педагогической
практики в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования.
Вопросы педагогического образования и эффективности деятельности учителя рассматриваются,
зачастую, с чисто академической точки зрения, то есть с позиций интеллектуального развития и передачи
знаний. Поскольку существование и выживание человечества как серьезная проблема современной
цивилизации стали педагогическим объектом, необходимо не только учить молодое поколение жить и
действовать в экстремальных экологических и социально-экономических условиях, но и воспитывать в
нем своеобразную культуру существования в мире, в обществе, включенном в глобальные процессы. Такая
ориентация побуждает внести значительные коррективы в педагогику, в практику обучения и воспитания.
Педагогическая интерпретация человека с позиций предельно широкой категории существования дает
возможность увидеть и понять его в целостной связи со всем миром. Интегративные процессы в жизни и
познании позволяют надеяться, что современная педагогика идет к новому пониманию человека. В центре
новой педагогической теории, имеющей ярко выраженный антропологический характер, находится идея
жизнетворчества: развитие человека как творца, субъекта своей жизни.
В этой связи радикальные изменения в педагогической системе требуют обоснованных новаторских
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подходов к решению задач профессиональной подготовки учителей. Направления обновления
педагогической системы, на наш взгляд, должны касаться трех приоритетных направлений:
1. Обновление системы подготовки педагогических кадров;
2. Обновление системы повышения квалификации учителей;
3. Создание системы стимулирование повышения квалификации работающих учителей, условий для
обучения в течение жизни [1,2].
Реализация обновления системы подготовки педагогических кадров возможна, на наш взгляд через:
- использование возможностей двухуровневого высшего образования вузами и колледжами, подготовку
прикладного бакалавра;
- увеличение времени, отводимого на собственно педагогическую подготовку студентов путем введения
педагогической интернатуры;
- формирование образовательных программ на кредитно-модульных принципах;
- приведение структуры и объема направлений подготовки педагогических кадров в соответствие с
реальными запросами рынка труда, результатами трудоустройства выпускников педагогических вузов.
Обновлению системы повышения квалификации учителей будут способствовать следующие меры:
- совершенствование практики подтверждения учителем своего соответствия современным требованиям;
- выдача бюджетных сертификатов на определенное количество часов повышения квалификации в
вузах или академических институтах РК, Зарубежом;
- реализация накопительных, кредитно-модульных принципов повышения квалификации, позволяющая
педагогам в течение всей профессиональной карьеры обновлять квалификацию;
- введение в действие механизма государственного заказа на повышение квалификации;
- совершенствование методической поддержки учителя, обеспечение ресурсами;
- введение современных квалификационных характеристик должности методиста;
разработка системы аттестации методистов, программы переподготовки для получения квалификации
методиста;
- введение нормативной базы методических центров.
В рамках третьего направления целесообразно:
- введение новых механизмов финансирования, систем оплаты труда;
- обновление механизмов аттестации педагогических кадров;
- привлечение профессиональных ассоциаций и объединений работодателей к процедуре аттестации
педагогических кадров;
- обновление требований к подготовке учителей и их должностных обязанностей;
- направленность государственных общеобязательных
стандартов образования и квалификационных характеристик педагогов на владение необходимыми
профессиональными компетентностями; информационными технологиями, проектными формами
организации и пр.
Необходимо отметить, что объединяющей основой указанных направлений является формирование
профессиональной компетентности учителя на основе синтеза профессиональных знаний
(гносеологический компонент), ценностных отношений (ценностно-смысловой компонент) и специальных
умений (деятельностный компонент).
Эффективность принятых мер по обновлению педагогической системы подготовки учителя может быть
установлена в ходе мониторинга, структуру которого составляют [3]:
объекты
- образовательный процесс (оценка образовательной программы);
- содержание и реализация образовательного процесса (мотивация учебных достижений,
новизна содержания образования, характер методов и форм обучения, соответствие обучения «зоне
ближайшего развития», организация самообразования, характер субъектных взаимоотношений, личная
востребованность);
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- образовательные результаты:
1. профессиональная компетентность учителя;
2. реализуемый им образовательный процесс;
3. образовательные результаты его воспитанников.
- компоненты:
1. Мотивационно-ценностный компонент
2. Когнитивно-праксиологический компонент
3. Эмоционально-процессуальный компонент
4. Когнитивно-интегративный компонент
- показатели:
- накопление знаний;
- актуализация знаний при решении практических задач;
- применение знаний в новых ситуациях;
- объем умений, полнота их операционального свойства и интегративность;
- структура профессиональной мотивации;
- динамика развития компетентностей;
- личностный смысл получения знаний, удовлетворенность процессом обучения и его результатами;
- степень готовности реализовать полученные знания и умения в своей педагогической деятельности.
- формы и методы ( анкеты-опросники, тестовые задания).
Результативность мониторинга качества подготовки педагогических кадров может быть обеспечена
соблюдением этапов:
- разработка направлений;
- процедура опроса, тестирования и пр.;
- формирование базы данных;
- составление общего диагностического листа;
- анализ результатов;
- составление диагностической карты;
- разработка методики и системы мероприятий по устранению выявленных недостатков;
- мониторинг эффективности принятых мер (по этапам);
- сравнение, сопоставление результатов диагностирования (мониторинга) с результатами предыдущих
диагностирований с целью выявления характера продвижения в развитии и в профессиональном росте
педагога;
- составление аналитического отчета.
Необходимо учитывать, что мониторинг является не только системной диагностикой, но, что не менее
важно – механизмом выявления, оценивания проведенных педагогических действий, обеспечивающих
обратную связь, осведомляющую о соответствии фактических результатов деятельности педагогической
системы ее конечным целям.
Литература:
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:
СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ
В условиях реформирования казахстанской высшей школы, перехода от «знаниевого» подхода к
компетентностному, принципиально меняется статус педагога, его профессиональные функции и,
соответственно – требования к его профессионально-педагогической компетенции. В числе важнейших
направлений деятельности высшей школы, нуждающихся в концентрации усилий, является работа с
кадрами педагогической квалификации. На настоящем этапе возникла необходимость в качественно иной
подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с
инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению
конкретных образовательных проблем.
Анализ теории и практики подготовки педагогических кадров определяет следующие современные
тенденции и вызовы [1, 2, 3, 4]:
1. Расширение сферы применения педагогического образования и ориентации выпускников
педагогических вузов на работу не только в сфере образования, но и в иных сферах, требующих применения
различных гуманитарных технологий. При этом из-за сокращений в производственной сфере, появляются
дополнительные трудовые ресурсы, и в школу трудоустраиваются люди с непедагогическим образованием.
2. Общеевропейский рынок труда требует сформированных компетентностей не только у выпускников
вузов, но и у обучающихся школ, что в свою очередь предъявляет иные требования к подготовке
педагогов. Возрастает значимость интеграции системы педагогического образования в международное
образовательное пространство, необходимость освоения будущими учителями, знаний и формирования
у них компетентностей, характерных для мировых тенденций обновления качества образования. Педагог
должен осваивать информационные и коммуникативные компетентности; уметь решать проблемы,
работать в коллективе, слышать других и пр.
3. В образовательных учреждениях обновляется все ресурсное обеспечение, большее внимание
уделяется образовательным технологиям, формирующим инициативность школьников; индивидуальным
особенностям обучающихся, дифференциации обучения в образовательных учреждениях разных типов
и видов. Возникает несоответствие между актуальными потребностями современной школы и качеством
подготовки педагога, что делает еще более значимой педагогическую практику будущих педагогов, ее
тщательную организацию, проектирование достигаемых образовательных эффектов.
4. Учитывая все возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение всей жизни,
предъявляются новые требования к профессиональной компетентности работающих учителей, которая
выражается в большей практической ориентации на запросы рынка труда.
В современной педагогической науке отсутствует однозначное определение понятия «профессиональная
компетентность». Как показывает анализ специальной научной литературы, исследования ведутся в
различных направлениях: формирование компетентности будущего педагога (В.Н. Введенский), изучение
содержания профессионально-педагогической деятельности педагога (Л.М. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев, В.А.
Антипова, Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский), обобщение международного
опыта подготовки педагогических кадров (Е.Д. Вознесенская, Б.Л. Вульфсон, Н.И. Костина, Л.В.
Кузнецова, М.С. Сунцова), оценка профессионально-педагогического мастерства преподавателя высшей
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квалификации (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова, А. Федоров) [1, 2]. Цели работ названных ученых, в
основном, направлены на выяснение условий, факторов, критериев педагогического мастерства, разработку
путей его совершенствования.
Более обстоятельно проблема профессиональной компетенции педагога зачастую рассматривается в
аспекте формирования профессиональных требований к специалисту (А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А.
Зимняя, Д.С. Цодикова). и нового подхода к конструированию образовательных стандартов (А.В.Хуторской)
[1]. При этом, необходимо подчеркнуть, что все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают
внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный характер. Классифицируя подходы к изучению
названной проблемы, можно объединить исследования в области профессиональных компетенций педагога
позднего времени с преобладанием деятельностного подхода к определению природы компетенции.
Однако, необходимо признать, что в настоящее время предпринимается попытка проанализировать
проблему профессиональной компетентности как многоаспектное явление, интегрирующее одновременно
несколько наук. Так, Н.Ф. Ефремова определяет данное понятие следующим образом: «Компетенции - это
обобщенные сформированные качества личности, ее способность наиболее универсально использовать
и применять полученные знания и навыки, … позволяющие субъекту приспособиться к изменяющимся
условиям, … способность действовать и выживать в данных условиях» [2]. К этому перечню А.В.
Хуторской, основываясь на позициях личностно-ориентированного обучения, добавляет совокупность
смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности.
По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова, что она, будучи продуктом
обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько
технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного
и личностного опыта: «Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности,
способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие
чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное,
обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и
осознание ею самой собственной значимости» [2].
Дж. Равен под компетентностью понимал специальную способность человека, необходимую для
выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные
знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия.
По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее
личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов считает,
что компетентность - это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и
использованию в конкретных условиях» [2 ].
Анализ работ по проблеме компетенции и компетентностей позволяет сделать вывод о том, что в
настоящее время отсутствует однозначное понимание самих понятий «компетенция» и «компетентность».
В этой связи, необходим сравнительный анализ имеющихся научных концепций и утверждение
дефиниции в качестве научной основы. В числе наиболее значимых концепций сущности и содержательной
наполненности категории «Профессиональная компетентность педагога» необходимо назвать работы Н.В.
Кузьминой, Л.М. Марковой, В.Н. Введенского, Т.Г. Браже, Л.М. Митиной, Т.В. Добудько, Н.Н. Лобановой
[5]. Так, исследователь Л.М. Митина рассматривает профессиональную компетентность в рамках развития
личности педагога, определяя ее как знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации
в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. В числе научных исследователей,
занимающихся проблемой профессиональной компетенции педагога, в первую очередь необходимо назвать
Н.В. Кузьмину, определяющую названную категорию как способность педагога превращать специальность,
носителем которой он является, в средство формирования личности учащегося с учетом ограничений и
предписаний, накладываемых на учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы,
в которой он осуществляется. Составляющими компонентами профессиональной компетенции Н.В.
Кузьмина видит специальную и профессиональную компетентность в аспекте преподаваемой дисциплины;
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методическую компетентность в области способов формирования знаний, умений обучающихся; социальнопсихологическую компетентность в области процессов общения; дифференциально-психологическую
компетентность в области мотивов, способностей обучающихся; аутопсихологическую компетентность в
области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности. В.Н. Введенский, поддерживая
определение, данное Н.В. Кузьминой, видит структурную содержательность профессиональной
компетентности в совокупности компонентов: коммуникативной, информационной, регулятивной,
интеллектуально-педагогической, операциональной компетентности [2]. Интерес представляет
определение Т.Г. Браже, который видит профессиональную компетентность как многофакторное явление,
включающее в себя систему знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, мотивы деятельности,
интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе и своей деятельности,
к смежным областям знаний) [2]. Исследователь Е.И. Рогов связывает понятия профессионализм и
компетентность и определяет как совокупность психофизиологических, психологических и личностных
изменений, происходящих в педагоге в процессе овладения и длительного выполнения деятельности,
обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных
задач в особых условиях. По мнению Е.И. Рогова формирование профессионализма осуществляется по
трем основным направлениям:
1) изменение всей системы деятельности, ее функций и иерархического строения. В ходе выработки
соответствующих трудовых навыков происходит движение личности по степени профессионального
мастерства, развивается специфическая система способов выполнения деятельности – формируется
личный стиль деятельности;
2) изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем облике (моторике, речи,
эмоциональности, формах общения), так и в соответствующих элементах профессионального[5].
Более позднее исследование Н.Н. Лобановой обобщает многие ведущие подходы к определению
профессиональной компетенции, определяя ее как «ключевое понятие для характеристики педагогической
деятельности, которое определяет уровень педагогической готовности к деятельности, является фактором
сохранения направленности деятельности». Обращается внимание на то, что системообразующим
компонентом профессиональной компетентности является личностный компонент, в котором на первый
план выдвигаются качества, обеспечивающие решение педагогических задач на уровне социальнонравственной ответственности, а приоритетными в структуре базового компонента являются психологопедагогические, социокультурные знания. Структуру профессиональной компетенции Н.Н. Лобанова
определяет совокупностью профессионально-содержательного, профессионально-деятельностного и
профессионально-личностного (ценностно-смыслового) компонентов [5].
А.К. Маркова, придерживаясь аналогичной точки зрения, выделяет доминирующим блоком
профессиональной компетенции учителя - его личность, в структуре которого отдается предпочтение
мотивация личности, ее свойствам (педагогические способности, черты характер, психологические
процессы и состояния личности); интегральные характеристики личности (педагогическое самосознание,
индивидуальный стиль, креативность как творческий потенциал).
Анализ научных концепций профессиональной компетентности педагога позволил с научной
объективностью определить приоритеты и компоненты в ее структуре, а именно:
- профессиональные (объективно-необходимые) педагогические знания (гностический компонент);
- профессиональные педагогические позиции, установки педагога, требуемые в его профессии
(ценностно-смысловой компонент);
- профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения (деятельностный компонент);
- личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными знаниями и
умениями (личностный компонент).
Данная структура и составляющие компоненты профессиональной компетентности педагога могут
послужить научной основой для разработки концепции и содержания программы обновления подготовки
педагогических кадров с учетом современных запросов рынка труда.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Эмоции являются важнейшим источником активности человека, организатором его поведения. «Всякая
эмоция есть позыв к действию или отказ от действия», - отмечает Л.С.Выготский. По мнению В.К.Вилюнас
[1,с.14] эмоции могут выполнять следующие важные функции:
- побуждения (стремление пережить определенную эмоцию может стать особым мотивом деятельности);
- стимулирования (чувства возмущения, обиды, гордости, ревности и т.п. могут подтолкнуть человека
к выбору того или иного действия вопреки рационально принятому решению)
- активизации (повышение уровня возбуждений нервной системы и всего организма для мобилизации
сил на решение задачи);
- экспрессии (передача информации о своем состоянии другому человеку с помощью выразительных
движений, поз, вегетативных реакций типа покраснения, побледнения, дрожи и т.п.);
- эвристики
- «аварийного» разрешения ситуации, осуществляемого, как правило, с помощью аффекта (агрессия,
бегство, оцепенение).
Относительно педагогической толерантности эмоциональная сфера учителя в большей степени
проявляется в эмоциональной устойчивости.
Психологи определяют эмоциональную устойчивость через способность быть эмоционально
стабильным, т.е. иметь незначительные сдвиги в величинах, характеризующих эмоциональные реакции
в различных условиях деятельности. Я. Рейковский под эмоциональной устойчивостью понимает
способность эмоционально возбужденного человека сохранять определенную направленность своих
действий, адекватное функционирование и контроль над выражением эмоций. Он считает, что некоторым
лицам свойственна высокая степень стрессоустойчивости из-за низкой эмоциональной чувствительности.
Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. Так, в первую очередь, выделяются
фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание. В различных исследованиях в перечень
стресс - реакций учителей включается до 14 различных проявлений. Поэтому стрессоустойчивость
рассматривается как профессионально значимое качество личности учителя. Важным фактором социальной
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адаптации к стрессовым ситуациям является развитая социально-психологическая толерантность
(терпимость) учителя. Толерантность учителя требует эмоциональной устойчивости к воздействию
трудностей педагогического процесса.
В основе эмоциональной устойчивости учителя, по мнению многих исследователей, находится механизм
совладания - поведение преодоления или копинг. Первоначально термин «coping» использовал Мерфи в
исследованиях способов преодоления детских кризисов в детском возрасте. В дальнейшем понимание
этого термина было тесно связано с активными усилиями личности на овладение трудной ситуацией или
проблемой.
Как подчеркивает И.Б.Лебедев, к наиболее типичным личностно - средовым адаптивным ресурсам
(копинг-ресурсам) относят уровень когнитивного развития, Я-концепцию, локус контроль, эмпатию,
аффилиацию, способность оказывать и воспринимать социальную поддержку, наличие социально
- поддерживающей сети и ее эффективность, а также психологические особенности личности,
обеспечивающие стрессоустойчивость.
В исследованиях выделяют также такие ресурсы как: дивергентность мышления, устойчивость
личности, коммуникативную компетентность, социальную активность, стиль жизни и стиль принятия
решений, экзистенциальные ценности, чувство юмора, ведущую деятельность, резистентность к стрессу,
возрастные особенности, гендерные особенности Предложенный список ресурсов хорошо согласуется
с критериями толерантной и интолерантной личности, описанными Г. Олпортом : знание самого себя,
защищенность, ответственность, потребность в определенности, ориентация на себя - ориентация на
других, приверженность к порядку, способность к эмпатии, чувство юмора, авторитаризм.
Важнейшая функция совладания, по мнению Г.С.Кожухарь - управление внешними и внутренними
ресурсами личности. Совладание понимается также как процесс управления ресурсами, в результате
которого осуществляется мобилизация личностно-средовых ресурсов и дальнейшее адекватное их
использование. Совладание как механизм толерантности включает преобразование, проявляющееся в
интеграции фундаментальных позитивных вневременных установок по отношению к другому человеку
(диспозиционный уровень) и негативных установок в ситуации «здесь и сейчас». Далее процесс
управления ресурсами приводит к мобилизации системы отношений и ценностно-смысловых образований,
что обеспечивает децентрацию себя (ориентации на собственные фрустрированные потребности и их
удовлетворение) на партнера как полноправного и полноценного партнера в диалогических отношениях
[2, с.26].
В работе А.А. Реан и А.А. Баранова выявлено преимущество педагогов высокого уровня педагогического
мастерства по уровню развития социально-психологической толерантности (на основе показателей
раздражительности и реактивной агрессивности) над учителями низкого уровня педагогического мастерства,
что существенно влияет на степень стрессоустойчивости педагогов. Нетерпимость низкоуспешных
педагогов повышает их подверженность стрессу. Падение показателей раздражительности при снижении
агрессивности служит доказательством положительного вклада толерантности в стрессоустойчивость
высокоуспешных учителей[3, с.50].
Исходя из специфики педагогического труда, уровень стрессоустойчивости учителя напрямую связан
с развитием умений педагогического общения. А.А.Реан и А.К.Маркова к коммуникативным умениям
относят:
- умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности, ориентация на развитие
личности ученика;
- умение интерпретировать и «читать» внутреннее состояние школьника по нюансам его поведения;
- умение встать на точку зрения ученика («децентрация» );
- умение создать обстановку доверительности, терпимости к непохожести другого человека;
- владение средствами, усиливающими воздействие (приемы риторики);
- умение создавать условия психологической безопасности в общении и реализации внутренних
резервов партнера по общению;
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- преимущественное использование организующих воздействий по сравнению с оценивающими и
особенно дисциплинирующими;
- умение владеть разными ролями как средством предупреждения конфликтов в общении;
- умение поддерживать равное отношение со всеми учащимися;
- умение слушать и слышать ученика;
- умение воздействовать не прямо, а косвенно;
- умение не бояться обратной связи и способствовать ее адекватности;
- умение идентифицировать себя с учащимися;
- умение применять внушение как метод педагогического воздействия.
Для успешного развития эмоциональной устойчивости, для поддержания необходимого
эмоционального тонуса, чувства собственного достоинства, гордости за себя и свою профессию необходима
удовлетворенность собой и своей профессиональной деятельностью.
Под удовлетворенностью Л.М. Митина понимает соотношение между мотивационно -ценностной
сферой личности учителя и возможность успеха деятельности по реализации ведущих мотивов.
Удовлетворенность своей профессиональной деятельностью необходима учителю для успешного
развития эмоциональной устойчивости, для поддержания необходимого эмоционального тонуса, чувства
собственного достоинства, гордости за себя и свою профессию. Экспериментальное исследование,
проведенное Л. М. Митиной показало, что на эмоциональную устойчивость влияет такой фактор как
профессиональное самосознание учителя. Чем выше уровень профессионального самосознания учителя,
тем выше уровень фрустрационной толерантности. У учителей, которые участвовали в эксперименте,
сформировалась внутренняя потребность в систематическом самоанализе, самооценка профессионально
значимых личностных качеств учителя стала более адекватной, повысились показатели как самоотношения,
так и степени социальной адаптации[4].
Понимание реализации данного механизма мы находим в интерпретации фрустрационной и
аффективной толерантности (эмоциональная устойчивость) в работах Л.М. Митиной и Г. Кристалл.
Эмоциональная устойчивость- способность противостоять разного рода педагогическим трудностям,
сохраняя психологическую адаптацию. В ее основе, пишет Л.М.Митина, лежит способность адекватно
оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из ситуации – с другой.
Фрустрационная толерантность связана с отражением собственных возможностей человека, с опытом
разрешения аналогических ситуаций, с выбором способа преодоления препятствий в сложной ситуации,
что во многом определяет его поведение; а в сфере межличностных конфликтов, в разнообразных
педагогических ситуациях, выбор преподавателем (учителем) адекватного способа преодоления трудностей
в значительной мере определяет их дальнейшее взаимодействие.
Эмоциональная устойчивость как аффективная толерантность рассматривается в работе Г.Кристалл,
суть которой состоит в способности справляться с эмоциональным напряжением, терпимо относиться к
сложным и неприятным переживаниям, тревоге – без того, чтобы подавлять или искажать их. Другой аспект
этого вида толерантности связан с терпимым отношением к различным (включая яркие, индивидуальные,
непривычные формы) эмоциональным проявлениям других людей. Развитая аффективная толерантность
позволяет учителю лучше осознавать как собственные эмоциональные процессы, так и переживания
других людей, не раздражаясь и не приписывая им негативного смысла. Игнорирование и подавление
эмоциональной сферы ведет к эмоциональной интолерантности педагогов, а это, в свою очередь, – к
эмоциональному выгоранию, а в дальнейшем и к почти неизбежной профессиональной деформации
значительной части учителей.
В основе эмоциональной устойчивости учителя лежит такой важный механизм толерантности как
эмпатия. Роль эмпатии в толерантных отношениях достаточно очевидна и с этим соглашаются почти все
исследователи. В педагогическом общении эмпатия обеспечивает психологический комфорт для учителя
и учащегося, взаимное доверие, теплоту и близость во взаимоот¬ношениях, способствует личностному
развитию воспитанника: росту личностной автономии, самоуважения, уменьшению физической и
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вербальной агрессии, боль¬шей свободы личностных представлений, развитию более высокого уровня
мышления, творчества и т.д.
«Когда кто-то понимает, как чувству¬ется или видится мне, без желания анализировать или судить
меня, тогда я смогу «расцветать» и «расти» в этом-климате» - так описывает эмпатическое понима¬ние К.
Р. Роджерс .
Эмпатия педагога по отношению к ученику является не только одной из форм проявления уважения, но
также индикатором его полноценной личностной включенности в общение, своеобразной «работой собой»
в непростом процессе воспитания и развития учащихся. Полноценная эмпатия основана на безусловном
позитивном принятии, которая выражается в наличии или отсутствии неосознанных психологи¬ческих
барьеров и опасений по отношению к субъекту. Принятие предполагает признание многомерности
субъекта; учёт его внутреннего мира, то¬го, что именуется порой душой; соотнесение воздействий
на человека с со¬стоянием его души и мотивами в поведении его действий; признание его права на
особенность в поведении и действии; уважении странности и непонятности некоторых сторон личности и
жизни; учёт состояний, в котором находится личность, и интерпретация его действий и поступков, исходя
из психологиче¬ской ситуации состояния; уважение пространства Другого, содержанием кото¬рого
являются самые разнообразные интересы, связи, деяния, ценностные объ¬екты, продукты деятельности,
идеи, вкусы и т. д.
Педагогическая толерантность в эмоциональном измерении проявляется также в эмоциональной
гибкости учителя. Под эмоциональной гибкостью понимается оптимальное (гармоничное) сочетание
эмоциональной экспрессивности (отзывчивости) и эмоциональной устойчивости учителя. Психологическим
условием развития эмоциональной гибкости является осознание педагогом роли и значения аффективной
сферы личности в оптимизации деятельности общения, психического и физического здоровья учителя и
учеников. Ее динамика определяется гармонизацией и усложнением аффективных проявлений педагога:
способностью «оживлять» подлинные эмоции в многократно повторяющемся учебно-воспитательном
процессе, вызывать положительные, т.е. проявлять гибкость поведения, нестандартность, творчество.
Развитие эмоционально-волевой сферы, рефлексии и толерантного поведения на наш взгляд, наиболее
эффективно осуществляется в процессе личностно-ориентированного и контекстного обучения, в процессе
изучения студентами элективной дисциплины «Основы педагогической толерантности».
Целью дисциплины является создание организационных и содержательных условий, необходимых
для овладения студентами знаний, умений и компетенций, обеспечивающих формирование у них основ
педагогической толерантности.
При разработке структуры и содержания дисциплины «Основы педагогической толерантность» нами
были реализованы следующие требования:
- изучаемый материал должен быть построен так, чтобы максимально связать методологическую и
теоретическую подготовку студентов с их предстоящей профессиональной деятельностью;
- изучаемый материал должен обеспечивать выявление субъектного опыта студента, включая знания и
опыт его предшествующего обучения;
- изложение материала должно быть направлено не только на расширение, структурирование,
интегрирование, обобщение содержания ранее изученных дисциплин, но и на преобразование наличного
опыта, активное стимулирование студентов к самообразованию, самовоспитанию, самопознанию.
-образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию, оценку учения
как субъектной деятельности.
-обучение должно быть личностно – ориентированным, контекстным, опираться на внутреннюю
мотивацию, то есть, направлено на личностный рост студента, на развитие и формирование педагогической
толерантности.
В ходе изучения элективной дисциплины «Основы педагогической толерантности» студенты
анализировали правовые нормативные документы, в которых регламентируются принципы толерантности:
Конституцию РК, Закон РК «Об образовании», Конвенцию о правах ребенка, Всеобщую декларацию
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прав человека, Декларацию принципов толерантности, Программу совершенствования казахстанской
модели межэтнического и межконфессионального согласия на 2006-2008 годы, Комплексную программу
воспитания в организациях образования в РК на 2006-2011 годы. При изучении темы «Идеи толерантности
в казахской народной педагогике» студенты приводили множество примеров толерантного взаимодействия
между народами, проживающими в нашей стране. Студенты изучали механизмы и факторы, которые
оказывают влияние на формирование педагогической толерантности.
В процессе обучения студенты осознавали свои позиции в общении с учащимися и анализировали
свои установки при восприятии различных людей, осваивали принципы конструктивного взаимодействия
с детьми. Занятия способствовали актуализации в сознании студентов образа современного ребенка и
учителя. Студенты изучали методы, способы и средства формирования педагогической толерантности,
проигрывали ситуации, в которых им приходилось проявлять толерантное отношение друг к другу,
выбирать толерантные средства, демонстрировать способность избегать конфликта и достигать консенсуса.
Проделанная работа способствовала развитию эмоциональной сферы студентов, развитию навыков
управления психофизическим аппаратом, способности вызывать внутренне эмоциональное состояние и
находить его внешнее выражение. В процессе обучения у студентов происходило осознание необходимости
овладения эмоциональной культурой как основы толерантности, будущие учителя осознавали социальную
и личностную ценность толерантности, у них формировалась профессиональная установка на воспитание
толерантности, происходило осознание целей и задач воспитания педагогической толерантности у себя.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Процессы, происходящие во всех сферах казахстанского общества, связанные с глобализацией,
информатизацией и технологизацией социальных процессов обусловили наибольшую востребованность
людей, обладающих, по мнению М.М.Бахтина, «поступательным мышлением» [1, с.101], способных
мобильно решать возникающие проблемы, принимать ответственность на себя, быстро адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям. Совершенно очевидно, что реализовать свою миссию сегодня может
лишь педагог, наделенный особым типом профессионального сознания, берущий на себя колоссальную
ответственность за то, чтобы стать посредником между культурой и личностью. Ориентация на развитие
ученика как личности, как индивидуальности, как активного субъекта деятельности предусматривает
построение соответствующей стратегии деятельности учителя, обретающей сегодня принципиально иной
смысл, - поддержку человека в автономном, духовном самостроительстве, формирование способности к
жизненному самоопределению.

61

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Педагогический опыт раскрывает неисчерпаемые возможности самореализации самого преподавателя,
его опыт достигает таких результатов, которые могут использовать в своей практике другие педагоги. Вместе
с тем, стремление к высокой организации своей профессиональной деятельности, постоянного поиска
новых методов в обучении и воспитании учащихся повышают его творческий потенциал, формируют его
профессиональную компетентность.
В конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века была смена философской парадигмы образования со знаниевой
на деятельностную и компетентностную, сущностную основу которой составляют ценностные установки
на формирование необходимой суммы знаний, умений, навыков и на этой основе приобретения комплекса
качеств, обеспечивающих гибкость и готовность личности быстро приспосабливаться к любым изменениям
в жизнедеятельности. Это и есть компетентностный подход в образовании. Компетентностный подход
нашел свое применение в образовании в большинстве стран Западной Европы, Соединенных Штатов
Америки и Канаде, перешедших на 12-летнее образование, а с начала ХХI века начал распространяться
в педагогической мысли постсоветского пространства. Базируется он на положении о необходимости
формирования жизненных навыков в процессе получения образования. Жизненные навыки понимаются
при этом как способность человека к адаптивному и положительному поведению, которое дает возможность
эффективно справляться с потребностями и трудностями повседневной жизни [2, с.83]. Жизненные навыки
– это психосоциальные компетенции и навыки межличностного общения, помогающие людям принимать
оптимальные и информированные решения, мыслить критически и творчески, эффективно общаться и
строить здоровые взаимоотношения, сопереживать другим людям, организовывать свою жизнь здоровым
и продуктивным образом
Понятие «компетентность» в педагогической науке относится к числу относительно новых и потому
еще не получивших однозначного толкования.
В системе профессионального мастерства компетентность занимает промежуточное положение между
исполнительностью и совершенством. Используя экономические категории, компетентность можно
представить как необходимое условие «конвертируемости» специалиста.
В толковом словаре русского языка под редакцией Д.И.Ушакова [3, с.117] компетентность – это
осведомленность, авторитетность. Образование, основанное на компетентности, определяется в словаре
ЮНЕСКО как «образование, базирующееся на описании, изучении и демонстрации знаний, навыков,
поведения и отношений, требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или карьеры».
Компетентность по своей природе является продуктом обучения. При этом она является следствием
саморазвития личности педагога, самоорганизации, обобщения деятельностного и личностного опыта.
Компетентность это способ существования знаний, умений, образованности; соотношение теоретического
и практического. Многообразие видов компетентности в соотнесении с конкретной профессиональной
деятельностью, характеризуют ее особенности, уровень исполнения или иными словами профессионализм
работников.
В Концепции непрерывного образования педагога новой формации сказано, что «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» [4].
Современная средняя школа ориентируется при обучении на общую ключевую компетентность,
а компетентность педагога при этом на профессиональную компетентность. Профессиональная
компетентность, как один из интегративных показателей, характеризующих результативность деятельности
учителя, рассматривается нами как наличие в мышлении, поведении, системе взаимоотношений учителя
компонентов, необходимых и достаточных для профессионального выполнения функций образования.
Профессиональная компетентность имеет сложившиеся образцы результатов деятельности и требования
к их качеству.
Рассматривая идентичность, ценности и убеж¬дения личности, её качества, свойства, состоя¬ния,
стратегии мотивации и т.д. как объекты, ставится вопрос о структурировании соответствующих
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компетентностей, которые и явля¬ются неотъемлемыми частями индивидуального опы¬та педагога.
Освоение таких компетентностей непосредственно развивает субъектный опыт, который дает возможность
педагогу становиться, при прочих равных ус¬ловиях, наиболее гиб¬ким и эффективным, т.е. компетентным
[5, с.123].
Интересна позиция Т.М. Ковалёвой, которая, ссылаясь на опыт английской системы образо¬вания,
утверждает: «Компетенция вводит, удер¬живает разграничение профессиональных дея¬тельностей.
Профессиональная сфера зада¬ёт определённые требования, которые выража¬ются в ключевых
компетенциях. Ключевые в том плане, что они являются ключами к миру профессии, потому что отдельно
существуют предметные компетенции. Кроме того, форму¬лируются качества, которыми должны обладать
учащиеся школ, чтобы они этим ключевым ком¬петенциям соответствовали. Вот тогда и возни¬кает слово
«компетентность». И эти понятия то¬же разведены: обсуждаются компетентности как набор качеств
учащихся и компетенции как базовые требования профессиональной де¬ятельности» [6, с.100].
Учитель обучает учащихся, занимается самообразованием. Профессионализм учителя выстраивается в
умении организовать учебно-воспитательный процесс на научных основах. Современный учитель должен
иметь «целостное представление» о педагогическом процессе. Педагогический процесс, как целостный
объект обладает своими специфическими особенностями. В этом случае цель является социальным заказом
по формированию личности, а его результат зависит от взаимодействия учителя и ученика. Смысл понятия
«процесс» означает, что в педагогическом процессе движение к конечному результату через совокупность
последовательных действий требует от педагога необходимости точно знать, какие именно действия нужны
и какие состояния надо изменять. Педагогический процесс оптимально функционирует только в том случае,
когда влияние педагога на формирующуюся личность опосредовано через организацию взаимосвязанной
деятельности школьников между собой в различных видах учебной и внеучебной деятельности [7].
Теоретическая модель педагогического процесса, разработанная на основе системного подхода, позволила
доказать, что учителю недостаточно улучшать отдельные компоненты своей деятельности. Необходимо
целостное, системное представление всех его составляющих, знание основных закономерностей движущих
сил, воспитательных механизмов и специфики отношений управления внутри самого педагогического
процесса. Специфика педагогического процесса объективно предопределяет совокупность необходимых
учителю профессиональных качеств, наличие которых дает возможность учителю действовать не вопреки,
а в соответствии с особенностями его функционирования. Видение целостного педагогического процесса,
на наш взгляд, является определяющим в решении вопроса о том, какие именно профессиональные знания,
умения и педагогические качества нужны современному учителю для успешного его формирования как
профессионала.
Для определения структуры компетентности педагога в условиях перехода к 12-летнему образованию
проанализируем нормативные документы системы образования. Педагог современной школы обязан
обла¬дать высоким уровнем ряда компетентностей. К ним относятся:
Специальная компетентность - способ¬ность заниматься собственно профессио¬нальной деятельностью
на достаточно вы¬соком уровне и проектировать свое дальней¬шее профессиональное развитие;
Социальная компетентность - способ¬ность заниматься совместной (коллектив¬ной, групповой)
профессиональной деятель¬ностью, сотрудничать и использовать при¬нятые в профессии управленца
приемы про¬фессионального общения;
Образовательная компетентность - ин¬терес к освоению профессиональных знаний, умений и навыков,
целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития субъектности и креативности
в образова¬тельной деятельности, способность приме¬нять основы педагогической и социальной
психологии [8, с.25].
Имея представление о понятии «компетентность» и компетентностном подходе в образовании мы
можем сказать, что главным в работе педагога становится не выполнение инструкций, а творческое
конструирование учебного процесса для достижения конечных результатов. Компетентность педагога
выражается в умении видеть целостный педагогический процесс, а также в том, что он способен обучить
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и воспитать у учащихся на основе ключевых компетенций стремление к познанию, духовное богатство,
способность к самостоятельному выбору профессии. Педагог, умеющий учиться сам на протяжении всей
жизни, повышая уровень компетентности достигает успешности и высокого профессионализма.
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физико-математического направления города Астаны
(Республика Казахстан)
WEAK STUDENTS: LEFT BEHIND OR HIDDEN TALENTS?
I - Introduction
Throughout the 20th century many countries had been trying to reform and organize good education. However
many social, moral and other factors hampered this process. For instance, in the US the standardized education
hardly influenced on those people who lived in poverty and under bad conditions thus making pupils to be left
behind. This situation is still true in every country. The 21st century teachers are expected to be prepared to work
with difficult children, poor, ethnically diverse and special-needs populations. Teachers should not be the only
ones who constantly teach and ask for feedback, but those who can support and help. Even though weak students
are misunderstood and left behind, teachers should work to find their hidden talents and motivate them to learn.
II. The nature of misunderstandings between teachers about weak students
The topic related to weak students is rather complicated and controversial one. The standardized
educational system existed almost everywhere; the difference was in methods of teaching as weak students were
treated differently. Some educators considered them to be minorities; some thought they were naughty and bully
ones, sometimes even worse – unable to learn students. That is why different approaches were taken in order to
achieve different aims and results, but all concerning the particular task, the issue of weak students. For instance,
Fillmer (1975) used non-standard dialect and achievement approaches to reading instruction, which had not proved
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to be successful in teaching disadvantaged students to read [1, 184]. The weak students in this study were treated
as black children with non-standard English dialect.
In the Soviet time – the weak student was a shame to his “collective” and later he could perform only labor
jobs. One more thing existed in the Soviet system of education is its structure on obedience and responsibility.
The society greatly influenced pioneers and “komsomols.” Even reflecting on our parents’ memories, people can
remember and agree that the system was really strict and under great pressure from government’s side. As an
example can serve the grading system in schools of USSR: for example, if the pupil got “good” mark, he deserved
“excellent”; if “satisfactory” mark, it meant “good.” As a result, education in USSR had a tendency of inflexibility
and impracticality of knowledge the students earned. Moreover, it was quite opposite to the desire all people have
to fulfill their potentials, to come closer and closer to their ideal [2, 354].
Pupils with special needs were disadvantaged students too. Lower-class populations, or minorities, and
immigrants were thought to be weak students as well.
One more thing that caused difficulties about understanding the problem of disadvantaged students was the
“incurable idealism” of teachers [3, 570]. The idealistic view of educators hampered the process of education, as
almost all of them strongly believed that their own methodology worked better than the others’. And weak students
were not paid attention much.
All of these opinions and treatments were the basis of misunderstandings and disagreements between educators
about the subject of weak students.
III. Disadvantaged students as they are
In order to make any research concerning improving the situation with weak students, it is necessary to
define the notion of a “disadvantaged” student. There is more than one possible definition:
1. Naughty
2. Illiterate
3. Unmotivated
4. Unable to learn
5. Shy, etc.
There is no end to this list. There are two categories of weak students according to Levin (2008): 1) students
who have been disadvantaged within their lifetimes and 2) those connected to groups who have been disadvantaged
historically [4, 94]. But the two main reasons that cause the problem of appearing of a weak student are unbearable
home life and also ineffectiveness of education at schools to teach those students. In both cases, the circumstances
may cause many social problems. Levin also admits that students with disabilities, students who are in programs
that have low institutional prestige such as developmental education, and students who are not legal immigrants to
the US may be treated differently than other students [4, 95].
According to an online survey done by the teachers of English, which included 14 respondents, 77.8% of
them defined weak students as naughty and unmotivated ones. 22.2% believe that they are illiterate and unable to
learn students. On the question “are weak students really weak?” – 88.9% answered “no”, that everyone has great
potential and his own unique talent. Only 11.1% wrote “yes”, such students are stupid and careless. One more
important statement was: weak students hinder teaching process and development of intellectual potential of the
school. And the number of respondents, who answered “true” – was 88.9%. This survey shows the real situations
at school. Teachers know the problem of weak students very well, and almost all of them realize that behind shy
appearance of this student the talent may be hidden. The question concerns whether teachers will work out the
trouble and develop and support that child or will not pay any attention to him.
IV. The tremendous role of the teacher in student’s life
According to Whitfield and Klug (2004), in the 1920s, the industrial movement had an extreme influence on
educational practices in the US. There appeared a new stream in the teaching process that had an emphasis on
sameness and conformity. The society needed a new category of teachers. They should become “healers” [5, 43].
But there appears a normal question: “How can teachers become healers? Teachers are those people who greatly
influence their students and have the power to make their students feel unique no matter who they are: left behind
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students or bright ones. The goal of the healer is to make everything whole [5, 46]. The supporters should create
the atmosphere of trust and confidence, create classroom activities which will encourage students to participate
together to create knowledge. Furthermore, knowledge should become not the aim, but means of learning. Only
implementing achieved knowledge in practice will be helpful in students’ life.
There are many approaches and methodologies on how to teach weak students: Learner-based, task-based or
content-based instructions. The question is what method will be the most effective in teaching weak students?
It depends on the person, on the educator himself and his imagination, his feelings concerning students and his
teaching style. What the weak students need is the comfortable atmosphere in the classroom and a need to trust
his teacher first and then the knowledge he gives. Teachers in their turn should become supporters and strong
motivators in order to wake up the burning desire to learn in their students. The old Eastern proverb says: “there is
no such thing as bad pupil, but there is a bad teacher.”
One suggestion of improving the situation with disadvantaged students is to create the sense of understanding
between teachers and learners. The professor in San Francisco State University Stanley Pogrow, responding in an
interview suggested the following: “Stop teaching reading basic skills for 3 hours a day. Cut that at least in half,
and you have plenty of time to develop a sense of understanding, and to reintroduce science and social studies to
the curriculum”. This “sense of understanding” appears only in cozy atmosphere and strong belief that the teacher
is the person who is ready to support and understand (Shaughnessy, 2008,) [6, 360].
Another suggestion to better teaching to weaker students is using the theory of multiple intelligences by Harold
Gardner extensively [7]. When the teacher knows what the strong sides of his weak students are, he can easily
conduct lessons in effective way. The smart teacher is the researcher; he is always in constant search of new
techniques, new ways and new opportunities for teaching. Development of multiple intelligences is a good root for
rich harvest, since benefits of knowing your students’ abilities will help teachers to better understanding students’
needs and ways of learning, thus vary the tasks and activities to fulfill in the classroom.
V. Conclusion
The problem of educating weak students is one of the complicated and up-to-date topical nowadays. And the
role of the teacher is really significant. Only the real teacher can identify his students’ weaknesses and his brilliant
sides, make efforts to fix the situation and motivate his students. The definition to the weak or disadvantaged
student is hardly given, but nevertheless, the teacher can do everything possible and impossible in order to make
his students develop their talents hidden behind the appearance.
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СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Одним из приоритетных направлений развития системы образования Республики Казахстан является
обеспечение качества образования. В этой связи оказание специальных образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями рассматривается как важный критерий оценки качества деятельности
специальных организаций образования и коррекционных школ.
К началу 2011 г. в Казахстане выявлено 149043 детей с различными психофизическими нарушениями.
Для оказания образовательных услуг детям данной категории в республике действует дифференцированная
сеть специальных организаций образования, включающая:
- 57 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК);
- 34 специальных детских сада;
- 101 коррекционную школу;
- 124 кабинета психолого-педагогической коррекции (КППК);
- 17 реабилитационных центров (РЦ);
- 402 логопедических пункта;
- 156 кабинетов коррекции и инклюзивного образования.
Специальным обучением охвачено 28587 детей с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 16
лет. Кроме того, 25264 детей данной категории получают специальную помощь в кабинетах психологопедагогической коррекции, реабилитационных центрах, логопедических пунктах и кабинетах коррекции и
инклюзивного образования.
Одним из показателей оценки качества деятельности специальных организаций образования является
кадровое обеспечение, которое регулируется Постановлением Правительства РК от 30 января 2008 г. №77
«Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц», а также Приказом МОН РК от 3
сентября 2004 г. №712 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
видов специальных организаций образования», и Постановлением Правительства РК от 3 февраля 2005
года №100 «Об утверждении Типовых правил деятельности специальных организаций образования».
В Казахстане психолого-педагогическим обследованием, коррекцией и обучением детей с
ограниченными возможностями непосредственно заняты 59% педагогических работников от общей
численности работников специальных организаций образования. Из них в коррекционных школах – 63%,
в КППК – 59%, в РЦ – 52%, в ПМПК – 37% (рис.1).

Средний возраст педагогических работников - 39 лет.
Из занятых педагогической деятельностью 30% работают учителями-дефектологами и дефектологами
(олигофренопедагогами, сурдопедагогами, тифлопедагогами), 21% - учителями-логопедами и логопедами,
36% - воспитателями, 6% - психологами, 3% - социальными педагогами, 4% - педагогами по лечебной
физкультуре и музыкальными руководителями (рис.2).
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В республике средняя обеспеченность специальных организаций образования педагогическими
работниками составляет 61%, учитывая, что минимальное количество штатных единиц 138. В частности,
обеспеченность педагогическими работниками составляет:
- в коррекционных школах – 54% при минимальном количестве штатных единиц 102 чел.;
- в КППК – 93% при минимальном количестве штатных единиц 8 чел.;
- в РЦ – 109% при минимальном количестве штатных единиц 23 чел.;
- в ПМПК – 126% при минимальном количестве штатных единиц 5 чел.
Эти данные свидетельствуют о неравномерном распределении педагогических работников для
специальных организаций образования.
69% педагогических работников предоставляют детям с ограниченными возможностями услуги на
государственном языке.
В специальных организациях образования трудятся 38% педагогов со стажем работы более 15 лет, по
19% - со стажем до 10 лет и до 15 лет, 24% - со стажем до 5 лет (рис.3).
Ощущается нехватка педагогов с высшим специальным образованием. Их доля составляет 43% от
общей численности педагогических работников специальных организаций образования(рис.4).
Высшее образование по специальности «Дефектология», включая «Олигофренопедагогика»,
«Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика», имеют 53% педагогов, по специальности «Психология» - 22%, по
специальности «Логопедия» - 19%, по специальности «Социальная педагогика» - 6% (рис.5). Эти данные
указывают на то, что не хватает дипломированных логопедов.
Отмечается динамика стабильности численности педагогов специальных организаций образования,
прошедших государственную аттестацию. За период 2006-2010 г.г. эта численность увеличилась на 15% от
общего количества аттестованных (рис.6).
В частности, аттестовано 88% учителей коррекционных школ, 6% педагогов КППК, 4% педагогов РЦ,
2% педагогов ПМПК (рис.7).
В2010 г. аттестацию прошли 28% человек по отношению к общей численности педагогических
работников. Из них 32% учителей коррекционных школ, 15% педагогов КППК, 20% педагогов РЦ, 11%
педагогов ПМПК.
По результатам государственной аттестации за пять лет высшая категория присвоена 18% педагогов,
первая категория – 21%, вторая категория – 31%, не имеют квалификационные категории – 30% (рис.8).Эти
данные указывают на недостаточно качественный состав педагогов специальных организаций образования.
С 2008 г. отмечается стабильность численности слушателей курсов повышения квалификации. За
период 2006-2010 г.г. доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации,
увеличилась на 8% от общей численности слушателей (рис.9).
В республике курсы повышения квалификации прошла седьмая часть педагогических работников.
Состав слушателей объединил 73% учителей коррекционных школ, 12% педагогов КППК, 5% педагогов
РЦ и 10% педагогов ПМПК. Свою квалификацию повысили 43% дефектологов (включая учителейдефектологов), 20% логопедов (включая учителей-логопедов), 12% психологов, 5% социальных педагогов
и 20% воспитателей (рис.10).
Основную долю из категории дефектологов составляют слушатели коррекционных школ – 48%, из
категории логопедов – слушатели РЦ (28%).
В 2010 г. слушателями курсов повышения квалификации стали 16% педагогов от общей численности
педагогического состава. Из них 16,5% учителей коррекционных школ, 14% педагогов КППК, 16%
педагогов РЦ, 18% педагогов ПМПК.
Отмечается существенный рост в 2010 г. численности педагогических работников, прошедших курсы
переподготовки, по сравнению с предыдущими годами (рис.11). За период 2006-2010 г.г.данный показатель
увеличился на 25%. При этом на курсах переподготовки участвовало 78% учителей коррекционных школ,
16% педагогов КППК и 6% педагогов ПМПК. Специалисты РЦ не участвовали на курсах переподготовки.
Переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика» прошли 58% педагогов, по специальности
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«Сурдопедагогика» - 27%, по специальности
«Тифлопедагогика» - 2%, по специальности
«Логопедия» - 13% (рис.12).
За
пять
лет
переподготовку
на
олигофренопедагогов
прошли
в
основном
специалисты КППК (60%) и коррекционных школ
(58%), а на логопедов - специалисты ПМПК – 53%.
В 2010 г. переподготовку прошли 7% педагогов
от общей численности педагогических работников.
Из них 7,5% учителей коррекционных школ, 9%
педагогов КППК и 8% педагогов ПМПК.
В целом, констатируется недостаточно активное
прохождение педагогами курсов повышения
квалификации и переподготовки. За период 20062010 г.г. не повысили свою квалификацию четвертая
часть логопедов и седьмая часть воспитателей
специальных организаций образования. При
нехватке педагогических работников с высшим
специальным образованием количество педагогов
и психологов, получивших вторую квалификацию,
ежегодно составляет5-7%.
Отставание показателей кадрового обеспечения в
этом направлении связано:

г.Алматы;
-с
ограниченным
количеством
выездов
преподавателей из г.Алматы на места или на базе
областных институтов повышения квалификации,
местных вузов;
-с малой продолжительностью обучения.
Качеством знаний, полученных на курсах
в институтах повышения квалификации и
переподготовки
кадров
республиканского,
областного и городского уровней, удовлетворены
в среднем 75% слушателей. Большинство из
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-с ограниченным числом мест на
республиканских курсах;
-с недостаточнымколичеством курсов на
государственном языке;
-с
недостаточнымколичеством
курсов
для специальных педагогов, в частности,
тифлопедагогов;
- с недостаточным уровнем организации
курсов
для
руководящих
работников
специальных организаций образования;
-с высокой стоимостью курсов с выездом в
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них положительно оценивают качествокурсов,
проведенных специалистами ННПЦ КП и Центра
«САТР».
Причинами, негативно влияющими на качество
курсов, являются следующие:
- недостаточное освещение инновационной
и
методической
деятельности
специальных
организаций образования;
- недостаточный анализ и обобщение передового
педагогического опыта в условиях модернизации
специального образования;
- недостаточное количество практических
занятийс выходом в коррекционные школы, в
спецгруппы;
- недостаточное количество курсов на казахском
языке, нехватка методических материалов на
казахском языке;
- отсутствие преподавателей, имеющих высшее
дефектологическое образование;
- формальный подход некоторых преподавателей
к проведению занятий, использование ими
материалов для лекций из интернета.
- недостаточная оснащенность современным
оборудованием.
В кадровом вопросе особое внимание уделяется работе с молодыми специалистами. В этом

направлении в перечне форм мероприятий
ведущее место занимают обучающие семинары,
их доля составляет 22%. Затем по частоте
проведения следуют открытые занятия опытных
учителей, дефектологов, логопедов, психологов и
воспитателей, на которых молодые специалисты
изучают мастерство профессионалов. Доля этих
занятий составляет 17%. Третье место в перечне
форм мероприятий с молодыми специалистами
занимает наставничество, которому отведено 14%
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(рис.13).
Таким образом, приведенные выше данные
отражают
состояние
кадрового
обеспечения
специальных организаций образования вКазахстане.
Согласно шкале критериев качества оно оценивается
как хорошее по минимуму (табл.1).
Таблица 1 – Оценка качества кадрового
обеспечения специальных организаций образования
в 2010 г.
Для повышения качества кадрового обеспечения
специальных
организаций
образования
представляетсяцелесообразным:
1) усовершенствовать штатное расписание
специальных организаций образования;
2) обеспечить соответствие количества
специалистов штатному расписанию;

6) определить статус педагогических работников
КППК и РЦ, их нагрузку на законодательном
уровне;
7)повысить
социальную
защищенность
педагогических работников.

3)увеличить
количество
высококвалифицированных специальных педагогов
и логопедов, в т.ч. владеющих государственным
языком, за счет подготовки студентов, привлечения
частных специалистовв государственный сектор;
4) повысить уровень мотиваций профессиональной
деятельности педагогов;
5) повысить профессиональныйпоствузовский
уровень
подготовки
молодых
специалистов,совершенствовать
организациюпсихолого-педагогическойпрактики;
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Байхонова С.З.
Кандидат педагогических наук,
Восточно-Казахстанский областной институт
повышения квалификации работников образования
(Республика Казахстан)
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ
Главной особенностью третьего тысячелетия является всеобщее признание приоритетного влияния
образования на общественное развитие. Образование в демократическом, светском обществе, к которому
стремится человечество, проявляет себя: как ценность общественная, как ценность государственная,
как ценность личностная. Современное образование оказалось в самом центре проблем, связанных со
становлением и развитием личности, формированием духовных, нравственных ценностей общества. В
связи с этим, образование корректирует свои приоритеты с учетом не только актуальных, но и долгосрочных
запросов человека и общества. [1, 2]
Модели системы образования различных государств широко разнятся между собой, что в основном
зависит от состояния развитости их экономик, исторического опыта и общего уровня культуры населения.
Главными отличиями этих систем являются:
•
Цель образования.
•
Уровень доступности его для населения.
•
Показатели качества образования.
•
Эффективное сочетание и преемственность различных уровней образования.
•
Продолжительность обучения на различных уровнях образования.
В соответствии с уровнем развития экономики различные государства решают и различные задачи через
свою систему образования. В то же время, можно отметить следующие основные тенденции в мировом
развитии образования: основная тенденция – повышение качества образования в целом, развитие научных
исследований и совершенствование педагогических технологий. Другой явной тенденцией становится
смена парадигмы образования, ее целей. На смену понятия подготовки людских ресурсов (специалистов
для экономики) приходит цель образования как среды, создаваемой государством для развития человека,
личности. [3]
Государственная политика в области образования РК определяет новые подходы в сфере образования,
чтобы найти модель «равновесия» между целями общества и задачами образования.[4, 5] При этом
учитываются общемировые тенденции социального развития:
•
Перенос акцента социальной значимости с коллектива на индивидуум.
•
Поднятие планки требований к грамотности населения.
•
Концепция образования на протяжении всей жизни.
•
Увеличение сроков обучения общего и профессионального.
•
Запрос общества и потребителей экономики в высоком уровне подготовленности молодежи к
профессиональной деятельности.
•
Интернационализация социально-экономической жизни.
•
Резкий рост профессий, особенно интеллектуальных.
•
Увеличение численности трудящихся в сфере информатизации и услуг.
•
Сочетание широкого кругозора и узкой специализации.
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Пять приоритетов выделено в стратегии развития образовани:
приоритет 1. Высокое качество образования на всех его уровнях;
приоритет 2. Система переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, развитие
педагогической науки;
приоритет 3. Социальная защищенность работников системы образования;
приоритет 4. Эффективная система управления образованием;
приоритет 5. Планирование и финансирование образования.
Органичной частью процесса совершенствования качества образования является подготовка
педагогических кадров и систематическое повышение их квалификации, так как сама система образования,
в свою очередь, нуждается в кадровом потенциале, соответствующем вызовам времени. [4]
Реформирование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
требует перестройки традиционной системы обучения, осуществление повышения квалификации
учителей и руководителей организаций образования с учетом нового содержания образования, изменения
технологий обучения и методик преподавания, совершенствование системы методической поддержки
педагогов образовательных учреждений всех уровней. Необходимым условием, обеспечивающим
профессиональное развитие педагогов, является последовательное развитие системы непрерывного
образования педагогических кадров, состоящей из трех этапов: довузовского, базового профессионального
и послевузовского в профессиональной системе повышения квалификации.
Квалификация педагога определяется уровнем соответствия профессиональных знаний педагога
нормативным требованиям, степенью пригодности и уровнем подготовленности сотрудников к
определенному виду труда по основам профессии. И включает в себя такие компоненты как использование
наиболее эффективных форм и методов, средств обучения, внедрение информационных технологий.
Сегодня мы переходим от квалифицированного педагога к профессионально компетентному педагогу.
Для этого необходимо, прежде всего, создать условия для профессионального развития педагогических
кадров, чтобы соответствовать международному стандарту качества и 8 компетенциям Европейского
союза:
1. Способность к коммуникации на родном языке.
2. Способность к коммуникации на иностранных языках.
3. Математические и базовые компетенции в науке и технологиях.
4. Цифровые компетенции.
5. Способность учиться.
6. Социальные и гражданские компетенции.
7. Способность к инициативе и предпринимательству.
8. Культурная компетенция.
Наряду с компетенциями, отмеченных Евросоюзом, в Казахстане особое значение придается
компетенции владения современными информационными технологиями. Поэтому усиливается
работа по созданию организационно–методической и технической базы внедрения информационно–
коммуникационных и дистанционных технологий обучения; электронного обучения; расширению
международного и регионального сотрудничества в области образования и науки; созданию единого
образовательного пространства стран СНГ.
В условиях реформирования системы повышения квалификации меняются инновационно-методические
подходы к оказанию образовательных услуг. Институт повышения квалификации осуществляет
маркетинговый, мониторинговый, информационно-методический, экспертный и консалтинговый сервисы.
Информационно-методическое обеспечение повышения квалификации педагогических работников
позволяет направить процесс курсовой подготовки на определение потребностей, проблемных зон
(потенциальных и актуальных) в деятельности педагогов; разработку учебных программ; формирование
компьютерной базы данных педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; организацию
мониторинга профессиональной роста работников образования; выявление, систематизацию,

73

Nazarbayev
Intellectual
Schools

распространение передового педагогического опыта учителей области; проведение прикладных научных
исследований, опытно-экспериментальных работ по модернизации содержания, форм, методов и
технологий обучения.
В соответствии с требованиями Государственной программы развития образования на 2011–2020 годы
и удовлетворения потребностей педагогических работников [5], Восточно-Казахстанский Областной
институт повышения квалификации работников образования стремится работать с опережением. В
2011 году разработаны модульные программы повышения квалификации; осуществлен переход от
кабинетной системы к кафедрально-кабинетной. Расширено содержание учебно-тематических планов
курсов за счет введения вопросов по изучению международных стандартов образования (ИСО), программ
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, использования it-технологий в учебном
процессе, полиязычного обучения и др.; увеличено количество дистанционных курсов, осваивается сетевое
консультирование.
Перестройка системы повышения квалификации на современном этапе делает необходимым переход
работников образования к дистанционному обучению. Нужно готовить педагогов к таким формам
работы, как интерактивный урок, Интернет-конференция, изготовление и применение флип-чартов для
интерактивной доски.
Работа по информатизации в системе образования региона, прежде всего, связана с развитием
инфраструктуры экспериментальных площадок, опорных школ и ресурсных центров как системообразующих
точек роста нового качества образования на основе ИКТ. В рамках реализации проекта «Интерактивная
школа», в которую входят 143 школы области, проведены 32 интерактивных урока творчески работающих
педагогов области, 4 интерактивных семинара, 9 Интернет – конференций. В течение пяти лет в институте
практикуется проведение дистанционных курсов по кейс-технологии, на данных курсах прошло обучение
774 педагога по информатике, математике, физике, химии, биологии и религиоведению.
Актуальность технологизации учебного процесса в современной школе обусловлена новой парадигмой
образования информационного общества как инфокоммуникационного взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Реализация этой парадигмы возможно при условии компьютеризации и
интернетизации школ, обеспечения их электронной инфраструктурой и самое главное, готовности
учителей к профессиональной деятельности на основе интеграции современных достижений в области
педагогических и информационно-коммуникационных технологий. [6]
В области в 11 городских и сельских школах, был внедрен пилотный проект «Технологизация учебного
процесса как условие массового качественного образования».
Пилотный проект проводился в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между управлением
образования ВКО и Национальным центром информатизации от 22 февраля 2010 года. Целями и задачами
пилотного проекта являются внедрение в учебный процесс среднего общего образования электронных
учебников как единой информационно-образовательной среды в предметных областях знаний, повышение
качества образования школьников, подготовка учащихся к ЕНТ, интенсификация учебного процесса,
повышение квалификации педагогов в области информационных технологий, разработка методики
использования электронных учебников в учебном процессе.
В функции ВКО ИПК ПРО входило проведение мастер-классов по методике проведения на основе
электронных учебников как единой информационно-образовательной среды, как для учителей, учащихся
так и для родителей, разработка методики использования электронных учебников по школьным предметам.
Результаты пилотного проекта свидетельствовали о том, что включение сельских школьников в единую
информационно-образовательную среду предоставило каждому школьнику условия для усвоения в
полном объеме знаний и умений, наравне с городскими сверстниками, что реализует основной принцип
образования 21 века: «Качественное образование для всех». По итогам внедрения проекта положительную
динамику продемонстрировали 172 класса из 203, что составляет 85 % классов, охваченных экспериментом.
В рамках пилотного проекта институт повышения квалификации провел 16 выездных мастер-классов по
методике использования электронных учебников в обучении учащихся.
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Двадцать сотрудников ИПК ПРО прошли очно-дистанционное обучение на образовательном портале
РЦШТО г.Усть-Каменогорска по системе MOODLE и получили сертификаты преподавателя- тьютора.
На курсах повышения квалификации в работе с педагогами сотрудниками института используется
дифференцированный подход, включающий четыре уровня подготовки учителей к электронному обучению.
Первый уровень – стартовый, здесь учителя знакомятся с компьютером, как «пишущей машинкой
с памятью», учатся готовить с его помощью простейшие дидактические материалы, планы уроков,
составлять планирование, составлять картотеку и т.д. Второй уровень обеспечивает выход в Интернет,
пользование электронной почтой, принимать участие в видеоконференциях, форумах, то есть педагоги
открывают дополнительные возможности для профессионального общения. Именно на этом этапе учитель
начинает привлекать своих учеников к участию в дистанционных проектах и конкурсах. Но, главная задача
руководителя курса вывести учителей на третий уровень, учителя овладевают технологиями «созидания»,
ему становятся доступными основные элементы офисных программ. Когда учитель становится
компетентным консультантом во внутришкольных проектах. Учащиеся под руководством учителя создают
тематические веб-страницы и размещают публикации в сети Интернет. Для третьего уровня характерно
создание медиатеки и проектов по написанию несколькими педагогами общего учебного пособия. И,
конечно же, руководитель курсов выявляет и поддерживает педагогов, которые выходят на четвертый
уровень, создание электронной учебной продукции.
Для учителей малокомплектных школ кабинетом истории института разработана медиатека, куда
входят: электронные учебные пособия по истории Казахстана и Всемирной истории, автоматизированные
системы тестовой проверки, электронные дайджесты, мультимедийные дидактические материалы,
анимированные карты, путеводители по образовательным ресурсам Интернет, динамические схемы,
электронные разработки уроков, энциклопедии, словари, справочники.
Информационно-коммуникационные технологии особенно важны для сельской малокомплектной
школы, так как помогают учителю индивидуализировать обучение, готовить разноуровневые задания,
гипертексты, интерактивные карточки для опроса и систематизации знаний.
В рамках курсовой подготовки педагоги имеют возможность выхода в Интернет, пользоваться
имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и учебно-методической документацией, а также
информационной базой данных медио, видео, аудиокабинетов и библиотечным фондом института.
В фонде мультимедийного кабинета института собрано более 1000 наименований видеоматериалов
на CD и более 30 электронных пособий, разработанных сотрудниками институтами в соавторстве с
творчески работающими педагогами области. На страницах областной газеты «Педагогический мир»
широко пропагандируется опыт работы педагогов области по внедрению инновационных образовательных
технологий с использованием ИКТ, из 90 опубликованных работ педагогов более половины посвящены
этому вопросу.
Мониторинговые исследования и анализ диагностических карт профессионального роста педагогов
по использованию современных образовательных технологий показали, что 85-90% учителей признают
необходимость их применения в учебно-воспитательном процессе. Среди наиболее востребованных
технологий отмечены технология тестового контроля знаний с использованием современных
телекоммуникационных средств, технология дистанционного обучения, автоматизированные обучающие
системы, технология использования инновационного программного обеспечения и системные технологии
коллективной творческой деятельности средствами теле-видеопрограмм.
Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий позволит иметь постоянный
стабильный канал доступа в Интернет, доступ к республиканским и мировым библиотечным ресурсам,
проводить эффективное дистанционное обучение для учителей малокомплектных школ, широкое
внедрение в учебно-воспитательный процесс электронных учебников.
Среди основных направлений Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы
внедрение системы электронного обучения. Совместно с республиканским институтом повышения
квалификации на базе областного института проводятся курсы повышения квалификации по электронному
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обучению. По результатам, которых девять учителей Восточно-Казахстанской области дали мастер-классы
на V международном форуме по информатизации образования в городе Астана в ноябре 2011 года.
Реализация основных приоритетов Государственной программы развития образования на 2011-2020
годы, в том числе владение информационно-коммуникационными технологиями обязательно станут
средством достижения нового качества обучения. Уже сегодня главной задачей повышения квалификации
становится не столько овладение суммой знаний – сколько развитие творческого, самостоятельного
мышления педагогов, самостоятельный поиск, оценка и анализ информации. Для решения этой задачи –
недостаточно традиционных методов решения на курсах переподготовки педагогов. Необходим доступ к
более широким и разнообразным источникам информации и обеспечение условий для накопления опыта
самостоятельного приобретения знаний.
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USING A METHOD OF PROJECTS AT ENGLISH LANGUAGE LESSONS AS ONE OF THE WAYS
TO INCREASE PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHER
The qualified experts who differ mobility, dynamism, constructability are necessary for a modern Kazakhstan
society. Along with it they should be the true patriots of Kazakhstan respecting culture not only the people, but
also scientific achievements and traditions of other people. All these caused development of the concept of a
humanization of the Kazakhstan formation. Orientation to humanistic ideals – that is the basis in priority interests
of person, creation of creative atmosphere in training and maintenance of common cultural development, both
students and pupils. An integral part of such educational process – is the personal-focused interaction of a teacher
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and a pupil. It demands change of the basic tendencies by means of perfection of educational technologies. Learning
of foreign languages is the major tool of a humanization and humanitarization of the modern education. The
basic prospect of a humanization of education – is the maximum development of communicative abilities. For its
decision it is necessary to master, on the one hand, the innovative technologies of training directed on development
of all four kinds of speech activity, formation linguistic, sociolinguistic and pragmatical competencies, and on
the other hand, to create essentially new teaching materials with which help it is possible to teach the trainee to
communicate effectively. Thus, as for us sees, it is necessary not to refuse old techniques, but rather to reconsider
and select all the best, useful, passed checked by time.
Among sets of methods of training to a foreign language, the first place occupy those methods and technologies
of training which are based on personal focused approach. They create atmosphere in which pupil feels himself
comfortable and free; stimulate interests of the trainee, develop at him desire to practically use a foreign language,
as well as necessity to study; mention the person of the pupil as a whole and involve in educational process
his feeling, emotion and sensation, correspond with his real requirements, stimulate speech, cognitive, creative
abilities; make active the pupil doing him as a main character in the educational process, actively cooperating
with other participants of this process; create situations, in which teacher is not the central figure; the pupil
understands that learning of foreign language in a greater degree is necessary for him, instead of desire to receive
a good estimation; To learn the pupil to work over language independently considering the level of his physical
intellectual and emotional possibilities. All these provide differentiation and an individualization of educational
process; provides various forms of works in a class: individual, group, collective that full stimulates activity of
trainees, their independence and creativity.
Technology of innovative training promote formation and development of a) the polycultural language
personality which can carry out productive dialogue with carriers of several cultures; b) abilities of trainee to
conduct various kinds of activity, using English language; c) cognitive abilities of the trainee; d) their readiness
for self-development and self-education, and also raises creative potential of the person to realization of the future
professional duties.
One of such ways answering to the above-stated criteria is the method of projects. In definition of the given
concept we start with the definition offered by E.S. Polat: «The method of projects assumes certain set of educationalinformative approaches and actions of trainees which allow to solve problem as a result of independent informative
actions and these results assuming presentation in the form of a concrete product of activity. If to speak about
a method of projects as a pedagogical technology so this technology assumes set of research, search, problem
methods, creative by its nature» [2]. Hence, the educational project is a complex of search, research, settlement,
graphic and other kinds of work. It is carried out by pupils independently for the purpose of the practical or
theoretical decision of the designated problem. It creates conditions in which process of training to a foreign
language under the basic characteristics comes nearer to process of natural mastering by language in an authentic
language context.
So, the main objectives of a project technique are:
1) self-expression and self-improvement of pupils, increase of motivation of training, formation of informative
interest;
2) realization in practice of got skills, speech development, ability of competent and with given reason to
present an investigated material, to conduct debatable polemic;
3) to show level of culture, erudition, a social maturity.
Types of projects: 1) role-playing games, dramatizations, performances (fairy tales, TVshow, holidays, musical
representations etc.); 2) research (regional geography, generalization of scientific knowledge, historical, ecological
etc.); 3) creative (compositions, translations, scenarios, wall newspapers etc.);
4) multimedia presentations. As a rule, for preparation of the project the pupil uses the book; the periodicals
data; the Internet and other sources as a source of the information.
Work on the project is carried out in certain sequence and has following stages:
•
Selection and the formulation of a theme of the project, information gathering;
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• discussion of the first results and specification (discussion) of the end results of work, search of the new,
additional information in various operating modes (individual, pair, group);
•
Discussion, i.e. discussion of the new information and its documenting (registration); summarizing and
project presentation.
Thus, the method of projects gives excellent possibility: first, to concentrate attention of the trainee not only
on the language, but on a problem, that is allows to focus attention not on linguistic aspect, but on substantial,
to investigate and reflect over the decision of the given problem in a foreign language. Secondly, the method of
projects is one of effective ways of development of critical thinking. The method of projects differs from other
training technologies that it represents the sum of search, research, creative activity of the pupil. Therefore he not
only comes to a determination of the given problem, but also creates own real product showing his possibility and
ability to use the received results in practice. In the course of work on the project trainee under the direction of the
supervisor of studies allocates from a problem situation a problem, divides it on sub-problems, and independently
puts forward hypotheses of it decision. Scientifically analyzing sub-problems and establishing communications
between them he comes back to the basic problem, but already from the scientific point of view and practical use
that conducts, in turn, to its decision.
Thirdly, project protection provides debatable discussion of offered decisions and opposition. Therefore
participants of the project ability are required to explain well their point of view, to put forward counterarguments
to opponents, to support discussion, to come to compromise. All these reflect specificity of communicative
competence. If to add knowledge of speech etiquette of native speakers, social and cultural aspect of a discussed
problem to it, there is obvious a productive character of the given method answering to features of modern
understanding of a technique of training to foreign languages. The project method allows generating at trainees
skills of independent conducting research in the given area that will help them to realize further more difficult
projects in their professional work.
Hence, introduction to school practice of methods of the project allows to speak about new pedagogical
technology of interactive inter-education which allows to solve problems of personal focused approach.
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
В связи с быстрым развитием экономических и социальных отношений в нашей стране изменяются
требования к личности профессионала. В связи с этим особое значение для педагога приобретают
профессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному
решению профессиональных задач в новых условиях. Успешной презентации своих профессиональных и
личностных качеств способствует имидж, то есть то представление, которое человек, неосознанно или
намеренно, создает о себе в глазах других людей. Понятие «имидж» (в пер. с англ. «образ») прочно вошло
не только в политический, но и современный деловой лексикон, главным образом потому, что имидж
профессионала оказывает сильное влияние на взаимоотношения с людьми и на эффективность совместной
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работы. В настоящее время имидж является неотъемлемым качеством профессионала.
В педагогике, как и в ряде других социальных наук, феномен «имиджа» уже получил свое заслуженное
признание. На наш взгляд, имидж является одним из ведущих компонентов индивидуального стиля
деятельности педагога, хотя необходимо отметить, что и индивидуальный стиль деятельности педагога,
в свою очередь, детерминирует имидж. По мнению А.А.Калюжного, имидж учителя – экспрессивно
окрашенный стереотип ощущения образа педагога в представлении коллектива учащихся, коллег,
социального окружения, в массовом сознании. При формировании персонального имиджа существующие
личностные качества преподавателя органично переплетаются с теми свойствами, которые автоматически
приписывают учителям окружающие их люди [1].
В современном обществе профессия учителя утратила былые высоты, и необходимость ее
реабилитации не вызывает сомнения. В Казахстане в настоящее время проводятся масштабные меры
по усилению государственной поддержки и стимулированию труда учителя и повышению его статуса,
которые определены в Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы. Но всегда
ли только экономический фактор определяет имидж учителя и отношение к нему со стороны учащихся
и родителей? Что могут сделать сами учителя, чтобы поднять престиж профессии? Ответ на этот вопрос
во многом связан с индивидуальным имиджем каждого педагога, ведь общее представление о любой
профессии формируется в результате вычленения в общественном сознании типичных особенностей ее
представителей.
Отношение к имиджу у самих учителей разное. Негативно относятся к нему учителя старшего поколения,
которые его понимают как «маску». Они уверены в приоритете внутреннего содержания над внешним и
считают, что главное «быть, а не казаться». Всякие разговоры про имидж учителя воспринимаются ими
настороженно, как призыв быть неискренним, фальшивым.
Однако сторонники такой позиции забывают о том, что одним из результатов восприятия педагога
учеником является формирование образа учителя. Имидж есть у каждого педагога вне зависимости
от его личных взглядов на него, процесс построения имиджа зависит как от самого учителя, так и от
индивидуальных особенностей учащегося, его пола, возраста, а также от опыта, знаний, национальности
и других факторов.
В образе конкретного учителя сочетаются индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи.
Окружающие судят как о личностных, возрастных, половых, так и о чисто профессиональных качествах
педагога. В структуре имиджа профессионала, предложенный Л.М.Митиной, выделены внешний,
процессуальный и внутренний компоненты [2].
Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку.
Внешний вид педагога, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке,
способствовать или мешать взаимопониманию, облегчая или осложняя педагогическое общение.
Профессиональная деятельность, по мнению Л.М.Митиной, раскрывается через процессуальную
составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм,
пластичность, выразительность и т.д. «Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального
и невербального проявления чувств и целенаправленно их применяющий … », способен «оживить урок»,
сделать его экспрессивным, приблизить к естественному общению [2, стр.98].
Внутренняя составляющая – это внутренний мир человека, представление о его духовном и
интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом. Но существуют и другие точки
зрения на структуру имиджа.
Таким образом, можно выделить наиболее основные составляющие имиджа учителя: внешний облик;
использование вербальных и невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа профессии
- внутреннее «Я»[3].
Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, создать позитивный настрой на себя,
показаться не только симпатичным человеком, но и прекрасным учителем. Учитель всем своим внешним
обликом должен располагать к себе учащихся и взрослых. В нем постоянно должны отражаться его богатый
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внутренний мир, любовь к детям и забота о них. Следует всегда помнить, что дети учатся у взрослых
людей, и, прежде всего у любимого учителя, правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно
из главных правил: красиво выглядеть - значит проявлять уважение к окружающим людям. Это означает,
что такие требования, предъявляемые к внешнему виду человека, помогают педагогу улучшить свой
профессиональный имидж. Правильный выбор одежды помогает добиться профессионального успеха.
Избегая недоверчивого отношения коллег к своим профессиональным качествам, не следует появляться на
работе в ультрамодной одежде [4].
Разумно сочетая требования моды со своим внешним видом, следует соблюдать такое правило: быть
одетым слишком модно - признак дурного вкуса, отставать же от моды недопустимо, т.е. надо одеваться
по моде, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Настоящий учитель не станет подчеркивать одеждой
свою привлекательность, он будет демонстрировать на работе свой ум, профессиональные навыки и
способности, более важные во всех отношениях, чем внешность.
Вербальные и невербальные средства общения - важные составляющие имиджа педагога. Что и как
учитель говорит, умеет ли словом настроить школьника на себя, какие жесты и позы при этом демонстрирует,
что происходит с его мимикой, как сидит, стоит и ходит - все это влияет на восприятие школьников. Для
улучшения своего профессионализма учителю необходимо обратить внимание и на умение представить
себя окружающим наиболее выгодным образом. Доказано, что 35% информации школьник получает при
словесном (вербальном) общении и 65% - при невербальном.
Восприятие и понимание речи педагога учащимися связаны с процессом учебного слушания, на
которое, по подсчетам ученых, приходится приблизительно 25-50% учебного времени. Поэтому качество
освоения учебного материала зависит от совершенства речи педагога. Обучаемые очень чутки к речевым
особенностям учителя. Неправильное произношение каких-либо звуков вызывает у них смех, монотонная
речь нагоняет скуку, а неоправданная патетика в задушевной беседе воспринимается как фальшь и вызывает
недоверие к говорящему. Поэтому педагогу необходимо уметь правильно владеть своим голосом.
Вербальный имидж формируется только через речь (устную или письменную). Речь не только служит
показателем устойчивых свойств личности, но и создает достаточно достоверный ее образ. По стилю,
лексике, грамматическим структурам идентифицируется личность. На впечатление, которое складывается
о человеке, его индивидуальности, особенно влияют манера говорить, голос. Они могут создать
привлекательный образ или разрушить его, могут вызвать доверие, очаровать, убедить людей в чем-то или,
напротив, оттолкнуть. По голосу определяются пол, возраст человека, его темперамент. Произношение,
лексика помогают определить социальную среду, к которой принадлежит говорящий. Информацию можно
донести не только словом, но и интонацией, темпом речи, паузой и т.д.
Объяснения должны быть понятны как по стилю речи, так и по актуальности. Стоит отметить, что
восприятие информации на слух менее объемно, нежели визуально. Предложения должны быть не очень
длинными и с паузами. Если учитель уверен в себе, голос будет иметь выразительный тон, адекватную
громкость, этому помогают правильная осанка, дыхание, которые являются физической основой звучности
голоса. При правильном использовании голоса в речь вовлекается все тело, от макушки до пяток.
Вербальное поведение – это социальный символ. Отработка данных навыков совершенствует
имидж учителя. Но нужно помнить, что нас не только слышат, но и видят. Поэтому нельзя забывать о
невербальном поведении (мимика, жесты, позы, взгляд, походка, осанка). Невербальное поведение – это
язык подсознания. Оно исторически предшествовало появлению речи, а значит менее контролируемо
интеллектом. Невербальное поведение – это проявление культуры. Внимательный взгляд, доброжелательная
улыбка, приветливые жесты действуют располагающе. Важно помнить, что поясняющая жестикуляция с
детьми способствует лучшему усвоению информации.
Особая роль в передаче информации отводится мимике - движениям мышц лица. Мимика выражает
проживаемые состояния, отношения. Исследования показали, что если лицо учителя неподвижно - теряется
до 10-15% информации. Позитивный мимический портрет педагога складывается из расположенности к
обучающимся, ожидания доброго с их стороны, веры в их благородство, интереса к тому, что они делают
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и говорят.
Лицо, является главным источником информации о психологических состояниях человека, но во
многих случаях оно гораздо менее информативно, чем тело, поскольку мимические выражения лица можно
сознательно контролировать, а телодвижения выдают иногда те эмоции, которые педагог хочет скрыть.
Учащиеся легко прочитывают по пластике телодвижений истинные чувства педагога.
Пластика - общий рисунок жестов и движений, производимых человеком, она оказывает столь же
сильное влияние, как и звучание голоса, и мимика. Открытая пластическая поза имеет для педагога
чрезвычайно важное значение: позволяет ученику свободно и безбоязненно вступать с ним в общение.
Открытая пластическая поза - это внешнее проявление доброжелательности по отношению к людям.
Внутреннее соответствие образа профессии - внутреннее «Я», ведущее из составляющих педагогического
имиджа, поскольку умение нравиться и располагать к себе других людей выступает необходимым качеством
в профессиональных и личностных контактах.
Для учителя с позитивной Я-концепцией обычно характерны: чувство собственной значимости;
уверенность в способности к избранному виду деятельности – педагогической работе; твердая убежденность
в импонировании другим людям в целом, своим воспитанникам в частности; гибкость мышления, любовь
к экспериментированию. Такой учитель считает себя способным справляться с различными жизненными
ситуациями и проблемами. Он убежден, что, столкнувшись с трудностями, преодолеет их, не теряя
присутствия духа. Он чувствует, что нужен другим людям, что они его принимают, а его способности,
действия и суждения являются ценными в глазах окружающих. В осуществлении учебно-воспитательной
деятельности такой учитель проявляет стремление к максимальной гибкости; способность к эмпатии,
сензитивности к потребностям учащихся; эмоциональную уравновешенность, уверенность в себе,
жизнерадостность; владение стилем легкого и неформального общения с учащимися и т.д. Школьники
обычно высоко ценят проявление таких качеств учителя.
Таким образом, созданию положительного имиджа учителя во многом способствует его общественная
активность, участие в различных профессиональных и творческих конкурсах. Следует отметить, что
имидж не должен расходиться с внутренними установками педагога, должен соответствовать его характеру
и взглядам.
Все вышеперечисленные составляющие имиджа педагога тесно взаимодействуют между собой
и развивать ту или иную сторону имиджа педагог может самостоятельно или посредством повышения
квалификации. Так в Жамбылском областном институте повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров в целях развития и формирования имиджа педагога ведется целенаправленная
работа. Вопросы формирования имиджа рассматриваются в ходе проведения курсовых мероприятий
на темы: «Передовой педагогический опыт как результат профессионального роста учителя», «Методы
и приемы формирования языковой, речевой и социокультурных компетенций», «Коммуникация как
составная часть педагогической деятельности учителя» и др. Слушатели получают как теоретические
знания по теме, так и выполняют практические задания по созданию собственного имиджа (составление
резюме, оформление визитной карточки, анализ телефонного разговора, планирование деловой беседы
и др.). Также преподавателями института разрабатывается курсовое мероприятие на тему: «Социальнопсихологическая компетентность как составляющая имиджа современного педагога», цель которого –
способствовать формированию у слушателей собственной «Я – концепции» как духовной базы и системы
нравственных ценностей для создания собственного имиджа. Слушание курса предполагает рассмотрение
следующих вопросов: принципы построения имиджа, внешние проявления воспитанности, нормы этикета,
речевое искусство, поведенческая стратегия и тактика специалиста и др. Также с целью формирования
и развития профессионального, индивидуального имиджа учителей и руководителей образовательных
учреждений области проводятся межкурсовые мероприятия на темы: «Учитель года», «Творческий
учитель», «Новейшая модель управления школой», «Лучший классный руководитель года» и др.
Модернизация и инновационное развитие образования РК предъявляют к учителю новые требования,
одним из которых является положительный имидж учителя как гармония внешнего и внутреннего образа,
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где внутренний образ – это прежде всего культура учителя, непосредственность и свобода, обаяние,
эмоциональность, игра воображения, изящество, ассоциативное видение, яркие ходы в сценарии урока,
внутренний настрой на творчество, самообладание в условиях публичности; а внешний образ - это
передача своего эмоционального отношения к действительности, умелая постановка всего хода урока, а
также владение умением самопрезентации, способность и желание совершенствоваться, двигаться вперед.
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Педагогика ғылымының докторы, профессор
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ-ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ
Қазіргі еліміздің білім беру саласының алдына қойып отырған бірінші кезектегі міндеттері ұлттың
бәсекелестік қабілетін арттыру және әлемдік білім кеңістігіне толығымен ену, сол сияқты білім беру
жүйесін халықаралық деңгейге көтеру үшін білім беру үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен мультимедиалық бағдарламаларды
тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды әлемдік білім берумен ықпалдастыру,
білім беру ұйымдарының байланыстарын нығайту болып табылады.
Европалық білім беру кеңістігін жасау жоғары білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру проблемасын
өзектейді. Сонымен бірге ақпараттық технологиялардың аса жоғары қарқынмен дамуы мұғалімнің кәсіби
іс-әрекетін өзгертуді, яғни болашақ мұғалімдердің өз қызметінде жаңа ақпараттық технологияларды
қолдана білуге дайындығы мәселесін алға қойып отыр. Сондықтан, педагогикалық мамандықта білім алып
жатқан студенттердің ақпараттық технологияны меңгеруге дайындығы ақпараттық қоғам талаптарының
көкейкесті проблемаларының бірі ретінде өте маңызды.
Еліміздің білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды меңгерген мамандарға деген
сұраныстың артуы және оларды даярлаудағы кәсіптік, әрі ақпараттық білімділігі мен қабілеттілігі,
біліктілігінің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және
болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын білім беру стандарттарына, білім мазмұнына сай жетілдіру
көкейкесті мәселе болып отыр.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану жоғары оқу орындарында оқытылатын білім көлемін
жетілдіру үшін интерактивті іс-әрекет тәсілдерін, динамикалық және көрнекі образдық модельдерді
пайдалануды, материалды беруді жетілдіруді мақсат тұтады. Мұнда негізгі қызметті компьютерлік
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құралдар атқарады.
Көптеген зерттеушілердің еңбектерінде ақпараттық ортаның даму тенденциясына көңіл бөлінеді,
сонымен қатар, бірдей ақпараттық орта шекарасыз, интеллектуалды және ақпараттық адам ресурстарын,
бірінші ретте, ауқымды білім базасын құру қарастырылады. Бұл өзіндік білім алуға шектеусіз мүмкіндігі
бар ақпараттың болуын қамтамасыз етеді.
Оқу үдерісін ақпараттандыру және коммуникация құралдарымен қамтамасыз ету болашақ мұғалімнің
кәсіби-дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыруда маңызды болып табылады. Оқытудың компьютерлік
технологиясы - педагогикалық оқыту технологиясының құрамдас бір бөлігі. Компьютерлік технология
белгілі бір педагогикалық технологияның оқу үдерісіне енгізілуіне қолайлы жағдай жасап, студенттердің
оқуға деген ынтасын арттыруға, оқу үдерісін тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
Ғалымдар жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны
пайдалана білуге даярлауды теориялық тұрғыдан негіздей және «жаңа ақпараттық технологияны
пайдаланудағы мұғалім даярлығы» ұғымына анықтама бере отырып, педагогикалық қызметке даярлықтың
бірнеше деңгейін қарастырады және ақпараттық технологияларды білім беру үдерісінде қолданудың негізгі
мынадай артықшылықтарын атап көрсетеді:
1. Тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиісті мәліметтер көлемін
ұлғайтады.
2. Бір-бірінен үлкен ара қашықтықта отырып, білім алуға мүмкіндік береді.
3. Оқыту жүйесін көпдеңгейлі жетілдіру олардың тарамдалуы мен оқу материалының сапасын
арттырады.
4. Компьютердің көмегімен өз бетінше және өзгелермен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады.
[1].
«Ақпараттық білім беру технологиясы» термині педагогикалық зерттеулерде көп кездесіп, айналысқа
енгенмен де ол туралы түрлі бағытта айтылады. Енді солардың кейбіреуіне тоқталып өтейік.
Ақпараттық білім беру технологиясы – бұл оқытудың компьютерлік технологиясы. «Ақпараттық
технология» терминінің өзі компьютерлік техниканың дамуының салдары және қазіргі байланыс жүйесі
ретінде пайда болды. Сондықтан, бұл тұрғыдан ақпараттық білім беру технологиясы, біріншіден,
педагогикалық технология талаптарын қанағаттандыруы, екіншіден, білімгерге компьютер арқылы ақпарат
беріп, мұғалімнің дидактикалық білігін кеңейтуге мүмкіндік беретін, білімгердің тұлғалық сапасын
дамытуын, өзіндік оқу әрекетінің дағдыларын, зерттеушілік икемділігін қалыптастыратын құрал ретінде
қолданылуы керек. Бұл жағдайда негізгі тірек компьютерді қолдану және оның оқытудың педагогикалық –
бағдарламалық құралы екендігі болып табылады.
Ақпараттық білім беру технологиясы – негізі ақпаратты өңдеу болып табылатын оқыту технологиясы.
Бұл жағдайда оқу үдерісін жобалау және іске асыру қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану
негізінде құрылады.
Ақпараттық білім беру технологиясы – оқытуда интернет жүйесін пайдалану. Жүйелік ақпараттық
технологияны пайдалану ғылыми және оқу - әдістемелік мәліметтерге қол жеткізуді, ақпарат алмасуды,
ұжымдық ізденіс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Қазіргі заманда гуманитарлық білім беруде интернетті пайдалану мүмкіндіктері Е.С. Полаттың
жетекшілігімен жүргізілген ұжымдық зерттеу жұмысында қарастырылған. Олар бұл жүйенің дидактикалық
сапаларын анықтап, интернетті сабақта пайдалануға, яғни мекен жайлар, сайттардың сипаттамалары,
олимпиадалар, викториналар мысалдары, халықаралық білім беру жобаларын қалай пайдалану керектігі
туралы әдістемелік нұсқаулар берді.
Болашақ мұғалім дайындауда интернет жүйесі студенттердің өз мамандықтары туралы кеңірек
мәліметтер жинауына, дүние жүзілік тәжірибелер, осы салада ел ішінде болып жатқан жаңалықтар, озық
тәжірибелер т.б. мағлұматтар алуға септігін тигізеді.
Ақпараттық білім беру технологиясы – бұл қашықтықтан оқыту, көбіне сырттай оқыту бөлімдері
студенттерімен байланыс ретінде қолданылып келеді. Қашықтықтан білім беруді дамыту коммуникация

83

Nazarbayev
Intellectual
Schools

деңгейін дамыту және білім беру жүйесінің талаптарын қанағаттандыру мүмкіндіктері ретінде
қарастырылады.
Қашықтықтан білім беру туралы ортақ пікір жоқ, біреулер оны дәстүрлі білім беруді алмастырады десе,
екінші біреулер ол тек ақпарат берудің формасы деп есептейді.
Ғалым Д.М. Джусубалиева қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің ақпарат мәдениетін
қалыптастырудың теориялық негіздерін зерттеп, онда студенттердің ақпараттық мәдениеті қазіргі заман
маманының моделіндегі құрамдас бөлік, тұлғаның интеграциялық білім алуы деп түсіндіреді [2].
Қоғам мен білім беруді тұтас ақпараттандырудың маңызды әлеуметтік-білімдік алғы шарты жекелеп
алғанда ақпараттық мәдениетті меңгеру болып табылады.
Маңызды мәселелерді қабылдап, оларды іс жүзінде шешу үшін пайдалануға болатын білім мен біліктілік,
оларды тәжірибеде қолданудың негізгі әдістері туралы білім мен дағдының бірлігін айқындайтын жалпы
мәдениеттің элементтерінің бірі - ақпараттық мәдениет болып табылады.
Жоғары оқу орны студенттерінің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру дегеніміз – кредиттік оқыту
жүйесінде бакалавр біліктілігін алу мақсатына қажетті кез келген ақпаратты іздеу, жинақтау, өңдеу, сақтау,
тасымалдау үдерістерін дербес компьютер, техникалық құралдар және компьютерлік желі арқылы іске
асыруды еркін жүргізе алуын қамтамасыз ету.
Студенттің ақпараттық мәдениеті күнделікті өмірде (өмірде кездесетін жағдаяттарда шешім қабылдау
икемділігінен, ақпараттық сауаттылық пен мәдениеттілігінен), білім беру үдерісінде (білім беруді
ақпараттандырумен байланысты типтік және модельдік жағдаяттарды іс - әрекет нәтижесі ретінде), кәсіби
– бағдарлы іс - әрекетте (өндірістік немесе кәсіптік бағдарлау кезінде, ғылыми – ізденіс жұмыстарымен
шұғылдануда, оқу мен жұмыс жасауды үйлестіру т.б. барысында) байқалады. Сонымен қатар, студенттің
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру үшін мынадай алғышарттарды қанағаттандыру қажет деп есептейміз:
материалдық – техникалық базаны қалыптастыру (мультимедиалық компьютер және интерактивті
тақтамен жабдықталған сыныптар; жергілікті желі; интернет желісі қосылған сынып, т.б.)
бағдарламалық жабдықтау (бақылау және тесттік бағдарламалар; жаттықтырғыш бағдарламалар;
ақпараттық – анықтамалық жүйе – мәліметтер қоры; электрондық оқулықтар; мультимедиялық
бағдарламалар);
оқу - әдістемелік қамту (бағдарламалық және ақпараттық жабдықтармен жұмыс жасау әдістемесі);
жаңа бағдарламалық технологияны пайдалануға әдістемелік тұрғыдан даярлау [3].
Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың дидактикалық шарттарын таңдауда біз
дамыта оқыту ұстанымдарын басшылыққа аламыз. Дамыта оқыту ұстанымдары тек нақты ойлауға ғана
үйретіп қоймай, студенттердің білімдерін өз бетінше толықтырудың формалары мен әдістерін үйрете
отырып, теориялық және әдіснамалық деңгейде ойлауға жетелейді.
Студенттердің ақпараттық мәдениетін тиімді қалыптастыру үшін төмендегі дидактикалық шарттар
орындалуы керек деп есептейміз:
1. Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру барысында проблемалық тапсырмаларды
шешу арқылы рефлексия үдерісінің қарқынын арттыру.
2. Оқыту мазмұнының проблемалылығын арттыру.
3. Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру барысында оқытудағы өзара қарым-қатынастың дәстүрлі
және инновациялық түрлерін үйлестіретін инновациялық орта құру.
Рефлексия деп адамның өзінің санасын танып, талдау жасай білуі (яғни өзінің ойына, көзқарасына
“басқа көзбен” қарау), өзін өмір сүру әрекетінің субьектісі ретінде сезіну.
Ақпараттық мәдениетті қалыптастыруды теориялық жағынан қамтамасыз ететін екінші бір маңызды
шарт - оқыту мазмұнын проблемалау. Бұл шарттың психологиялық - педагогикалық негізі төмендегі
жағдайлардан көрінеді:
- студенттердің алдына проблемалық ситуация туғызу - оларды шығармашылық жағдайға енгізудің
күмәнсіз фактісі. (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов және басқалар).
- шығармашылық ойлау іс - әрекетін қалыптастыру және өз бетінше жұмыстанудың рөлінің ерекшелігі.
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(А.М. Матюшкин, В.А. Сластенин
және басқалар).
- болашақ мұғалім қызмет
ететін бастауыш мектепте оқыту
мазмұнының проблемалылығының
жеткіліксіздігі.
Осы дидактикалық шарттардың
ішінде студенттердің ақпараттық
мәдениетін
қалыптастырудың
үшінші шарты - оқытудың дәстүрлі
және
инновациялық
түрлері
арасындағы өзара үйлесімділікті
қарастыратын
инновациялық
орта түзу барысында біз жеке
тұлғаны қалыптастырудың тұтас
педагогикалық үдеріс теориясына
сүйенеміз (Ю.К. Бабанский, В.В.
Краевский, Н.Д. Хмель).
Бұл
теория
бойынша
педагогикалық
үдерістің
тұтастығын қамтамасыз ету ғана өз бетінше шығармашылықпен дами алатын жеке тұлғаны қалыптастыра
алады. Осы үдеріс білімді жан - жақты дамытуға, оқытудың жаңа түрлері мен әдістерін, құралдарын
қолдануға, педагогикалық жүйе элементтерінің арасындағы кірігу байланысының өсуіне әкеледі.
Дидактикалық интеграция мазмұндық, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілер арқылы
жүзеге асырылады.
Мазмұндық аспект студенттің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға дайындығын, компьютерлік
мәселелер төңірегіндегі білімін өз бетінше жинақтап және оларды сабақ барысында қолдана білуін
қамтамасыз ете отырып, қоғамдық, арнаулы білім интеграциясын қарастырады.
Әдістемелік аспект оқу - танымдық қызметтің (білімді проблемалық баяндау, шығармашылық
баяндамалар әдісі, зерттеушілік тапсырмалар орындау т.б), зерттеушілік қызметтің (эвристикалық әңгіме,
инновациялық ойын, “миға шабуыл” және т.б), оқу - кәсіптік қызметтің (бағдарламалар жасау және талдау,
өндірістік және кәсіптік ситуациялар
және басқа) әдістерінің интеграциясын
қарастырады.
Ұйымдастырушылық аспект оқыту
түрлерін интеграциялау есебінен жүзеге
асырылады. Оқушының ақпараттық
мәдениетінің
қалыптасу
үдерісі
тұрғысынан қарағанда, біздіңше, ең
тиімдісі оқу үдерісін ұйымдастырудың
оқу - танымдық, зерттеушілік және
оқу - кәсіптік міндеттерінің бірлігінің
құралы ретінде компьютерді қолдану.
Бұл жағдайда компьютер оқу үдерісін
жүйелеуші буын ролін атқарады.
Ұйымдастырушылық
аспект
интеграциялаудың төмендегі түрлері
есебінен жүзеге асады: проблемалық
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лекция
сабақ,
проблемалық
лабораториялық және практикалық
сабақтар,
бағдарламалау,
жаңа
ақпараттық
технология,
телекоммуникация
бойынша
арнаулы курстар, студенттердің
ғылыми
қоғамы,
үйірмелер,
информатикадан
олимпиадалар,
жазғы компьютерлік лагерьлер,
компьютерлік орталық және басқа.
Үздіксіз білім беру саласын
компьютерлендірудің
алғашқы
баспалдағы
бастауыш
мектеп
кезеңінен, мүмкін болса мектепке
дейінгі
кезеңнен
басталу
қажеттігі белгілі психологтар Л.В.
Занковтың, Н.С. Лейтестің, А.А.
Люблинскаяның, Д.Б. Элькониннің
зерттеулерінде
қарастырылып,
адам қабілетінің бүкіл өмір бойы
қалыптасатынын, бірақ оның дамуына, әсіресе, бастауыш мектеп кезеңінің қолайлы болатындығы
дәлелденген.
Жаппай компьютерлендіру кезеңінде бастауыш сынып оқушыларын ойын арқылы оқытып, тәрбиелеуді
көптеген ғалымдар, оларды жалпы дамытудың және компьютерлік технологиямен таныстырудың ең тиімді
жолы деп санайды.
Оқушылардың сыныптағы және сыныптан тыс оқу қызметін компьютер арқылы ұйымдастыру - Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында
көрсетілгендей көкейкесті мәселелердің бірі. Бағдарламада ақпараттық және коммуникациялық
технологияларды дамыту және оларды білім беру саласында қолдану қажеттіктен әлдеқайда артта қалуда
деп атап көрсетілген. Қазақстанда бір компьютерге жалпы білім беретін мектептердегі 54 оқушыдан келеді,
бұл ЮНЕСКО-ның деректері бойынша ТМД елдерінің арасындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі [4].
Дегенмен, қазіргі күн талабы бойынша бұл да жеткіліксіз екендігі белгілі. ҚР Білім және ғылым министрі
Б. Жұмағұлов «Білім беруді ақпараттандыру» атты 5-ші Халықаралық форумда «Қазіргі заманғы мектепте
планшетті компьютерлер болуы керек және бір оқушыға бір компьютерден келуі тиіс. Әлемде стационарлы
компьютерден планшетті компьютерге көшу үрдісі байқалады» деп атап көрсетті. Олай болса, қазірден
төменгі сынып оқушыларынан бастап компьютерді толық меңгеруге жағдай жасауымыз керек.
Сонымен қатар, электронды оқулықтардың пайда болуы да оқушылардың компьютерлік сауаттылығын
талап етеді.
Осы айтылған мәселелерді жүзеге асыру, яғни оқушылардың компьютерлік сауаттылығын
қалыптастырып, дамыту үшін мұғалімнің де соған лайық дайындығы болуы тиіс. Елімізде болашақ
мұғалімдердің ақпараттық іскерліктерін дамыту, оқу үдерісінде ақпараттық технологияны қолдануға
даярлау мәселелері С.М. Кеңесбаев, Ж.Ж. Жаңабаев, Б.Д. Сыдықов, Г.О. Тәжіғұлова және т.б. ғалымдардың
еңбектерінде қарастырылды.
Компьютермен жұмыс жасау тек мамандандырылған пәндерде ғана емес, психологиялық-педагогикалық,
гуманитарлық пәндерде де қолданылады. Сондықтан, студенттерді ақпараттық технологияны қолдануға
даярлау дәріс, практикалық және лабораториялық сабақтарда, студенттердің өз бетімен жұмысында,
педагогикалық практика кезінде үздіксіз жүргізілуі тиіс.
Болашақ мұғалімдердің ақпараттық технологияны қолдануға кәсіби дайындық жүйесіне: а)
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психологиялық дайындық, ә) ғылыми-теориялық дайындық, б) практикалық дайындықты жатқызуға
болады.
Студенттердің ақпараттық технологияны қолдануының практикалық аспектілері электрондық
оқулықтармен жұмыс жасай білу, мультимедияны пайдалана білу, өзбетінше бағдарламалар құра білу,
компьютерлік дидактикалық ойындарды сабақта қолдана білу және т.б. тұрады.
Сонымен бірге болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби-дидактикалық құзыреттілігін
қалыптастыру барысында студенттердің қатысуымен бастауыш мектеп математикасында қолданылатын
электронды жаттығулар жасақтадық.
Электронды жаттығуларды біз 3 сынып математикасының әртүрлі тақырыптарына, шығармашылық
тапсырмаларға арнадық [5].
Төменде “Математикалық жаттығулар”, «Геометриялық фигуралар», «шығармашылық тапсырмалар»
деп аталатын үлгілері берілген. Жаттығу программалау технологиясы Delphі 6 ортасын пайдаланып
жасақталған. Программа бастап орындалғанда 1 суретте бейнеленген алғашқы терезе көрінеді. Бұл
терезедегі меню 3 түрлі жаттығудың:
•
1000 көлеміндегі сандарды қосу және азайту;
•
Шаршы, ромб, тік төртбұрыш, үшбұрыш периметрлері;
•
Тапқырлық есептердің (шығармашылық тапсырмалар)
біреуін “тышқан” көмегімен таңдап алуға мүмкіндік жасайды.
1 сурет- Математика пәнінен электрондық жаттығулар
Таңдап болған соң <ілгері> түймесін басу арқылы таңдаған жаттығу терезесіне көшеміз. <шығу>
түймесін басу арқылы программадан шығамыз. Алғашқы меню жолын таңдасақ ақпараттық терезе ( 2
сурет) ашылады.
2 сурет – Мың көлеміндегі сандарды қосу және азайту
3, 4-суреттерде 1000 көлеміндегі сандарды қосып, азайтуды іске асыратын екі типті жаттығулар терезесі
кескінделген. Бірінші терезеде, жай жақшалар көмегімен, амал компоненттері мен таңбалары берілгенде,
нәтижені дұрыс есептеп табуға жаттығуға болады.
3 сурет – Бірінші жаттығу 4 сурет – Екінші жаттығу
Екінші терезе көмегімен, амал компоненттері мен таңбаларының біреуі белгісіз болғанда, оны қатесіз
тауып жаттығуға мүмкіндік бар. Қарапайым геометриялық фигуралардың периметрлерін табу жаттығуына
4 терезе арналған (5, 6, 7, 8 суреттер).
Тапқырлық есептер терезесінде (9 сурет) 4 амалдың (+,-,•,:) компоненттері мен нәтижесі белгілі болып,
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амал таңбаларын орындарына дұрыс тауып қою
талап етіледі. Жаттығу терезелерімен жұмыс
жасау уақыты шектеусіз және әрбір жаңа тапсырма
бұрынғысын қайталамайды. Бір терезеден
екіншіге өту <ілгері>, <кейін> түймелері арқылы
жүзеге асады. <көмек> түймесін басып анықтама
(10 сурет) алуға да болады
9 сурет – Электрондық шығармашылық
тапсырмалар 10 сурет – Түймелер қызметі 10
сурет – Түймелер қызметі
Қорыта келгенде, білім беру жүйесіне
оқытудың ақпараттық технологиясын енгізу
және қамтамасыз етуді жақсарту, студенттің
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру міндеттері бір-бірімен тығыз байланысты, яғни оқу үдерісіне қазіргі
заманғы технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын енгізуді талап етеді. Мұндай талаптарды
қанағаттандыру - болашақ мұғалімнің кәсіби-дидактикалық құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал етері
сөзсіз.
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Казахский национальный педагогический университет имени Абая
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЕ
На современном этапе развития общества происходят глубокие социальные и экономические
преобразования, что накладывает свой отпечаток на все сферы деятельности человека. Присоединение
Казахстана к Болонскому процессу диктует новые требования к подготовке педагогов, совершенствованию
деятельности университетов.
Необходимым условием модернизации системы образования Республики Казахстан является решение
первостепенной задачи - повышение качества кадрового потенциала, подготовка и формирование
педагогического корпуса, соответствующего запросам социума.
Современная школа остро нуждается в молодых учителях, способных адекватно реагировать на
изменение образовательной ситуации, специфику педагогических систем, новые условия профессиональной
деятельности.
Поиски эффективных технологий обучения идут одновременно в педагогической науке и практике. Этот
процесс осуществляется путем внедрения научных разработок учеными-исследователями в школьную
практику, опытом творчески работающих учителей.
Теория технологизации обучения в педагогической науке находится в стадии становления. И
педагогический опыт является неоценимым подспорьем в создании этой теории.
В казахстанской педагогической науке и практике накоплен положительный опыт использования
технологий обучения, связанный, прежде всего, с именем известного казахстанского ученого-дидакта Р.Г.
Лемберг. В 40-60-е годы прошлого века, задолго до технологизации обучения, Р.Г. Лемберг вместе с группой
казахстанских учителей проанализировали более 1000 уроков комбинированного типа. Опираясь на
достижения психологии об умственной активности учащихся на протяжении 45 минут урока, Р.Г. Лемберг
пришла к выводу, что традиционная дидактическая структура урока не соответствует психологической,
при которой основные образовательные задачи на уроке должны решаться в «зоне активности» и
соответственно выстраиваться структура урока. По тем временам это была новаторская педагогическая
идея, которую, переведя на сегодняшний язык, можно оценить как новую технологию построения урока.
Р.Г. Лемберг в 60-е годы прошлого столетия внесла новшества в теорию методов обучения. По ее
мнению, методы должны носить двусторонний характер, то есть она рассматривала учащихся в качестве
субъектов познавательной деятельности. Кроме того, методы обучения должны иметь определенную
структуру, включая ряд последовательных методических приемов, которыми должен владеть не только
учитель, но и учащийся.
Р.Г. Лемберг в целях трудового и нравственного воспитания учащихся предлагала оригинальные по
тем временам внеучебные формы деятельности, такие как, например, школьные издательства, школьные
типографии и др.[1-2].
Истоки современных педагогических технологий находятся в идеях педагогов-новаторов 80-х годов

89

Nazarbayev
Intellectual
Schools

во времена так называемой перестройки социально-экономической жизни бывшего СССР. Реальная
демократия всколыхнула педагогическую мысль учителей, ученых, педагогической общественности.
Педагоги-новаторы Ш.А. Амонашвили [3], С.Н. Лысенкова [4], В.Ф. Шаталов [5], И.П. Волков[6], Е.Н.
Ильин [7], И.П. Иванов [8] и др. во время своих встреч выработали ряд новых педагогических идей,
которые вошли в массовую практику и науку под названием педагогики сотрудничества
Классификацию идей педагогики сотрудничества предпринял Г.М. Кусаинов. Им выделены
дидактические и воспитательные идеи. Дидактические: идея трудной цели; идея крупных блоков; идея
опоры; идея свободного выбора; идея опережения; идея соответствующей формы; идея самоанализа;
оценка работ. Воспитательные: учение без принуждения; идея творческого производительного труда;
идея коллективного творческого воспитания; личностно-гуманный подход; интеллектуальный фон класса;
творческое самоуправление учащихся [9, с. 85].
Эти идеи созвучны развивающимся в настоящее время современным педагогическим технологиям.
В 80-х годах ХХ века в Казахстане появляются инновационные и авторские школы. Их опыт
проанализирован в научном труде Ш. Таубаевой. Автор отмечает, что инновационные школы в республике
возникли как своеобразный защитный механизм против излишней идеологизации и унификации
образования. В них постоянно шел поиск новых познавательных концепций, формировалось новое
содержание образования, которое затем ассимилировалось педагогической наукой [10, с. 299].
Ш. Таубаевой в монографии «Исследовательская культура: методология, теория и практика
формирования» обобщен опыт ряда авторских и именных школ как творческих лабораторий учителейисследователей. Так, автор отмечает, что народный учитель СССР К. Нургалиев основал и реализовал
авторскую концепцию развития сельской школы. Им была создана мощная материально-техническая
база школы, введены в учебно-воспитательный процесс компьютерные технологии. Он осуществил
интеграцию науки и практики, приобщал учителей к научно-исследовательской работе. Школу Кумаша
Нургалиева можно было назвать научной лабораторией для кафедры педагогики АГУ им. Абая (на базе
школы выполнено 4 докторских и 9 кандидатских диссертаций). Также Таубаева Ш. изучила авторскую
школу Архимеда Искакова, школу народного учителя СССР, учителя казахского языка и литературы К.А.
Айткалиева, школу искусств В.Л. Бучина, школу учителя биологии Е.И.Очкур, школу учителя начальных
классов Г.Я. Мор, школу заслуженного учителя Казахской ССР, учителя русского языка и литературы Ю.П.
Фокина [11].
Ш. Таубаевой изучен также опыт учителей-новаторов: 1. учительницы казахской литературы школыинтерната г. Усть-Каменогорск К. Битибаевой, которой разработана методика преподавания казахской
литературы, в частности создана система изучения произведений Абая Кунанбаева 2. учительницы
географии средней школы № 138 г. Алматы У. Есназаровой. К. Битибаевой, изучавшей проблему реализации
экологической направленности обучения географии.
Изучению деятельности учителей-новаторов Казахстана посвящены также работы Б.Р. Айтмамбетовой
[12], Б.С. Кульчимбаевой [13], Т.А. Линчевской [14] и др.
Таким образом, развитие современных педагогических технологий имеет свои истоки: в целом в
демократических идеях истории педагогики, в творческих поисках многих учителей-мастеров, новаторов
своего дела.
На современном этапе разработка технологизации учебно-воспитательного процесса в Республике
Казахстан направлена на реализацию технологии целостного педагогического процесса Н.Д. Хмель
[15]. Теоретико-методологические и методические основы данной педагогической технологии в течение
двадцати лет внедряются в практику ряда школ и вузов Казахстана.
Проблему технологизации обучения в течение ряда лет разрабатывают Ж.А. Караев [16] и Ж.У.
Кобдикова [17]. Ими дан сравнительный анализ основных характеристик существующих педагогических
технологий, раскрыта сущность педагогической технологии трехмерной модели методической системы
обучения.
Разноуровневые учебные задания (содержательный компонент трехмерной методической системы
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обучения) авторы обосновывают принципами развивающего обучения (ведущая роль теоретических
знаний, обучение на высоком уровне трудности, осознание (рефлексия) школьниками процесса учения,
развитие всех учащихся на основе индивидуализации обучения), а также требованиями В.П. Беспалько
к уровням усвоения, характеристик таксономии целей обучения Блума, характеристик основных качеств
знания соответствующего уровня. В содержание разноуровневых заданий авторами вводятся задания,
формирующие мотивы и активность учения (познавательные игры, занимательные учебные материалы и
др.).
Методические рекомендации уровневой технологии Ж.А. Караева экспериментально опробованы в
течение десяти лет в ряде школ гг. Алматы, Астаны, Тараза, Шымкента и в других регионах республики
[16].
Казахстанский опыт технологизации учебного процесса рассматривается также М.Р. Ковжасаровой,
Н.Н. Нурахметовым. Г.Д. Аульбековой [18]. Авторы на основе теоретического анализа литературных
источников освещают основы построения технологий обучения (понятия, структурные составляющие
обучения, классификация технологий, разработка технологий обучения), механизм реализации технологий
обучения в общеобразовательных школах (предварительный, подготовительный этап, основной этап,
закрепительно-аналитический этап), педагогическую технику учителя (необходимые педагогические
умения, личностные качества). Освещают также ряд новых технологий обучения.
Интерес представляет трактовка понятия «технологическое творчество», представленная авторами,
под которым они понимают «деятельность в области педагогической технологии и проектирования, когда
осуществляются поиск и создание новых моделей педагогических систем, педагогических процессов и
учебных ситуаций, способствующих повышению результативности обучения и воспитания учащихся»…
К такому виду творчества коллектив авторов относит: создание интегративного урока на основе
межпредметных связей; организацию групповой формы обучения учащихся; привлечение информационных
технологий обучения; построение учебного процесса на основе технологии обучения [18, с. 79].
В копилку казахстанского опыта разработки технологий обучения относится также технологизация
учебного процесса на основе рекомендаций В.М. Монахова, С.К. Исламгуловой, выполненная на базе
школы-гимназии № 25 г. Алматы, применение информационных технологий в процессе обучения (М.
Малибекова).
К нововведениям в системе вузовского обучения следует отнести кредитную технологию. Ее суть
сводится к следующему: унификации объема знаний, создание условий для максимальной индивидуализации
обучения, усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся. Кредитная система
обучения предполагает: введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей
по каждой дисциплине, свободу выбора обучающимися дисциплин из числа дисциплин по выбору,
включенных в рабочий учебный план, обеспечивающая их непосредственное участие в формировании
индивидуального учебного плана, свободу выбора обучающимися преподавателя, вовлечение в учебный
процесс эдвайзеров, содействующих обучающимся в выборе образовательной траектории, использование
интерактивных методов обучения, активизацию самостоятельной работы обучающегося в освоении
образовательной программы, академическую свободу факультета (института) в организации учебного
процесса, обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими материалами
на бумажных и электронных носителях, использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных
достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине. Организация учебного процесса в рамках
одного учебного года осуществляется на основе академического календаря, который утверждается
ректором высшего учебного заведения. Допускается введение летнего семестра продолжительностью
до 6 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении и ликвидации академической
задолженности или разницы в учебных планах на платной основе [19].
Таким образом, из анализа вышеназванных трудов можно сделать вывод, что в Казахстане уделяется
серьезное внимание проблеме современных педагогических технологий. В теоретическом плане авторы в
основном излагают те основы, которые разработаны российскими учеными. Научно обоснованной, на наш
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взгляд, является технология реализации целостного педагогического процесса Н.Д. Хмель.
Положительно оценивается опыт внедрения в школы и вузы республики ряда современных
педагогических технологий. Серьезной проблемой разработки современных педагогических технологий
является подготовка работающих и будущих учителей к использованию имеющихся технологий и
готовности педагогов к творческому поиску в данном направлении.
Также внедрению новых педагогических технологий способствует создание учебников и учебнометодических комплексов нового поколения для общеобразовательных школ. В частности, нами в составе
авторского коллектива были использованы технологии RWST (критическое мышление через чтение и
письмо) в учебниках русского языка для 11 класса общеобразовательных школ естественно-математического
направления, выпущенных издательством «Мектеп» в 2007 г., а также в учебнике «Русский язык» (ч.1) для
10-11 классов общеобразовательных школ общественно-гуманитарного направления («Атамура», 2007 г. и
2010 г.), в пробном учебнике для 7 класса 12-летней школы «Русский язык» («Мектеп», 2009 г.).
В старшем звене современной школы в учебный процесс органично вписываются предложенные
авторами вышеуказанных учебников инновационные технологии, способствующие интегрированию
знаний по предмету, а также повышению мотивации к изучаемой дисциплине.
Указанные педагогические технологии, использованные в учебниках нового поколения, неизменно
вызывают творческую активность и интерес старшеклассников на уроке, тем самым развивая у них
мышление и самостоятельность.
В Управлении науки КазНПУ имени Абая был открыт научно-исследовательский институт инновационных
технологий и содержания образования, главной задачей которого является совершенствование содержания
и методов обучения и воспитание молодого поколения на всех уровнях и ступенях национальной системы
непрерывного образования. «Повышения педагогической квалификации профессорско-преподавательского
состава, создания условий для комфортной работы с новыми образовательными технологиями, внедрение
которых – это, прежде всего, стремление к самовыражению, самореализации при решении педагогических
проблем, использованию возможности осознания себя творческой личностью …» [20, с. 16-17].
Наряду с анализом литературных источников, освещающих внедрение современных педагогических
технологий в учреждения образования, нами был проведен анализ состояния данной проблемы в ряде
школ и вузов республики.
Республиканский институт повышения квалификации и городской институт г. Алматы за последние
годы собрал значительный фактический материал по внедрению в практику образовательных учреждений
современных педагогических технологий, предпринял попытку их оценки и степени использования. По
результатам исследования сотрудниками института была оставлена таблица «Рейтинг использования
педагогических технологий в школах республики (по данным на 1.04.2009)», которая показала следующее:
в школах всех регионов республики применяются разнообразные педагогические технологии. Первое место
заняла модульная технология обучения М.М. Жанпеисовой (366 школ), второе место – педагогическая
технология трехмерной методической системы обучения Ж.А. Караева (231 школа), на третьем месте
– образовательная программа «Развитие критического мышления через чтение и письмо» Ч. Темпл, Д.
Стил, Э. Браун (146 школ)», на четвертом месте – система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В.
Давыдова, Л.В. Занкова (116 школ). Последние места заняли игровые технологии С. Никитина, технология
уровневой дифференциации (по 6-7 школ).
Дополняют данную таблицу технологии и методики, использующиеся в начальной школе:
здоровьесберегающие технологии (авт. В.Ф. Базарный); комбинированная система организации
процесса обучении; здоровьесберегающие технологии в обучении учащихся; технология развивающего
обучения З.И. Калмыкова; развивающее обучение (авт. Л.С. Выготский); обучение в сотрудничестве
(авт. И. Аронсан, Ж. Шарон); биоинформатика и синергетика (методика Ф.Я. Вассермана); технология
проблемного обучения (авт. Т.В. Кудрявцев и А.М. Матюшкин); интенсивное обучение крупным блоками
(авт. К. Абдыгалиев); индивидуализированное обучение В.Д. Шадрикова; педагогическая технология на
основе системы эффективных уроков (авт. А.А.Окунев); метод Г.А. Баулина «Интеллектуальное развитие
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на уроках русского языка»; методика Е.Н. Ильина; проблемно-развивающая технология обучения. Авт.
М.М. Махмутов; Вальдорфская педагогика. Школа без стрессов (авт. Р. Штайне); «Модульное обучение»
(методика Т.М. Шипелева); внедрение технологии Мак-Миллана, Оксфорда, Лонгмана на уроках
английского языка; образовательная программа «Step bу step»; проектная технология У. Килпатрика [21, с.
21-22]
Институтом собран и систематизирован материал о структурных подразделениях в областных
институтах, занимающихся изучением и внедрением педагогических технологий.
Институтом предпринята также попытка изучения готовности учителей к использованию педагогических
технологий. По его данным достаточную подготовку имеют 20% учителей, частичную – 63%, 6% – не
готовы, 6% – затрудняются оценить свой уровень готовности [278, с. 26].
На основе собранной информации лабораторией педагогических технологий РИПК СО сделаны
следующие выводы, затрудняющие более эффективное внедрение технологий в практику школ: отсутствие
теоретических и практических знаний об образовательных технологиях; отсутствие времени на внедрение
технологий из-за большой нагрузки; отсутствие мотивации педагогов, не умение выделить, сформулировать
и обосновать ведущую идею деятельности, раскрыть пути ее реализации, обосновать формы и методы
работы, представить результаты; недостаточное научно-методическое обеспечение системы работы по
самообразованию и самосовершенствованию; освоение педтехнологий на внешнем уровне( техника
работы) без внутреннего осмысления в освоении, поэтому необходимы более совершенные формы
развития инновационных способностей и создание условий для развития внутренней мотивации учителей.
Оценивая в целом изученный нами материал о внедрении педагогических технологий в школах
республики можно сделать следующие выводы:
1) методическими службами проделана определенная работа по сбору информации по данной проблеме;
2) сделан анализ, оценка этой информации, отмечены недостатки и проблемы дальнейшего решения
внедрения педагогических технологий;
3) вместе с тем приходится констатировать, что методические службы исследуют эту проблему не
всесторонне, недостаточно анализируют применяемые технологии с точки зрения педагогической теории;
4) не предусмотрен в анализе вопрос о развитии профессионализма, компетентности учителя, в
частности, его творчества;
5) в перечне современных педагогических технологий, применяемых учителями, нет главной,
основополагающей технологии – реализации целостного педагогического процесса.
Таким образом, казахстанская школа накопила определенный опыт по внедрению педагогических
технологий в практику, что, несомненно, способствует совершенствованию качества образования
подрастающего поколения и росту профессионализма учителя.
Вместе с тем, эта проблема далека до высокого уровня развития. Перспективными направлениями в
этом плане являются:
1) внедрение в практику школ и вузов технологии реализации целостного педагогического процесса;
2) изыскание средств и педагогических условий для внедрения технологий в воспитательный
процесс.
В этом плане нельзя не прислушаться к мнению ученых, которые полагают, что педагогические
технологии невозможно применить к процессу воспитания (С.А. Смирнов, М.Р. Ковжасарова. Н.Н.
Нурахметов, Г.Д. Аульбекова), объясняя свою позицию тем, что невозможно определить в отношении
воспитания ученика диагностическую цель. «Человек – структура многофакторная, обладающая
психологическими и личностными качествами. Ни детально описать, ни выстроить педагогические
процессы, которые смогли бы сформировать эти качества на необходимом уровне, ни предусмотреть
(предотвратить) все возможные случаи наложения процессов и искажения результатов педагогическая
наука на сегодняшнем уровне своего развития не в состоянии» [232], [134, с. 7] .
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Бекмуратова А.Е.
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
РОЛЬ ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ
Современные интенсивные интеграционные процессы в мире не могут не оказать определенное
влияние на проблему взаимодействия языков. В условиях интеграции многоязычие, которое представляет
собой обобщение теоретического и практического опыта общения, взаимовлияния различных народов и их
национальных культур, является одним из основных моделей культурно-языкового взаимодействия между
представителями разных языковых сообществ.
Граждане Казахстана, посредством изучения русского и английского языков (наряду с другими)
приобщаются к мировой культуре, испытывая на себе их влияние. Такое взаимодействие особенно
проявляется сейчас в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации. В казахском
языке получили весьма определенное распространение такие слова, как «интернет», «пейджер», «дилер»,
«презентация», «маркетинг», «шоумен», «имидж», «риел-тор», «сервер», «дисконтная карта».
Современное многоязычие является не только характерным явлением языковых контактов и языковой
ситуации, но имеют постоянную тенденцию к расширению, усложнению и углублению. Исследователи
отмечают распространение билингвизма и полилингвизма в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии
[1,с.11-12]. По мнению этих ученых, полилингвизм является результатом контакта языков и культур в связи
с неизменными процессами глобализации.
Вафеева Р.А. пишет: «На рубеже XX-XXI столетий принято считать, что современный интеллигент
должен владеть не менее, чем семью языками, ибо только он может быть реальным лингвистическим
воплощением политического, экономического, культурологического и других компромиссов в мире,
разделенном столь многочисленными и разнообразными языковыми и национальными барьерами» [2,
с.41].
Широкие современные международные связи, обусловленные казахстанской действительностью,
актуализируют задачу проведения новой языковой политики, необходимой для подготовки специалистов,
умеющих успешно претворить различные нововведения не только в области производства, но и науки и
техники. Данное налагает на казахстанскую систему образования введение следующих положительных
тенденций: открываются и довольно успешно функционируют образовательные учреждения
нетрадиционного типа — лицеи, гимназии, колледжи. В них, как правило, уделяется большое внимание
изучению казахского, русского не только одного, но и двух иностранных языков. При этом значительно
возрос интерес школьников и их родителей к билингвальному образованию. Это послужило своеобразным
толчком к открытию именно лингвистических школ и целых лингвистических отделений на гуманитарных
факультетах университетов.
Необходимость государственной образовательной политики в области обучения трем и более языкам,
развития всех языков и создания необходимых условий для развития полиязычия в Республике Казахстан
обусловлена и тем, что переход от индустриального общества к постиндустриальному информационному
обществу диктует настоятельную необходимость всемерного развития коммуникативных умений у
подрастающего поколения. Не случайно ЮНЕСКО провозгласила XXI век веком полиглотов. Второй
иностранный язык может вводиться во всех видах школ (не только в школах с углубленным изучением
иностранного языка или лингвистических гимназиях) как обязательный учебный предмет, или как
обязательный учебный предмет по выбору, или, наконец, как факультатив [3, с.4-5].
Если обратиться непосредствоенно к данным Казахстана, то мы отмечаем, что более 38% казахстанцев
поддерживают развитие трехъязычия в стране. Таковы данные исследования «Социальное самочувствие в
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городах Казахстана», проведенного Институтом политических решений (ИПР).
Согласно результатам исследования, 38,6% респондентов выступили за развитие трехъязычия в стране;
30,4% – за интенсивное внедрение казахского языка; 27,4% – за сохранение русского языка как языка
межнационального общения.
Как отмечается в информации ИПР, интенсивное развитие казахского языка в большей степени
поддерживается жителями запада. Жители центра и севера Казахстана выступают за сохранение русского
языка. В исследовании ИПР приняли участие 2301 человек из 16 городов Казахстана.
Определенную роль в развитии полиязычия в Республике Казахстан играет текст, точнее обучение
казахскому, русскому и иностранному языку включает в себя изучение текстов, его анализ, работа с
лексикой, то есть выполнение притекстовых и послетекстовых заданий. Текст мы следует рассматривать с
нескольких позиций, а именно: в лингвистическом, методическом и психологическом плане. Психологи и
лингвисты отмечают, что текст должен быть связным, цельным, логичным, информативным. Н.Б. Параева
вслед за Б.П. Следниковым выделяют следующие требования к тексту: а) равномерное чередование не
слишком коротких и не слишком длинных предложений; б) предельная ясность содержания первого
предложения текста; в) равномерное распределение высоко- и низкоинформативных элементов в тексте; г)
интонационная расчлененность речевого сообщения [4].
Методисты же считают, что текст должен быть: 1) небольшим по объему; 2) содержать минимум
неусвоенного речевого материала; 3) должен включать речевой материал в сеть многообразных связей;
4) должна присутствовать повторяемость материала. При этом они подчеркивают, что с методической
точки зрения текст как средство обучения моеж выполнять следующие функции: 1) функция расширения,
пополнения языковых знаний студентов; 2) функция тренировки, цель которой – овладение языковым
материалом; 3) функция развития устной речи – говорения.
Сам же учебный текст может выступать в роли: 1) источника предметно-содержательной информации;
2) предметно-содержательную основы для высказываний по определенному аспекту проблемы; 3)
способа предъявления лексического материала, необходимого для обсуждения проблемы; 4) средства
стимулирования к употреблению определенного грамматического материала; 5) источника ситуативных
связей, необходимых для обсуждения проблемы; 6) объекта для творческой познавательно-речевой
деятельности учащихся [5].
Современные методисты также отмечают наличие определенных признаков именно учебного текста.
Во-первых, он является органическим элементом системы текстов учебного пособия по определенной
дисциплине, предназначенного в соответствии с программными требованиями для определенного
этапа обучения. Во-вторых, должен быть ориентирован на людей определенной группы социальной,
национальной, возрастной и т.д.. В-третьих, предназначен не только для осмысления, но и для целостного
усвоения содержащейся в нем информации, которая характеризуется высокой степенью новизны и имеет
содержательное наполнение, структурную и языковую организацию, оптимальные для реализации целей и
задач определенного этапа обучения [6].
При выборе текстов в развитии полиязычия на начальных этапах обучения необходимо ориентироваться
на тексты разговорного стиля, так как они отражают повседневное общение, эмоционально насыщенны,
имеют естественный, непосредственный характер.
Студентам всегда интересно прослушать текст, который повествует о знакомых им жизненных
ситуациях. Для данного стиля характерна также непосредственная контактность, и синхронность общения,
что связано с использованием диалогической формы и преимущественно устной речи.
Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: учебный текст представляет собой образец
того языка, которым пользуются его носители в общении друг с другом. Использование такого текста на
занятии позволяет активизировать коммуникативную атмосферу на уроке и демонстрирует нормы речевого
поведения, понимание смысла учебного текста, если он представлен на трех языках дает возможность
студентам испытать особое чувство удовлетворения и способствует повышению их мотивации.
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Ш.Уәлиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университетінің
(Қазақстан Республикасы)
ТАРИХ ПӘНІНДЕ НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖОЛДАРЫ
XXI ғасырда ғылыми-техникалық прогресс қарыштап дамыған тұста біздің еліміз үшін сапалы білім,
саналы тәрбиемен қатар жан-жақтылық, яғни басқа салалардан хабардар болудың маңызы зор. Қазақстан
Республикасының білім беру заңының 8-бабында:
1. «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруды дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау».
2. Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен
салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы
интеллектін байыту керек деп атап көрсетеді.
Демек, бүгінгі ғасыр - білімділер ғасыры, заманына сай зерделі ой-өрісі жоғары азаматтарды
қалыптастыру - мемлекеттің аса маңызды стратегиясы болып отыр. Қазақ халқы әрқашанда парасатты пір
тұтып, даналыққа табынтып келген халық. Ұлтымызға тән тағы бір қасиет, ол білімді біліктен ажырата
білуі. А. Байтұрсынов «білім-біліктілікке жеткізер баспалдақ қана, ал біліктілік дегеніміз - білімнің
жетекшілігі ғана емес, сол білімді іске асыра білу дағдысы»- деген болатын. [1, 122]. Нәтижеге бағдарланған
білім моделі бойынша білім берудің әр сатысында ғана емес, әр кезеңінде анық та, айқын көрсетулі тиіс,
оқыту нәтижелері сатылай дамып отырып «компетенцияны» қалыптастыруы тиіс. Тарих пәнінен алған
білімдері мен біліктерінің жиынтығы тұйық қалпында қалмай оқушының өмірдегі қажетіне қызмет етуде
қолданылуы мүмкін болғанда ғана, ол компетенцияға айналады.
«Компетенция - дара тұлғаның (бойындағы өзара байланысты сапаларының) білімінің, іскерлігінің,
дағдысының, әрекет тәсілінің, әдістерінің жиынтығы болса, компетенттілік - адамның сол әрекетіне, оның
пәніне деген жеке қатынасын қамтитын сәйкес компоненттерді игеруі, меңгеруі» болып табылады [2, 200].
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«Компетенция» ұғымының білім жүйесіне ендірілуі - оқушының мектепте алған теориялық
білімдерін нәтижеге бағдарлай білуінен туындап отырған қажеттілік. Компетенцияның негізгі бөлігі
базалық компетенция, бұл мектеп бітірушінің бойында қалыптасқан біліктерден құралады. Ал, түйінді
компетенциялар білім аясы негізінде қалыптасатын біліктер, яғни компетенция білім мен біліктің жай
ғана жиынтығы емес керісінше адамның өмірде кездесетін түрлі проблемалық жағдайларда қандай әрекет
қолдану керектігін анықтай алуы және оны іске асыру жолында меңгерген білімі мен білігін ұштастыра
алу қабілеті. Осы уақытқа дейін білім нәтижесі білім жиынтығы төнірегінде сандық қатынаста ғана
қарастырылып келсе, ендігі білім сапасы нәтижеге бағдарланып, іскерлік қатынасты көтеруді мақсат етеді.
Оқушының жасырын, тым тереңде жатқан қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік жасау үшін қызықтыра
білуді ояту қажет. Оқылатын шығармашылық қызметті ең алдымен шығармашылық адамы сапаларының
тұтас комплексін дамытуға ықпал ететін қызмет ретінде қарастыру. Оған ойлау белсенділігі, еңбек
сүйгіштігі, талдай білетіндігі, өз ойын дәлелдермен қорғау шеберлігі ретінде айғақталады. Оқытудың
мәңгілік сауалы: «Нені оқыту, қалай оқыту?» күрделеніп барады. Себебі, білім ауқымы кеңейді. Технология
дамып, ақпаратты таңдай білу мәселесі алдыңғы қатарға шықты. Бүгінгі демократиялық, құқықтық
мемлекетті құру барысында тарих пәнін жүргізу қоғам өмірімен тікелей байланысты болуы тиіс. Тарихты
оқытуда назар аударатын басты ұстанымның бірі – білімнің ұлттық мазмұнының болуы. Алуан түрлі тарихи
және осы заманғы деректерді, құжаттарды оқушылардың жан-жақты, сын тұрғысынан талдай білуі, қазіргі
уақыттағы қоғамдық даму мәселелеріне өз бетінше қорытынды жасай алуы және шығармашылықпен
ұғына білуі басты мәселе болып табылады. Оқушының білімі мен білігінің сырына үңілсек, ол адамның
мақсатты ісіне жету жолындағы, талаптануы мен талпынысынан, жігері мен сабырынан, сұранысы мен
ізденісінен құралып, ақыл-ой мен сезімнің, қиялдың ерекше бітімінен көрінеді.
Тарих пәнін оқытудың басты мақсаттары мен міндеттері:
бүкіл адамзат жасаған құндылықтарды, мәдени тарихи тәжірибенің негізін оқытып меңгерту;
оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, оларға адамзат жинаған әлеуметтік рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгерту;
оқушылардың басты назарын қоғам тарихына, адамдардың өмір тіршілігі мен қызметіне, салтдәстүр тарихына аудару, тарихи оқиғаларды, құбылыстарды талдай отырып, олардың біртұтас тарихи
қозғалысқа жататынын түсінуге көмектесу;
оқушыларды ізгілік пен демократиялық құндылық идеясына тәрбиелеу, тарихи тәжірбиені ой
елегінен өткізе отырып, оларда құндылық бағдармен сенімді қалыптастыру;
тұлғаның жеке мүддесін, оның білімділігі мен танымдылық мүмкіндіктерін барынша ескере
отырып, оқушыларды өз халқы мен басқа да халықтардың мәдениеті мен тарихын, бүкіл адамзаттың
мәдени мұрасын сақтауға және байытуға үлес қосуға тәрбиелеу;
оқушыларға эстетикалық, экономикалық тәрбие беру, діннің тарихтағы қызметін дұрыс түсіне
білуге тәрбиелеу және т.б. болса, сонымен қатар қазіргі таңда алған білімнің прагматикалық, практикалық
сипатын күшейту мәселесі де маңызды орын алып отыр, яғни білім мазмұнына іс-әрекеттік сипат дарыту,
жиналған білімді іске жарату мәселесі және оның жолдары.
Осы міндеттер мен мақсаттарды орындау үшін стандарт талаптары негізінде білім сапасын жетілдіру
маңызды орын алады. Тарих пәндері бойынша жасалған білім стандартында, оқу бағдарламаларында
компетенттілікті жүзеге асырудың «қолданбалы пәндік іскерлік»аспектісі негізге алынып, дәстүрлі білім
мазмұнын жаңартуда оған іс-әрекеттік сипат дарыту және білімді қоғам дамуы өзгерістеріне бейімдеу
идеялары басшылыққа алынған. Тарих пәні арқылы меңгерілетін білім мен біліктер арқылы оқушының
дүниетанымы қалыптасады, әлеуметтік дағдылары жетіледі, бүкіл танымдық іс-әрекетін дамытудың құралы
игеріледі, интеллект дамиды. Ал олар адамның саналы тіршілігінде жетекші роль атқарады. Сондықтан
тарих пәнін оқытудың алғашқы сатысында оқушылардың дүниетанымдық қабілетін қалыптастыруға, ал
негізгі сатысында компетенттілікті жетілдіруге басымдылық берілуі тиіс.
Қазіргі білім жүйесінде оқытудың мазмұны күрделене түсуде. Білім мазмұны мен метариалдықтехниқалық базасын жаңарту, білім сапасын арттыру, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастыру,білім беруді
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дамытудың стратегиялық объективті заңдылығы. Әлемнің АҚШ, Англия, Канада сияқты елдерінде білім
берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайды. Осындай жағдайда
әр халықтың әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени ерекшеліктері диалектикалық бірілікте негізделіп,
мектептегі білім мазмұнын жаңартудың басты көзі болып табылады. Сонымен қатар, бұл мемлекеттегі
тарихи білім беру стандарты және нормативті кұжаттары негізінде төмендегідей ерекшілектерді атап өтуге
болады. Біріншіден стандарт бойынша алдымен оқушыларды тәрбиелеу мен ой- өрісін дамыту міндеттері
анықталады. Екіншіден стандарт оқытудың нәтижесіне бағытталған. Білімді тексеру белгілі ережеге
бағындырылды, оқыту әдістері туралы тек жалпылама ұсынастар беріледі. Үшіншіден оқытудың нәтижесі
мен сапасын талап ете отырып, мұғалім мен оқушыға кеңінен еркіндік беріледі, мұғалім курстың мазмұнын
оқыту кұрамын таңдауға шығармашылықпен қарайды. Ал қазіргі таңда Қазақстанда білім берудің өзіндік
ұлттық үлгісі қалыптасуда. Білім берудің жаңа мазмұнына байланысты адамның тұлғалық аспектілерін
дамыту мәселесі бірінші кезекте тұр.
Тұлғалық бағдарлы оқыту жұйесі бойынша студенттің ізденушілік әрекетіне басты роль беріледі де,
мұғалім әрекеті оқыту үрдісін ұйымдастырушы ретінде қарастырылады. Тұлғалық бағдарлы оқытудың мәністуденттің белгілі бір пәнді меңгеру барысындағы оның мұғаліммен өзара әрекеті негізіндегі студенттің
өзін-өзі іске асыруы, өзін-өзі дамытуы және оның тұлғалық сапаларының дамуына бағытталуы. Бұның
өзі студенттің оқу қызметінің субъектісі ретінде, даралық, өзіндік жұмыс істеуге өзін-өзі тануға, білім алу
арқылы дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны басты құндылық ретінде қалыптастыру болып табылады.
Тарихты оқыту үрдісінде жаңа технологияларды дамыта оқыту, деңгейлеп оқыту, эвристикалық
оқыту, рефлексивті оқыту/ сұрақ- жауап әдісі/, ізденуішілік тәсіл, жобалау тәсілдерін ұтымды пайдалану
студенттің шығармашылық- зерттеушілік қабілетін арттырып, өз нәтижесін береді. Осылайша, тарихи
білімнің нәтижеге бағытталуы терең де сапалы білім, білік, дағдылар мен іс- әрекеттің негізінде өздігінен
дербес білім алатын ізденетін және өздігінен дұрыс шешім қабылдайтын нарық заманында өмір сүріп, адал
еңбек ететін бәсекелестікке қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруға септігін тигізеді.
1.
2.

Әдебиет:
А.Байтұрсынов. Шығармалары. А., 1989 ж.
Қазақ тарихы. 2000 ж. № 6
Бердибекова Д.К.
Жамбылский областной институт повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров
(Республика Казахстан)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей
страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию
и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и
моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей.
Профессиональный педагог – это единственный человек, кото¬рый большую часть своего времени
отводит на обучение и воспита¬ние детей. В современном цивилизованном обществе педагог является
фи¬гурой, которая требует особого внимания.
Профессионализм специалиста, связанный с конкретной профессией, описывается через понятие
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профессиональной компетентности.
Таким образом, становится актуальным развитие профессиональной компетентности учителя.
Отечественные и зарубежные исследователи обозначают различные подходы к определению
профессиональной компетентности. В зарубежных исследованиях акцент смещен на практическую
сторону (профессиональное самосовершенствование), в работах отечественных ученых наряду с практикой
исследуется и теоретическая сторона освещаемого вопроса (методологические подходы, определения,
понятия, структура, пути формирования).
Из этого следует, что «профессиональная компетентность – это, прежде всего, характеристика
высокопрофессионального педагога, способного максимально реализовывать себя в педагогической
деятельности и способного адаптироваться к изменяющимся условиям рыночного механизма,
управляющего профессиональной мобильностью, планированием карьерного роста, профессиональной
самоактуализацией» [1].
Исходя из этого, профессиональную компетентность учителя мы определяем как совокупность
обобщенных знаний, умений и способностей, обеспечивающих результаты в обучении и воспитании
учащихся.
Для того чтобы определить направления ее развития, необходимо иметь четкое представление о ее
составе. В представлении исследователей о структурных компонентах профессиональной компетентности
учителя имеется ряд отличий. Так, одни авторы подразумевают под ними иерархию знаний и умений (А.Г.
Казакова, Л.В. Комаровская, Н.В. Кузьмина), другие (Ю.В. Варданян, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Е.М.
Павлюченков) – ряд специфических способностей, которые предполагают профессиональное мастерство.
В условиях перехода на 12-летнее образование каждый учитель должен иметь возможность создавать
собственную стратегию профессионального роста. А для этого педагогу необходимо научиться проводить
мониторинг своего профессионального развития и моделировать профессиональный рост [2].
Сегодня повысился спрос на высококвалифицированную, творчески работающую, социально активную
и конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать социализированную личность в
быстроменяющемся мире. Существуют определенные квалификационные характеристики учителя, общие
требования к специалисту, должностные и функциональные обязанности педагога и т.д.
Профессионально компетентным является такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне
осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя,
достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной
компетентности – это развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к
принятию нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям. В повышении уровня
профессионализма педагогов области, их способности к непрерывному образованию проводит большую
работу Областной институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Были определены основные пути формирования профессионализма педагога:
1. Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма.
Через оказание помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в организации деятельности
на уровне школы, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов
личности педагога. Главной целью методической работы является – непрерывное совершенствование
квалификации педагога, непрерывное содействие повышению его эрудиции и компетентности в области
методики преподавания, в связи с корректировкой учебно-воспитательной работы для перспективного
развития процессов обучения и воспитания их постоянного саморазвития и самосовершенствования.
2. Развитие профессионализма через курсы повышения квалификации.
В институте в последнее годы проводятся курсы по компетентностному подходу к образованию. На
этих курсах рассматриваются теоретические аспекты данной проблемы, а также механизмы формирования
компетенций. Проводится диагностирование, которое дает возможность определения уровня
профессионализма педагогов. Перед учителями области пока вызывает затруднение формирование таких
умений как «видеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать ее в виде педагогических задач»,

100

Nazarbayev
Intellectual
Schools

«предвидеть близкие и отдаленные результаты решения педагогических задач», «удерживать устойчивую
профессиональную позицию педагога». Значимый процент учителей отметил, что профессиональные
умения используют периодически или пока не владеют такими компетенциями.
Большое значение в повышении профессиональной компетенции учителей области имели проведенные
для учителей математики, физики, русского языка и литературы, истории и химии в очно-заочной и
сессионной форме, для учителей математики, информатики и русского языка – дистанционные курсы
повышения квалификации.
3. Реализация накопительной системы повышения квалификации, учитывающей индивидуальную
образовательную программу педагога.
В данный момент Областной институт повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров работает над созданием электронного банка данных на сайте института, доступного всем педагогам
области, где будут помещены материалы семинаров, конференций: доклады, статьи, разработки открытых
уроков. Это даст возможность поучиться друг у друга, поможет не только воспользоваться какой-то идеей
или педагогическим приемом, но и сравнить свой педагогический опыт с опытом других учителей.
Результаты прогнозных исследований ученых, показывают, что в наступающем веке образование должно
будет стать непрерывным процессом, который будет продолжаться в течение всей жизни человека. Ведь
только таким образом он сможет адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям, которые
будут требовать не только постоянного совершенствования орудий труда, но также самого его содержания,
способности овладевать новыми знаниями и специальностями профессиональной деятельности.
Критерием оценки эффективности развития профессионализма будет являться положительная динамика
в уровне профессионализма педагогов, а также уровень удовлетворенности учителей и востребованность
предлагаемых услуг.
А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Как никто не может дать другому того, что не имеет сам, так
не может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным и
образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает
над своим воспитанием” [3]. Поэтому для педагогов так важно постоянное непрерывное образование!
Литература:
1. Сыманюк Э.Э., Печеркина А.А., Умникова Е.Л. Психолого-педагогическое сопровождение
развития профессиональной компетентности педагога // Педагогические науки. - 2011 год (часть 1). - №
8. - 71 с.
2. Жайтапова А.А. Профессиональный рост учителей в системе повышения квалификации – Алматы,
2006. – 315с.
3. Коджаспирова Г. М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы, опорные
конспекты.- М., 2003.- 67 с.
Бирибаева Н.Ж.
кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор
Алматинский областной институт
профессионального развития кадров
(Республика Казахстан)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Образование на современном витке своего развития - единственный и главный ресурс, механизм
воспроизводства общественного интеллекта.
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Его приоритет во всех сферах жизни общества и определяет новую фазу нашей цивилизации –
становление общества будущего как образовательного сообщества многополярного мира. Именно поэтому
одним из 30-ти важнейших направлений Стратегии развития Казахстана является приближение системы
образования и подготовки кадров к мировым стандартам. Для этих целей Указом Президента страны Н.
А. Назарбаевым утверждена «Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
» на 2003-2015годы. Постановлением Правительства Республики Казахстан принята «Программа по
формированию и развитию национально-инновационной системы образования Республики Казахстан
на 2005-2015 годы», разработаны Концепция развития образования до 2015 года (Астана, 2003), Закон
Республики Казахстан «Об образовании» (Астана, 2007), Государственная программа развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом Президента РК от 07 декабря 2010г. №1118,
которые являются нормативно – правовой основой для реализации целей и задач модернизирующегося
образовательного поля РК [1, 2, 3, 4, 5].
Предлагаемая работа посвящена проблеме профессионального развития педагогического коллектива
(ПРПК) общеобразовательной школ в условиях реформирования системы повышения квалификации
педагогических кадров.
Актуальность обозначенной темы состоит в том, что в условиях перехода образования РК на новые
полипарадигмальные рельсы, глобализации и модернизации системы образовательного пространства,
формирование креативных качеств педагогического коллектива единомышленников, способного
реализовать общие идеи и замыслы, архиважно и отвечает запросам государства и общества.
Компетентные, инициативные, конкурентоспособные, ответственные и результативные специалисты
особенно востребованы в условиях рыночной экономики. Деятельность любого педагогического коллектива
сегодня нуждается в переформатировании и в системе повышения квалификации в республиканском
масштабе (АО «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу») намечаются кардинальные
изменения. Самым сложным и первоочередным на данном этапе, на наш взгляд, является необходимость
пересмотра целей и задач, функции коллектива в целом и каждого его члена в отдельности, ибо он призван
обеспечивать конечный результат. С целью реализации обозначенных выше позиций пересматривается
содержательная, процессуальная стороны и формат проведения курсовых мероприятий.
Содержание курсовой подготовки как на базе АОИПРК, так и в базовых учреждениях образования было
смоделировано в рамках 4-х модулей, которые охватывали бы вопросы нормативно-правовых и психологопедагогических основ образования, содержания и технологизации образовательного пространства.
Как показывает многолетний опыт в системе повышения квалификации, данная парадигма не отвечает
современным требованиям модернизации системы образования как главнейшего фактора обеспечения
эффективности и качества образования.
Новый формат курсовой подготовки педагогических кадров будет ориентирован, в первую очередь, на
такие приоритетные проблемы, в числе которых: критическое мышление как новый стандарт и критериально
- ориентированная парадигма образования; пути внедрения в образовательный процесс информационно коммуникационных технологий; современные технологии работы с одаренными учащимися; проблемы
управления и менеджмента и др. Отсюда вытекает проблема
формирования сплоченного колектива, коллектива как команды и потенциал любого педагогического
коллектива в развитии креативных качеств коллектива в целом и каждого его члена в отдельности.
В педагогической литературе коллектив как и любой трудовой коллектив можно определить как
организованную группу людей, объединенных социально значимой целью и системой непосредственных
взаимоотношений в процессе трудовой деятельности. В основе трудовой коллектив педагогов
образовательного учреждения выполнение определенных функций и его развитие идет в соответствии
со следующими процессами групповой динамики: общение внутри коллектива и за ее пределами
(общегородской, районный, областной, республиканский, международный уровни); сплочение и создание
условий для творчества; трудовые споры и конфликты; руководство и лидерство и другие процессы [ 6, с.
53-54].
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Педагогические коллективы в классификации по месту в общественном разделении труда относятся
к сфере науки и культуры, а по отраслевому признаку - к обязательному общему среднему образованию.
По численности работающих в коллективе: большие, средние и малые в зависимости от количества
обучающихся (обычные общеобразовательные с контингентом учащихся до 2000 и более , малокомплектные
от 15 детей до 40-50), отсюда и количество учителей и воспитателей.
На наш взгляд, целесообразно внести изменения в традиционный подход к курсовой подготовке (группы
формировались по определенным категориям – руководители образовательных учреждений, учителяпредметники, психологи, классные руководители, воспитатели интернатных учреждений, педагоги организаторы и т.д.). В большинстве случаев полученная на таких курсах информация мало востребована в
коллективе и не переходит в систему ценностей конкретного образовательного учреждения, хотя процессы
достижения учебных и воспитательных целей должны конкретизироваться и иметь конечные ожидаемые
результаты. Связь личных, групповых (коллективных) и общественных интересов должны выражаться
непосредственно, осуществляться наиболее частые и устойчивые межличностные контакты, складываться
отношения коллективизма.
С учетом того, что педагогические коллективы (ПК) призваны выполнять целевые, интегративные,
воспитательные, развивающие функции, на местах проводить каждые 5-6 лет курсы для всего
педагогического коллектива, а не для отдельных категорий ( за ними сохраняется право на обучение по
другим актуальным проблемам на базе института). Что это дает коллективу и каковы ожидаемые результаты?
Во - первых, коллектив получит исчерпывающую информацию (в рамках функциональных обязанностей
каждого члена педколлектива) по организации учебно - воспитательного процесса, научно-методической
работы, реализации требований и основных положений нормативных документов в области образования
РК, программы повышения квалификации педагогических кадров и т. д. (реализация целевого аспекта).
Во-вторых, качественно изменится процесс объединения всех членов педколлектива, их разрозненных
действий в единый сплоченный коллектив (реализация интегративного аспекта).
В- третьх, реализуется одна из важнейших задач педколлектива, которая заключается в удовлетворении
материальных и духовных потребностей учителей и других сотрудников образовательного учреждения
(аспект развития личности - каждого субъекта образовательного процесса) .
В-четвертых, усилится направленность на создание условий для усвоения каждым членом педколлектива
норм этики и морали, групповых норм поведения (воспитательный аспект).
Особо при таком подходе актуализируются выдвинутые социальной психологией понятия формального
и неформального лидера коллектива. Официальный руководитель ПК, директор школы (к примеру),
наделенный определенными полномочиями как формальный лидер увидит «смысл своей управленческой
деятельности, в нем появится научное творчество, возможность выдвигать и реализовывать яркие,
перспективные идеи» [7, с. 5]. А неформальные лидеры в нестандартных, значимых ситуациях способны
будут оказывать существенное влияние на поведение некоторых членов ПК или на решение трудных,
узловых вопросов.
Содержательный аспект лекций, ОДИ, лабораторно-практических и практических занятий, тренингов,
проводимых учеными, психологами на курсах заявленного выше формата направлен на акцентуализацию
главной миссии руководителя любого ПК в современных условиях – сформировать из людей,
различающихся возрастом, полом, уровнем образования и развития, типом темперамента, квалификацией,
мотивированностью и способностями, личностными качествами и другими типологическими признаками,
коллектив единомышленников (а не людей, работающих и живущих по одному сценарию) или команду
(новое слово в педагогической науке), способную эффективно и результативно решать сложные проблемы
качественного воспитания и обучения будущих полноправных членов казахстанского общества.
Таким образом, весь теоретический и практический блок будет на решение проблемы формирования
сплоченного и мотивированного коллектива, так как сплоченность – это один из наиболее важных качеств,
определяющих эффективность коллективной работы.
Следующий параметр, который необходимо усилить в «коллективной подготовке» - это вопросы

103

Nazarbayev
Intellectual
Schools

формирования и развития профессиональной компетентности членов педколлектива, который держится
на «трех китах»: исключительные умения самого учителя плюс искусство плюс совокупность личностных
качеств. Но эти составляющие сами по себе еще не способны обеспечить качество обученности учащихся,
поэтому вся работа на курсах должна быть ориентирована на совместный поиск путей решения этой
проблемы.
Один из важнейших и актуальнейших вопросов для педагогических коллективов сегодня - продуктивность
деятельности субъектов образовательного пространства в контексте пересмотра ее сущности и структуры .
Творчество педагога неповторимо, это такое же высокое искусство, как творчество композитора и художника
– а может быть, и куда более сложнее. А. Реан в своей книге приводит пример из «Обыкновенного чуда»
Евгения Шварца, где Волшебник, гордясь своим творением, приговаривал: «Подумаешь, сделать живое из
мертвого. А вот из живого сделать еще более живое!..» Этот фрагмент из художественного произведения
как нельзя лучше доказывает тезис: педагогические коллективы имеют дело с живыми людьми и работать
должны так, чтобы эти живые люди учились, формировались и развивались для выполнения своих
гражданских функций - функций труженика, защитника Родины, семьянина и общественного деятеля.
И в этом контексте в основе деятельности педагогического коллектива должен лежать принцип
системного подхода к анализу и построению моделей педагогической деятельности.
Как подчеркивал Б.Ф. Ломов, идея системного подхода не нова. Она разрабатывалась П.К.Анохиным
(теория функциональных систем), В. И. Гинецинским (функциональные компоненты модели системного
характера, Н.В. Кузьминой (функциональные компоненты педагогической деятельности) и другие. В рамках
модели Н.В. Кузьминой выделяются 5 структурных составляющих, куда входят: субъект педагогического
воздействия, объект педагогического воздействия, предмет их совместной деятельности, цели обучения и
средства педагогической коммуникации [8, с. 317-320]. Именно эти структурные составляющие являются
системой; они взаимосвязаны, и ни один из данных составляющих не может работать в автономном режиме
и заменить эту систему другой невозможно. Ею же разработана и структура деятельности учителя.
В современном понимании, профессиональное мастерство и творчество каждого члена ПК начинается с
освоения системных моделей организации деятельности, что является базой для реализации современных
требований государства и запросов общества.
В основе любых курсов повышения квалификации педагогических работников должна лежать модель
педагогической деятельности, разработанная Н.В. Кузьминой, где в структуре деятельности учителя выделены
5 функциональных компонентов: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и
коммуникативный.
Таким образом, в условиях изменения образовательной парадигмы РК - организации образовательного
процесса, формированию и развитию продуктивной деятельности субъектов образования уделяется
первостепенное внимание и суть курсовой деятельности должна заключаться в моделировании инновационных
методов и приемов, обеспечивающих развитие профессиональной компетентности педагогических кадров.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В
УЧЕБНИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Содержание курса русского языка в профильных (10-11-ых) классах в средних школах РК максимального
приближено к потребностям выпускников, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с
формированием общей культуры, с задачами социализации личности [1].
Как известно, способность добиваться успеха в процессе коммуникации является той характеристикой
человека, которая во многом определяет достижения выпускника школы практически во всех областях
жизни. Родной язык не только влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, но и
вооружает ученика основным средством общения и обучения, что в дальнейшем будет способствовать
дальнейшему успешному овладению профессией.
Основное внимание на завершающем этапе изучения русского языка уделяется формированию системы
коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного
общения.
В связи с этим важнейшей задачей является овладение функциональной грамотностью, когда учащиеся,
зная основные правила грамматики, орфографии и пунктуации, словообразования, лексики, учитывают
закономерности их употребления как в устной, так и в письменной речи.
Формирование функциональной грамотности учащихся становится возможным в условиях обновления
системы языкового образования, осуществляемого в настоящее время в Республике Казахстан. Модель
функционально грамотной личности актуальна для современного школьного образования, так как
ориентирует на развитие человеческого потенциала, способствует воспитанию компетентного члена
общества в решении задач общения. В методическом отношении эта модель позволяет устранить
искусственный отрыв языка от человека и разработать языковой курс лингвопрагматической
направленности.
Функциональная грамотность позволяет выпускникам школы свободно пользоваться языком при
любых жизненных обстоятельствах, особенно если их будущая профессия связана с общественными
специальностями (учитель, журналист, дипломат, политик, менеджер).
К выпускникам школ XXI века жизнь предъявляет повышенные требования. Функционально
неграмотные люди оказываются беспомощными при составлении простой объяснительной записки,
заявления, инструкции, тезисов устного выступления, не говоря уже об участии в каком-либо обсуждении
в публичном споре, когда нужно высказать свою точку зрения, представить свои аргументы. Именно
функционально-речевая подготовленность обеспечивает безболезненный переход к дальнейшей
общественной и профессиональной деятельности, к дальнейшей учебе после окончания профильной
школы.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить новые тенденции и подходы к содержанию и технологии
обучения в учебниках нового поколения по русскому языку для профильных классов (11) классов
общеобразовательной школы с русским языком обучения общественно-гуманитарного направления.
Главная характерная особенность - усиление речеведческой направленности.
Это обобщающие разделы: «Стили речи», «Текст и виды его переработки», «Культура устной речи».
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Наряду с написанием сочинений, диктантов выпускник школы, готовясь к дальнейшей учебе и
профессиональной деятельности, должен овладеть и такими нужнейшими видами письма, как конспект,
тезис, реферат, аннотация, обзор, характеристика, доклад, деловое письмо.
Современные программы и учебники по русскому языку для профильных классов включают и
такой новый раздел, как «Культура устной речи», нацеленный на вооружение школьников знаниями и
некоторыми умениями не только в устном общении с отдельным человеком, но и с особенностями речи в
условиях аудитории сверстников, на публике в различных ситуациях, например, в научном споре, диспуте,
выступлении на собрании.
Учебники нового поколения для 11 класса отвечает единой образовательной концепции Республики
Казахстан, основанной на идеях развивающего обучения и обеспечивающей обновление содержания и
технологии обучения.
Вся система обучения строится на новых подходах к обучению школьников в выпускных профильных
классах, на таких научно-методических принципах, как: [2]
•
принцип учета повышенной речевой деятельности учащихся;
•
принцип приоритета коммуникативной направленности;
•
принцип интегративного содержания обучения;
•
принцип практической направленности;
•
принцип формирования, расширения кругозора и лингвистического мировоззрения учащихся;
•
принцип разноуровневых заданий и дидактического материала.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русского языка на завершающем
этапе, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и закрепление
системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего обеспечивается развитие
речемыслительных способностей языковой личности школьника.
Приведем пример. Раздел «Культура устной речи» начинается с осмысления и развития техники речи,
правильной техники речи — первоосновы в процессе общения людей. О какой культуре устной речи можно
говорить, если у участника общения прерывистое речевое дыхание, срывающийся голос, нечеткая дикция
и ошибки в произношении звуков? Звучащая речь говорящего дает много информации слушателю не
только о содержании его речи, но и о нем самом: уровне его общей культуры и образования, об отношении
к высказываемой мысли. Даже самая интересная, свежая мысль, озвученная монотонно, вяло, невнятно
может не «дойти» до слушателя, участника беседы, утратить всякий смысл.
Задача школы — обучение выразительной речи, которая способна передать тончайшие смысловые и
эмоциональные оттенки речи говорящего.
Школьный курс очень мало уделяет внимания звучащей выразительной речи, повышению культуры
устной речи.
Выразительность звучащей речи приобретается длительной тренировкой речевого аппарата —
органов дыхания, голоса и других органов речи, которые участвуют в произношении звуков речи. Мало
кто из учащихся знает об основах правильного дыхания в процессе речи, о фазах дыхания, на которых
произносится речь. Знают ли ребята о том, какое разрушающее действие оказывает распространенное в
школах курение на качество дыхания и качества голоса?
Правильность и выразительность речи достигается усиленным вниманием и к интонации речи,
создаваемой постановкой пауз, словесных и логических ударений в предложении, темпом речи,
повышением/понижением тона, тембровыми различными окрасками, выражающими эмоциональное
состояние.
В какой бы форме ни осуществлялась звуковая речь: в форме ли высказываний своих мыслей и
переживаний, в форме ли чтения художественного или публицистического произведения, т.е. передачи
чужого текста, главным является мысль, чувство, намерение говорящего, читающего. Сообщаемое должно
быть ясным и доступным для понимания собеседника, интересным и полезным для него. Только при этом
условии достигается живое, яркое, конкретное представление о содержании речи. Только выразительная
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звучащая речь может затронуть чувства и внимание слушателя, оказать на него эмоциональное воздействие.
Зная и правильно используя технику речи, ученик может овладеть в достаточной мере мастерством устной
речи.
В основе техники речи лежит речевое дыхание, голос, дикция, орфоэпия. Система тренировочных
упражнений позволит работать над механизмом дыхания, над правильным регулированием мышц живота
и грудной клетки.
Многие учащиеся не имеют элементарных представлений о том, что в процессе устной речи дышать
надо рационально, правильно расходуя запас воздуха, соизмеряясь с длиной фразы, не выдыхая его до конца.
Неумение правильно контролировать свое дыхание не позволяет ученику, верно, прочитать стихотворение
с длинной строкой, так как он делает вдох раньше, чем это нужно; этим нарушается смысл фразы.
Выполнение упражнений поможет понять механизм дыхания в процессе устной речи и наладить работу
по тренировке органов речи.
Учащиеся, даже выпускных классов, имеют смутное представление о работе органов речи, особенно
о речевом голосе. Нужно ли несколько расширить сведения о качественной характеристике человеческого
голоса? Молодежь расточительно, небережливо относится к своему голосу, этому важнейшему инструменту
общения: среди учеников распространено курение, употребление прохладительных напитков, разговор на
повышенных тонах.
И редко приходит в голову мысль о том, что голос следует беречь, и при неблагоприятных условиях он
может охрипнуть или исчезнуть вообще.
Учитель может свою лекцию-беседу о качествах голоса (силе, высоте, темпе, полетности) сопроводить
яркими примерами. Цикл упражнений позволяет практически показать голосовые изменения. Некоторые
сведения учащиеся получили на уроках литературы (в частности, о понижении и повышении голоса, о
силе голоса), поэтому выполнение заданий можно дать для домашней работы. Эффективны коллективные
упражнения в классе, так как не каждый ученик может выполнить задание в «сольном» исполнении, и
поэтому «хоровое» исполнение лучше. В целях экономии времени можно ограничиться выполнением лишь
части упражнений в классе, а большую часть задать на дом. Особенно полезным может быть упражнение на
произнесение пословиц, меняя темп речи, силу и высоту голоса, а также придавая чтению назидательной
или насмешливый тон.
Упражнение на произнесение скороговорок, как правило, вызывает рабочий шум, и эти тренировочные
задания можно выполнить во внеурочное время или в качестве лингвистических разминок.
Далее следуют орфоэпические упражнения. В зависимости от уровня подготовки учащихся в классе
эти упражнения можно выполнять, неоднократно возвращаясь к ним. Особое внимание нужно уделить тем
орфоэпическим нормам, которые чаще всего нарушаются учащимися конкретного региона, конкретной
школы.
Представление об интонационной стороне речи будет неполным без повторения и расширения знаний
о логической паузе, логическом ударении и общей мелодике речи. Не всегда ученики могут интонировать
в предложении знаки препинания и ставить их в письменной речи.
Учитывая сказанное, нужно уделить особое внимание выполнению, упражнений к подтеме «Логическая
пауза и логическое ударение»,» познакомить с интонационной разметкой текста, если с этим материалом
учащиеся ранее не были ознакомлены. Упражнение на составление «интонационной партитуры» текста
может быть выполнено сильными учениками по желанию, или под руководством учителя выполняется
фрагмент партитуры. По ходу работы следует отметить логические паузы и ударения, выразительно
прочитать стихи, подчеркивая чувства автора,
подготовить для конкурса чтецов стихотворение Магжана Жумабаева «Кто я?»
КТО Я?
Я лев — грозным рыком своим устрашаю, Я тигр — мощной хваткой своей побеждаю.
Я облако в небе, я ветер игривый, Поэтому в жизни преград я не знаю. Я солнце — теплом

107

Nazarbayev
Intellectual
Schools

своим всех согреваю, Я мысленно в глубь мирозданья взмываю. Я — синее море без дна и
без краю, Свободно плещусь, волною играю. Я пламя — огнем я своим опаляю, Тулпаром я
всех скакунов обгоняю. Пусть рушится мир, пред глазами сгорая, Я весел, а значит, и смерть
побеждаю, Но разве невежда бессмертье познает? Я сам себе царь, господин и судья, Пред
силой и властью колен не сгибаю, С добром я и гневом по жизни шагаю, Трудом своим пищу
в пути добываю, Как перст, одинок я, но слабых людей В друзья и попутчики не выбираю.
Я бог, и как богу себе покланяюсь, Я слово свое, как Коран, почитаю. Я сам разрушитель. Я
сам созидатель. И в песне своей я живу и сгораю.
Даются задания:
•
Подготовьтесь к выразительному чтению.
•
Перепишите текст, объясняя знаки препинания.
•
Сформулируйте практический совет по устной речи для школьников на основе этого стихотворения.
•
Какие еще стихотворения этого поэта вам известны?
В процессе изучения параграфа о технике речи можно подготовить и провести вечер на тему «Живое
слово», где каждый ученик может продемонстрировать то, чему он научился, выполнив тренировочные
упражнения индивидуально или в микрогруппе.
Советы учителю:
1. Материал данного параграфа вряд ли можно реализовать в полном объеме за один урок. Исходя
из особенностей подготовки вашего класса, выберите один или два стержневых вопроса для практической
работы на уроке: голосовые упражнения или орфоэпические, на логическое ударение или интонационную
разметку. На дом можно предложить те разновидности упражнений, которые не выполнялись в классе.
2. Теоретическую часть параграфа можно разделить на «известное» и «неизвестное». Неизвестное
дать в форме лекции-беседы или проблемно-поисковой деятельности («Найдите ответ на вопрос: «Что мы
узнали о своем голосе?» или шутливого рассказа «Век живи и век дьши’’)
Впервые в учебнике для старшего звена включены инновационные технологии [4], основанные на
личностно-ориентированном подходе к обучению: ролевые и учебные игры, метод мозгового штурма,
метод пометок, ассоциативный метод, кластеры, концептуальные карты, метод мозаики, метод эмпатии и
многое другое.
Так, например, на основе небольшого текста «Гость в двери – счастье в дом» проводится тренировочная
работа пол технологии «Дебаты». Учащиеся в процессе обсуждения текста создают новую информацию,
отвечают на новый интерпретированный вопрос:
1. Почему соблюдался народом обычай гостеприимства?
2. Как ты думаешь, не является ли этот обычай отжившим?
На этапе размышления (рефлексии) происходит активная перестройка собственных представлений
и знаний учащихся, приспособление их к получению новой информации, процесс реструктуризации
усвоения нового на основе текста.
Гость в двери – счастье в дом
Откуда они идут, истоки знаменитого казахского гостеприимства?
Рассказывают, что давным-давно, когда еще было совсем мало людей на свете, жил старец, который
приручил диких верблюдов, лошадей, коров, овец и стал первым скотоводом в казахских степях. Было у
него три сына – верные и надежные помощники отцу в любом деле.
Когда пришло время ему умирать, призвал он к себе сыновей и сказал:
- Оставляю вам все то, что нажил трудом и умом. Разделите мой скот на четыре равные части, возьмите
себе каждый по стаду и продолжайте с успехом дело отца. Живите дружно и учите добру сове потомство.
Поклонились ему сыновья, поблагодарили за дар, прежде чем выйти из юрты, обратились с
вопросом:
- Не ослышались ли мы, родитель наш, и верно ли поняли твой наказ? Нас трое, а ты распорядился
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разделить скот на четыре части. Кому ты оставляешь четвертую часть?
Отец ответил:
- Четвертую часть своего скота я оставляю вашему гостю. Пусть всякий, кто нуждается в пище и крове,
кто по желанию или по нужде явится в ваше жилище, найдет у вас приют, ласку и обильное угощение. И
если гость ваш из скромности станет отказываться от пищи и от питья, скажите ему, что ест и пьет свое, а
не ваше, ибо в вашем достоянии есть и его доля.
Миновали века, и многое переменилось с тех пор. Но во все времена крепок степной обычай
гостеприимства. Кто бы ни зашел среди дня или ночи в жилище казах, каждого ждет почет, мирный отдых
и щедрое хлебосольство – «конак асы» («пища гостя»).
(Из национального казахского фольклора)
Таким образом, обновленное содержание курса русского языка в профильных классах позволяет
совершенствовать основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные,
организационные создавая условия для осуществления межпредметных связей
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Бөлшекбаева А.И.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университетінің
(Қазақстан Республикасы)
АДАМИ КАПИТАЛ ЖӘНЕ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ МӘДЕНИЕТІ
Әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті, жоғары білікті, ұшқыр ойлы, шапшаң әрекет ететін мамандар
басты басымдықтарға ие. Атап айтқанда, елдің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіші - халық өмірінің
жоғары деңгейі мен сапасы болып табылады.
Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап, адами капиталды дамыту, оның ішінде халықты сапалы
біліммен қамтамасыз ету - Елбасы саясатының басым бағытына айналды. Адам капиталы – бұл адамгершілік
қасиет, оқу-білім, кемелдік сана. Егер олар экономика саласына жұмсалса, онда адам капиталы болып
есептеледі. Дамыған мемлекет болу үшін ақыл, парасат, білім, ғылымды экономикаға жұмсау – бұл адам
капиталының мәні [1,4].
Соған байланысты Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама білім беру қызметі білім беруді
басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалыптастыруға, жеке тұлғаның еңбегін мемлекеттік қолдау
мен ынталандыруды күшейтуге, білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін білім
сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуіне бағытталған. Тұлғаның бойында белсенді азаматтық
ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық
қасиеттерді қалыптастыру, республика азаматтарының материалдық және рухани әл-ауқатын жақсарту,
экономиканың тұрақты дамуы үшін баршаға арналған сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету
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арқылы бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен ең бастысы еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге
қабілетті адами капиталды дамыту маңызына негізделген. Адами капитал дегенде тұлға, тіпті дара тұлға
деп айта кетуіміз керек. Қазіргі кезде – тұлғаға сұраныс туған [2,1]. Ендеше, болашақ маманның яғни
тұлғаның дүниетанымдық мәдениетінің де маңызы зор екенін айтқымыз келеді.
Болашақ мұғалімнің дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру қоғам өмірін ізгілендіру мен
демократияландыруға байланысты көкейкесті мәселенің біріне айналған. Осы орайда қазіргі жоғары
оқу орындарында рухани байлықты дамытуда және көркемдік білім берудің құнарлығын арттыруда
дүниетаным мәселесін теориялық-практикалық тұрғыдан қарастыру қажеттілігі туындап отыр. Ұстаз
қоғамның болашағын жасаушы. Мемлекеттің дүниежүзілік деңгейде шоқтығының биік болуы мұғалім
еңбегінің көрінісі, сондықтан мектептегі педагогикалық үрдістің жоғары дәрежеде болуы мұғалімнің
теориялық және практикалық даярлығына байланысты.
Мәдениетті болуға әрбір адам тырысатыны ақиқат, ал педагогтар үшін мәдениетті болумен қатар
дүниетанымдық мәдениеттің де маңызы орасан зор. Себебі, өзінің ұлттық менталитетін, мәдениетін,
санасын, дәстүрін меңгермеген маман болашақта құлықсыз ұрпақ тәрбиелеп шығады. Сондықтан да
болашақ мұғалімдер педагогиканың теориясымен ғана қаруланып қоймай, өздерінің дүниетанымдық
мәдениетін де қалыптастыруы тиіс. Жоғары оқу орнында өзінің педагогикалық білімін жетілдіріп жатқан
болашақ мұғалім «педагогикалық мәдениеттің» маңызды екенін жан-тәнімен сезіне отырып, оның ар
жағында тамыры терең «дүниетанымдық мәдениеттің» де аса маңызды екенін түсінуі қажет.
Педагогикалық мәдениет - мұғалімнің ғылыми-педагогикалық дайындығы мен тәжірибелік іс-әрекеті
арасындағы қарама-қайшылықтарды шешу дәрежесін бейнелейтін, оның педагогикалық іс-әрекет пен
тәрбие қатынастарының субъектісі ретіндегі тұтас тұлғасының мәнді сипаттамасы [3,182].
Сөз жоқ, мәдениетті қоғамдық құндылық деуге болады. Яғни, адамсыз, адам қоғамынсыз мәдениетті
елестету мүмкін емес. Сондықтан да, жетекші мәдениеттанушылар мәдениетке, ең алдымен, қызмет
үрдісінің өзі және нәтижесі, қызметтің құрылымдық қасиетке ұласатын тәсілі (Э.С.Маркарян), қоғамдық
үрдісті айқындайтын адам қызметінің мәні ретінде қарайды. Демек, мәдениет дегеніміз қоғамның өмір
сүруінің міндетті қызметі екенін аңғарамыз. Мәдениет қоғаммен диалектикалық байланыста. Былайша
қатынастарға түсудің тәсілі болып шығады. Бұл тұрғыдан келгенде, мәдениет-қоғам дамуының көрсеткіші,
сонымен бірге қоғамдағы өзгерістерге тәуелді де [4,26].
Дүниетаным - жеке адамның, әлеуметтік топтың, таптың немесе тұтас қоғам қызметінің бағытын
және шындыққа деген қатынасын айқындайтын ұстанымдардың, көзқарастардың мақсат-мұраттар мен
сенімдердің жүйесі [3,96].
Тұлғаның дүниетанымы оның ой-пікірін айшықтайды. Адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін оның
білім деңгейі емес, дүниетанымын көрсетеді. Сонымен қатар, ол таным, адам, өмір салты философиясының
негізгі категорияларының бірі болып табылады және зерттейтін мәселесі болып табылады. Әлем, тұрмыс,
әлеумет пен индивид туралы, оның этикалық және эстетикалық жағдайы, адамның объективті әлемдегі
рөліне сипаттама береді.
«Дүниетанымдық мәдениет» мұғалімнің жеке кәсіби сапасы ретінде өзекті де табысты және қазіргі
заманғы ерекше үздік белгілерінің бірі болып табылады.
«Дүниетанымдық мәдениет» - мұғалімнің тұлғалық құрылымының элементі ғана емес, оның кәсіби
педагогикалық құрылымын байытудың және қалыптастырудың ең қажет факторы.
Жалпы дүниетаным адамзат пен қоғамның рухани өміріндегі күрделі құбылыс. Оның қолдауымен адамзат
қызметі ұйымдастырылған және реттелген сипатқа ие. Ол көзқарастар, ойлар, идеялар, құндылықтар мен
ұстанымдар жиынтығы болып табылады. Сонымен бірге, адамзаттың өмірлік позициялары айқындалып,
қызметі мақсатты түрде ұйымдастырылады.
Мұғалім – ғылыми дүниетаным иесі және оны жүзеге асырушы болып саналады. Жалпы, оқушының
дүниетанудағы жәрдемшісі мұғалім. Ол рухани жан дүниесі бай идеялық, психологиялық және әдістемелік
даярлығы бар, ой - өрісі кең және берік көзқарасты адам болуы керек.
Елбасының «Қазақстан - 2030» бағдарламасында жастарға жан жақты тәрбие беруді дамытудың ерекше
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маңыздылығы айтылған [5,2]. Ендеше осы бағдарламаға сүйене отырып қоғамдағы белсенді тұлға – жас
маман иесіне оқу-тәрбие жұмысын қарқынды әрі сапалы жүргізу керектігін талап етіп қояды. Бұл жерде
біз болашақ жастардың өмірге өз үлесін қосып, орнын табуына ерекше ықпал ететін дүниетанымдық
көзқарасының қалыптасуына, олардың мәдени-әлеуметтік іс-әрекетін жетілдіруіне байланысты екенін
мойындауымыз керек.
Болашақ ұрпақтың дамуы ұстаздарының адамгершілігіне, белсенділігіне, білім деңгейіне,
шығармашылық іс-әрекетіне байланысты болмақ. Сол себептен бізді қоғамға аса қажет мамандардың
кәсіби шеберлігінің қандай дәрежеде екендігі үлкен мәселелердің бірі.
Сондықтан, ұстаздар осы сұраққа жауап алатындай білім, жоғары мәдениеттілік, дағды, іскерлік, өз
ісіне деген сенімділік, тез шешім қабылдай алатын, ұйымдастыру қабілеті жоғары болмағы мәлім. Жас
мамандардың ой-өрісінің , адамгершілігінің, рухани байлығының білім деңгейінің, жоғары мәдениеттілгінің,
дүниетанымдық көзқарасының, шығармашылық ойлау қабілетінің мәдени ортасына байланысты дамуына
қарай бірлесіп, түсінісіп кәсіби мамандығын жетілдіруге бағытталады. Бұдан шығатын қорытынды, жас
мамандардың бойына мынадай қасиеттерді қалыптастыруына мүмкіндік туады. Жоғары саналылық,
белсенділік, жауапкершілік, борыш сезімі, экономикалық ойлау және т.б.
Сонымен мәдени - әлеуметтік іс-әрекеттерді ұйымдастыру өзінің қосымша жасырын күшін, резервін
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Оны әсерлі қолдану барысында болашақ маманның өзі таңдаған кәсібіне
сүйіспеншілігі артып, білімін тереңдетеді, яғни педагогикалық шеберлігін шыңдап өз ортасындағы беделін
арттыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік белсенділігін, мәдениеттілігін, іскерлігін қалыптастырады. Олай
болса, мұғалім – жалпы білім беретін әр түрлі типтегі мектептерде оқушылармен оқу-тәрбие жұмысын
жүргізетін маман. Мұғалім – дүниеге ғылыми диалектикалық материалистік көзқарасты, әлеуметтік,
психологиялық, педагогикалық даярлықты, жоғары адамгершілік сапаны, қоғамдық белсенділікті, оқушыға
және мамандыққа деген сүйіспеншілікті, дербес білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу жолдарын, қажеттілігін
игерген біздің заманымыздың алдыңғы қатарлы адамы.
Дүниетанымды қалыптастыру үшін адамға бәрінен бұрын білім негіздерін меңгеру қажет. Өйткені
білім дүниетанымды қалыптастыратын негізгі мәселе болып табылады.
Дүниетанымдық деңгейлерді сараптай келе, дүниетаным – әлем, тұтас дүние туралы, ондағы адамның
орны, тіршіліктің мән-мағынасы туралы көзқарастардың, пікірлер мен түсініктердің жүйеленген жиынтығы
деуге болады. Дүниетаным көзі – білім. Адам тіршілігінің көзі – табиғат. Дүниетаным – дүние және тану
деп аталатын екі бөлімнен тұрады. Адамның әрбір даму кезеңіне байланысты дүниені тану шеңбері мен
оның мазмұны ұлғайып, тереңдей түседі. Қоршаған дүниені білу – танымға байланысты. Таным – адам
санасын дамытудың негізгі және ол арқылы адам өзін қоршаған ортаны игеру мүмкіндігі [3,96].
Қоғамдағы кез келген мәселені тиімді, дұрыс шеше алатын, еңбек іс-әрекетіне және танымдық ісәрекетке қабілетті адамды дүниетанымы қалыптасқан тұлға деп айта аламыз.
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Ғалымжанов Б.Ғ.
филология магистрі
Астана қаласы Білім беру жүйесіндегі кадрлар
біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының
(Қазақстан Республикасы)
РУХАНИ БАЙ МҰҒАЛІМ – ТАБЫСТЫ МҰҒАЛІМ
...Өмір деген – әркім өз жолын ғұмыр бойы іздеп өтетін қиындығы мен қызығы қатар жүретін, күрделі
тарам-тарам соқпақтардан тұратын үлкен мектеп... Осынау үлкен мектепте АДАМ деген үлкен атқа
лайықты болу үшін білім мен тәрбие керек.
Қоғам дамуында білім берудің ең маңызды мәселе екендігі ақиқат. Қазіргі кездегі білім берудегі негізгі
мақсат – жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой-тұлғасы бар адами-рухани құндылығы жоғары,
қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.
«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз»,- деген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
сөзі бекер айтылған жоқ. Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі
ұрпақ бейнесінен көрінеді. Осыдан барып жас ұрпақтың бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды
шығармашылыққа баулу туындайды.
Ал шығармашыл тұлға қалыптастыру үшін оны қалыптастыратын мұғалім де шығармашыл, дарыны
мен таланты ұштасқан, рухани бай болуы қажет-ақ.
Әрбір мемлекеттің өсіп-өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы – осы ұстаз берген
білім. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім
беру саласын дұрыс жолға қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше, осындай бәсекеге қабілетті,
рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа формация мұғалімінің еншісінде. Ал жаңа формация мұғалімінің ең басты
талабы оның адами-рухани құндылығы. «Қыран – түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз – шәкіртіне
талмайтын талап сыйлайды», - демекші ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам
тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Ал жеке
тұлғаға білім беріп, тәрбиелейтін, дамытатын, әрине – ұстаздар қауымы.
Нағыз мұғалім деп тәрбиеленушінің ойы мен жүрегіне жол тапқан ұстазды айтамыз. Ал адам жүрегінен
жол таба білу оңай шаруа емес, тек қана адами-рухани құндылығы тереңдер сол жолдың ізінен адаспай
жүре алады.
Кейбір адамдарға не болып жатса да – бәрібір. Олар өздігінен ой қорытып, шешім іздеп жатпайды,
кім жоғарыда отырса, солардың сөзі – сөз. Түсі, түрі осылайша өзгеріп тұратын адамдар, өкінішке орай,
жоғары білімділердің арасынан да көптеп кездестіруге болады. Бұндай адамдар қоғам үшін өте қауіпті.
Тәрбие мәселесінде кетіп жатқан олқылықтарға зер салатын болсақ, ол олқылықтар ересектер тарапынан
жіберіліп жатқанын аңғару қиынға соқпайды. Қоғамның, уақыттың ығына жығылып, адами рухани
құндылығымыздың төмендігінен құтқара бастың қамын ойлайтын дәрежеге жеттік. Құтқара бастың қамы
үшін өмір сүруге етіміз үйренді. Соның нәтижесінде ұрпақ та бізден алыс емес. Нағыз байлық – дүниенің ағылтегіл көптігі емес. Нағыз байлық – жан сарайыңның байлығы екенін терең түсіне алмай жүргеніміз өкінішті.
«Барлық мүмкіндік балалардың бойында»,- деген ұлы ойшыл А.Толстойдың даналық сөзі бар, ал баланы
дамытатын шығармашыл, талантты, білімді ұстаз. Жалпы алғанда барлық салалардағы сияқты педагогикалық
істе де талант сирек кездесетін нәрсе. Барлық мұғалім талантты болмаса да өз ісінің шебері болуға міндетті.
Жақсы шебер мұғалім ғана оқушылардың тұлғалық келбетін қалыптастыра алады.
Шығармашылыққа жетпей тұрып, шебер педагог болу мүмкін емес. Шығармашылық жаттау, есте сақтау және
жаттығу жолымен жасалмайды. Ол –мұғалім ізденісінің нәтижесі, оның ақыл-ойының көрінісі. Шығармашылық
– әр ұстаздың дара қасиеті. Ал шығармашылық тазалықтан, рухани байлықтан туындайтыны шындық.
ХХ ғасыр басында С.Торайғыров сынды даланың ұлы перзенті: «Ғылым екі жікке бөлінеді: бірі – дене
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азығы, бірі – ар азығы. Дене азығы дегеніміз – осы күнгі адам баласының жеңіл күн көруіне себеп болып жүрген
саймандар білімі; ... ар азығы дегеніміз – әділдік. Осы соңғы – әділдік табылмай, басқа дене азығы өнерлерінің
көбеюімен жалпы адам баласының күн көрісі ауырламаса, жеңілдемейді, бақытсыздығы көбеймесе, азаймайды»,
-деген екен. Ал Ш.Құдайбердиев «Білім беру саласында «ар білімі» деген білім оқытылуы тиіс деп ойлаймын»
дейді.
Ізгі өнеге тәрбиесі біз айтып жүрген адамгершілік, эстетикалық, этикалық, ізгілік тәрбие т.б. дегеніміз бір
сөзбен ізгі өнеге тәрбиесі. Сондықтан баланы жас кезінен тазалыққа, бой тазалығымен қоса ой тазалығына
баулуды басты нысана етіп алуымыз шарт.
Ізгі өнегеге қаныққан ұрпақты білім-ғылымның қай саласына бәйгеге қоссаң да жеңіп шығатыны ақиқат.
Ұстаз деген ұғым ғұламалыққа жақын ұғым. Ол өз пәнін ғана емес, дүние сырын, қоғамдағы өзгерістерді,
адами мінездерін, өнердің қуат-әсерін, сырын, адамның жан-дүниесін, психологиясын т.б. білетін жан болуға
тиіс. Сонда ғана ұстаз деген атқа лайық болмақ.
«Мен үш қасиетімді мақтан тұтам», - деген екен Ақан сері. Олар: жалған айтпадым, жақсылықты сатпадым
һәм ешкімнен ештеңені қызғанбадым. «Адамның үш қасиеті - әркімнің өз құдайы». «Өз құдайынан
айырылған адам бос кеуде, өлгенмен тең», - деген екен. Шындығында бұл ақиқат. Қанымызда бар асыл
қасиеттерімізді үнемі жандандырып, оны молайтып, адамгершілік деген қасиетті бойымыздан үнемі іздеп
отыруды дәстүрге айналдырсақ ұтарымыз көп болар еді деп ойлаймын.
Шығармашыл, рухани бай педагог өзінің педагогтік шеберлігін де ұтымды пайдалана біледі. Олай
болса, рухани бай мұғалім – қай бағытта да табысты болмақ.
1.
2.
3.
4.
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педагогика ғылымының докторы, доцент
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДАҒЫ
ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМНІҢ МАҢЫЗЫ
Қазіргі мұғалім өзінің педагогикалық іс-әрекетінде этностың материалдық және рухани өмірінде
көрінетін тәрбие туралы елестетулер эволюциясын бейнелейтін дәстүрлі мәдениетке, тәрбиенің жалпы
адамзаттық мәдениетінің бір бөлігін құрайтын этникалық қауымдастықтың педагогикасын зерттейтін
этнопедагогикаға сүйеуіне зор мүмкіндігі бар. Осыған байланысты жоғарғы педагогикалық мектептің
алдында мұғалімдерді өзінің түп-тамырын, салтын, мәдениетін және халықтың тарихи дәстүрін білетін,
халықтың рухани бай тәжірибесін игеретін, өзіндік тұрмыстық этнопедагогикалық мәдениет субъектісі
және қорғаушысы ретінде даярлаудың практикалық және ғылыми міндеттері тұр.
Болашақ мұғалімді этнопедагогикалық тұрғыдан даярлау үшін педагогикалық циклдегі бүкіл пәндердің,
оның ішінде этнопедагогика пәнінің маңызы аса зор.
Ғалымдар мен әдіскерлер этнопедагогиканың әуелі гуманитарлық білім жүйесіндегі орнын
философия, тарих, саясаттану, әлеуметтану психология, конфликтология, дінтану, валеология, экология,
медицина сияқты ғылымдардың қатарынан табылып, этнопедагогиканы ғылыми пән ретінде қарастырып
университеттік білім берудің педагогикалық бөлігін анықтайды.
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Этнопедагогиканың дүниетанымдық деңгейдегі негіздеріне талдау жасалынып, ғалымдар осы саладағы
білімнің этномәдени құндылықтарын (мәдениеттанушылық тәсіл негізінде), этнопедагогикалық жүйені
(жүйелілік тәсіл негізінде), этнопедагогикалық кешенді (кешенді тәсіл негізінде), этнопедагогикалық
объектінің даму варианттарын (оңтайлылық тәсіл негізінде), этнопедагогикалық жүйелер мен үрдістерді
басқаруды (кибернетикалық тәсіл негізінде), этнопедагогикалық құбылыстарды өлшеудің критерийлік
аппаратын (математикалық - статистикалық) жан-жақты қарастыруды сондай-ақ, этнопедагогиканың
университеттік білім беру жүйесіндегі орнын нақтылау үшін этникалық педагогиканың сапалық белгілері
(этнопедагогикалық орта, ғылыми пән, білімдік кешені) объект, пән, мақсат тұрғысынан анықтау
бағытындағы зерттеу жұмыстарының нәтижелері - әлемнің ғылыми этнопедагогикалық бейнесі де
этнопедагогикалық білімнің негізгі инвариантын (логикалық-гнесеологиялық деңгейде) сипаттайды.
Ғалымдардың пайымдауынша, этникалық педагогикалық әдіснамалық негіздерінің теориясы (Г.Н.Волков,
К.Ж.Кожахметова) және этникалық педагогиканың әдіснамалық мәселелерінің теориясы қалыптасып,
олардың әрқайсысының құрамы анықталуда этникалық педагогиканың әдіснамалық негіздерінің
теориясына, оның жалпы әдіснамалық, жалпы ғылымилық, жеке ғылымдық, ғылыми-практикалық
негіздері енеді. Ал этнопедагогиканың әдіснамасы мәселелерінің теориясына оның әдіснамалық мәселелері
теориясы, этнопедагогикадағы ғылыми зерттеу әрекетінің теориясы, этнопедагогикалық ғылымтану
теориясы, этнопедагогиканың жеке теорияларының бөлімдерінің әдіснамалық мәселелері теориясы,
этнопедагогикадағы ғылыми зерттеу әрекетінің теориясы, этнопедагогикалық ғылымтану теориясы,
этнопедагогиканың жеке теоияларының бөлімдерінің әдіснамалық мәселелері, этнопедагогикадағы
ғылыми өзгертуші әрекет теориясы жатады.
Сонымен қатар, этнопедагогиканы университеттік білімнің педагогикалық бөлігі деп тану үшін ол
пәнді зерттеуге ғылыми пәндік тәсілді қолдану қажет. Бұл ретте этнопедагогикалық білімнің құрылымдық
элементтері (мән, байланыс, құрылым, құрамы, сипаттама, қызмет, қасиет, ерекшелік, ұстаным,
тұжырымдама, кезең, түр, бағыт, жолдар) қарастырылады. Сонымен этнопедагогиканың педагогика
ғылымы жүйесіндегі орнын да ескерген жөн деп ойлаймыз. Этнопедагогиканың өзі бүкіл ғылымның
құрылымын қайта жаңғыртады. Айталық оның іргелі және қолданбалы бөліктері, ғылыми-тәжірибелік
(тұлғаның этникалық даму педагогикасы немесе этникалық тәрбие), интегративті (орта педагогикасы), пән
аралық (этномәдени білім) және кешенді (этнопедагогикадағы кәсіби білім) салалары, ғылыми бағыттары,
ағымдары, мектептері бар.
Бүгінгі күні «этнопедагогика» термині педагогиканың түсініктік-терминологиялық аппаратының
бөлінбес құралы. Этнопедагогика этникалық топтардың балаларды тәрбиелеу мен оқыту саласындағы
этникалық тәжірибесін, отбасының, рудың, тайпаның, халықтың, ұлттың, демек тұтас этникалық бірліктің
ежелден келе жатқан құндылықтарына моральдық-этникалық көзқарастарды зерделеуде. Этнопедагогикаға
әлемді айырықша танып көрудің енуіне куә болып отырмыз. Этнопедагогиканы ғалымдар (оның ішінде
О.И.Давыдова) «халықтың тірі білімі» деп қарастыруда. Әрине этнопедагогикада бір білім үнемі халықтық
педагогикалық білімнің дәстүріне енетін жаңалықтарымен толықтырылып отырады деп тұжырымдайды.
Басқа сөзбен айтқанда, Этнопедагогика адамның халықтық мәдениетке кірудің бір құралы дейді. Әрине,
білім берудің гуманистік парадигмасы жағдайында жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда жұмысты
табысты атқара алатын педагогсыз мүмкін емес. Ол педагог қоғамның интеллектуалдық және мәдени әлеуеті
туралы түсінігіне сай болуы керек. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінің дамуы көптеген педагогтардың
педагогикалық және этнопедагогикалық мәдениеттің, психологиялық және педагогикалық біліктіліктің
жеткілікті деңгейінің болмауынан деп есептейміз.
Жалпы адамзаттық құндылықтарға ұлттық құндылықтар арқылы ғана қол жетпек, бұл құндылықтар
бір-біріне қарсы тұрмайды, керісінше, олар әрбір халықтың өзіндік ерекшеліктері мен өзіндік қасиеттерін
даралап көрсетуге ұмтылғаны абзал. Өйткені көркем ұлттық мәдениет - әлемдік мәдениеттің ажырамас
бөлігі. Үнемі олар әрекеттесіп, бейімделіп және бірін-бірі байытып тұрады.
Кез келген этнопедагогика алдымен әлеуметтік этнопедагогика болғандықтан, ол этностық бейімделу
міндеттерін шешуін бағытталады.
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Этнопедагогиканың студенттердің кәсіби даярлық мазмұнына енуі этнопедагогика саласындағы маман
әрекетінің мақсаты мен құралдарының сәйкестігіне, олардың келісімді болуына, жүйелі түрдегі әсеріне,
талаптардың нақты және бірізділікті тікелей байланысты. Кәсіби даярлық болашақ мұғалімнің жеке,
ұлттық, қазақстандық және әлемдік мәдени-біліктілік қажеттіліктер мен қызығушылығын үйлесімді етуге
ұмтылғаны жөн. Осы үрдістер педагогтарды этникалық өмірдің іргелі аспектілерін, тәрбиелік дәстүрлері
мен салттарын, аймақтық мәдени ерекшеліктерін ескеруі керек.
Болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық ұлттық санаға, ана тілінің орны мен рөлін түсініп білуге,
қазақстандағы этностардың тарихын, халықтың дәстүрлерін, салттарын тануға бағытталуы қажет.
Қазақстан жағдайында этнопедагогикалық көп мәдениетті орта қалыптасқан, ол орта балаға өз ұлтын
дұрыс түсінуге, басқа ұлт өкілдеріне төзімділік қасиеттерін, мәдениет аралық біліктілікті дамытуға үнемі
әсер етеді. Сонымен, кәсіптік білім берудің этнопедагогикалық бөлігін іске асыруда бірізді этнизациялауды,
оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, әдістерін және формаларын аймақтандыру деп түсінгеніміз жөн.
Этнопедагогика жеке тұлғаның әлеуметтік жаңа қасиеттерін жобалауға қатысады. Этнопедагогикада
адамды адам ететін әлеуметтіліктің бастауы орын алады.
Зерттеушілер этнопедагогикалық даярлықты бағалаудың өлшемдерін де жасаған. Нақты айтсақ,
мектепте дәстүрлі педагогикалық мәдениеттің жаңаруы мен сақталуына қамқорлық етудің көрінісі
(Г.Н.Волков); оқушылар ортасында прогресшіл халықтық дәстүрлерді этнопедагогикалық әдістер арқылы
қорғау және дамыту; оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде дәстүрлі педагогикалық мәдениетті дамыту.
Болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық мәдениеті диагностикалық, ұйымдастырушылық, ағартушылық
және болжамдық қызметтер атқарады.
Сонымен қатар зерттеуші-ғалымдар мұғалімді даярлаудың этнопедагогикалық моделінде ұсынады. Бұл
модельді талдап қарасақ, оның құрамына білімдік этномәдени, диагностикалық, ұйымдастырушылықәдістемелік, ағартушылық-өздігінен білім алу блоктары енеді.
Этнопедагогикалық мазмұнды болашақ кәсіби мұғалімді даярлауға енгізудің негізгі шарттарын
қарастыра келе, мыналарды атап өтуге болады. Олар:
● Студенттің жоғары оқу орнына дейінгі тәжірибесінен кәсіптік мәдениетке қарай жылжу қозғалысы;
● Этнопедагогика мен ғылыми педагогика жасаған педагогикалық технологиялар ұстанымдарының
өзара әрекеттесуі;
● Кәсіптік даярлау барысында «тірі білімді» бірлескен шығармашылық, даму арқылы құру;
● Балалық және жастық шақ мәдениетін білу;
● Педагогикалық үрдіске тікелей қатысушылардың мәдениетінің диалогтық түрде әрекеттесуін
ұйымдастыру;
● Табиғи этнопедагогикалық ортаны пайдалану.
Сонымен, болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық даярлығын жеткілікті деңгейде ұйымдастыру
мақсатында төмендегідей шарттарды ұсынамыз:
1. Этнопедагогика пәнінің мәртебесін, оның педагогикалық білімдегі орнын белгілеу;
2. Болашақ мұғалімді кәсіптік даярлау барысында университеттік білім жүйесіндегі этнопедагогиканың
мазмұнын анықтау ұстанымдарын нақтылау;
3. Этнопедагогиканың мазмұнының мазмұндық желісін құру, білімдік аймақтарын құрастыру;
4. Этнопедагогикалық білім мазмұны, әдістері мен технологиясы көрініс табатын құжаттарды немесе
кешенді даярлау;
5. Этнопедагогикадан жасалатын мемлекеттік білім стандарттары, типтік және жұмыстық оқу
бағдарламаларын, оқу-әдістемелік құралдарын білімнің жаңа мақсаттарына сай қайта зерделеу.
Бұл айтылған мәселелердің шешілуі жоғары оқу орындарында этнопедагогикалық әлеуеті бар басқа
пәндердің, сондай-ақ педагогикалық цикл пәндері мазмұнын ғылыми зерттеулер мен әдістемелік ізденістер
материалдарымен байытқанда ғана мүмкін болмақ.
Әдебиет:
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1. Волков Г.Н. Этнопедагогика как подготовка национального спасения// Сибирский педагогический
журнал. 2004.-ғ2 с.137-142.
2. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Ғылым,
1998.
3. Харитонов М.Г. Этнопедагогическая переподготовка учителей начальных классов в условиях
реализации программы модернизации российского образования// Сибирский педагогический журнал.
2004.-ғ2 с.137-142.
Едігенова А.Ж.
Семей мемлекеттік педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДАР ДАЯРЛАУ САПАСЫН АРТТЫРУ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ
МАМАНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ШАРТЫ РЕТІНДЕ
Биылғы жыл педагогикалық мамандар даярлайтын жоғарғы оқу орындары үшін ерекше жыл болғанын
атап айту керек. Олай дейтініміз, педагогикалық мамандарды даярлау ісіне айрықша көңіл бөлініп, білім
беруді дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасын орындау аясында іске асырылатын бірқатар маңызды
бағыттар баса көрсетілуде. Аталған бағыттардың бірі – педагогикалық кадрлардың біліктілігін қазіргі
заман сұранысына сай түбегейлі өзгерту болған еді.
Еліміздің Білім және ғылым министрі Б.Т.Жұмағұловтың ағымдағы жылдың 24 мамырында Астана
қаласында Қазақстан Республикасының Премьер-министрімен болған отырыста жасаған баяндамасы
бүкіл педагогикалық қауымды елең еткізді. Олай дейтініміз, бұл баяндамада қазіргі қоғамдағы мұғалімнің
рөліне және педагогикалық мамандарды даярлау ісіне айрықша назар аударылған. Мұғалімдік мамандық
бүгінгі күні аса жауапты және игілікті мамандықтардың бірі екені даусыз.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында көрсетілгендей, еліміздегі білім беру жүйесі
үзіліссіз және сабақтастық қағидалар негізінде жүзеге асырылады. Яғни, ол мектепке дейінгі оқыту мен
тәрбиеден басталып, жоғары оқу орнынан кейінгі біліммен жалғастығын табады. Осыдан-ақ педагогикалық
мамандарға деген қажеттілік өз-өзінен туындап отыр.
Жоғары педагогикалық білім берудің басты мақсаты кәсіби білікті қазіргі заман талабына сай педагог
даярлау. Осы мақсатты жүзеге асыру барысында болашақ педагогтарды даярлауда кәсіби – педагогикалық
бағыттылыққа, сонымен қатар кәсіби маңызы бар сапалардың қалыптасуын қамтамасыз етуге баса мән
беріледі. Жоғары педагогикалық білімді маманға қоғамның қоятын талабы соңғы жылдары арта түсуде.
Жаңа қоғам педагогы - бұл рухани дамыған, бай шығармашыл үнемі жаңалыққа ұмтылатын тұлға.
Жоғары педагогикалық білімі бар жас маман жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен ұлттың мәдени мұрасының
сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеуге және әр баланы жеке тұлға деп санап, оның жан-жақты
дамуына мүмкіндік жасауға даяр болуы керек. Сонымен қатар, әр баланың өзін-өзі тәрбиелеп дамуына,
білімін арттыруына, жетілуіне, бар мүмкіндіктерін барынша аша түсуіне көмектесуі қажет. Жас маман
осы іске қажетті кәсіби білім, іскерлік және дағдыны жоғары оқу орнында меңгеретіні сөзсіз. Бұл жоғары
білімді маман ретіндегі студенттің жеке тұлғасының қалыптасуы мәселесін қарастыруды қажет етеді.
Жоғары оқу орнында болашақ маманның жеке тұлғасын қалыптастыру – бұл аса күрделі және көп
қырлы процесс. Әрине, бұл үрдістің дұрыс болуы, ең әуелі оны ұйымдастыру және жоспарлау, жоғары
білімді маманға қажетті сапалардың дамуы үшін сыртқы және ішкі жағдайды қамтамасыз ету, білім
алушылардың білім, дағды және іскерліктерін толықтыру арқылы жүзеге асырылады.
Жоғарғы оқу орны оқытушысы студентті тәрбиелейді және оған білім береді. Оқытушының әрбір
әрекеті студенттің өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі жетілдіруіне негіз бола отырып, оның интеллектісін, жеке
басын және іс-әрекетін дамытуға бағытталады. Бүгінгі студент – болашақ маман:
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•
жаңа формация мұғалімі ретінде өз мүмкіндіктерін бағалай білуі, өзі таңдаған мамандығына
сәйкес өзінің әлсіз және күшті жақтарын білуі керек;
•
интеллектуалдық іс-әрекет (қабылдау, ойлау, ес, қиял, зейін), мінез-құлық, қарым-қатынас, соның
ішінде, педагогикалық мәдениетті меңгеруі керек;
•
қазіргі білім беру үрдісіндегі өзгерістерді, әлемдік білім берудің даму тенденцияларын бағдарлай
білуі керек.
Екінші бір ерекшілігі, оның мотивтілігі, яғни педагогтың студентке, өз жұмысына деген қатынасын
көрсетеді. Үшінші ерекшілігі, оның нәтижелілігі, нақты мақсаттың орындалуы, яғни студенттің жеке
басының, интелектісінің, дамуының көрсеткіші; оқу іс-әрекетінің субъектісі ретінде оның жеке тұлғасының
қалыптасуын көрсетеді.
Жалпы жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық іс-әрекеті – студенттерді оқыту мен тәрбиелеу
мақсатының бірлігінен, оған жету жолдарынан және оны жүзеге асырудағы практикалық әрекеттерінен
айқын көрінеді. Бұл жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық іс-әрекет мазмұнына сәйкес бірқатар
қызметтерді атқаратынын меңзейді, мәселен, дамытушы, тәрбиелеуші, білім беруші, конструктивті,
ұйымдастырушы, коммуникативті және гностикалық (зерттеушілік). Осылардың кейбіріне тоқталсақ, оның
ұйымдастырушылық қызметі – студенттердің әр түрлі іс-әрекеттерін, студенттерге қажетті ақпараттарды
жеткізу және студенттермен тікелей өзара әрекет үрдісіндегі өзінің әрекеті мен қылықтарын ұйымдастыру
арқылы жүзеге асырылады; коммуникативті қызметі – студенттермен, басқа оқытушылармен және жоғары
оқу орны әкімшілігімен дұрыс қарым-қатынас орната білуін көрсетсе; конструктивті кызметі – студенттер
меңгеретін оқу материалын таңдау және ұйымдастыруды, оны меңгеру үрдісіндегі студенттердің ісәрекеттерін және біріккен іс-әрекеттерді жобалауды қамтамасыз етеді; гностикалық қызметі – студенттердің
жастық және жеке ерекшеліктерін, өз іс-әрекетінің нәтижесімен сол үрдістің өту ерекшелігін, оның
жетістігі мен кемшілігін зерттеуді қарастырады.
Жоғарғы оқу орны оқытушысының педагогикалық іс-әрекеті практика көрсетіп отырғандай,
бірқатар іс-әрекеттер жүйесінен тұрады. Бұл іс-әрекеттер, арнайы ұйымдастырылған, мақсатқа бағытталған.
Оның ең бастысы – оқытушының іс-әрекеті, яғни, тікелей оқытушы, үйретуші. Тағы бір жағынан қызмет
көрсетуші, енді бірі оқу құралдарына, оқу пәндеріне бағытталған және т.б. Іс-әрекеттің қайсы болса да
әдістемелік. Әдетте, оқыту адамға нақты білім, іскерлік және дағдыны беруді білдіреді. Дегенмен, білімді
жай беріп немесе «алуға» болмайды, ол тек екі жақтың (оқытушы-студент, мұғалім – оқушы) белсенді ісәрекетінің нәтижесінде ғана болатыны түсінікті. Демек, оқытуды үйретуші мен үйренушінің арасындағы
белсенді өзара әрекеттесу процесі деп түсінуге болады. Соның нәтижесінде, үйренушінің өзінің
белсенділігінің нәтижесінде нақты білім мен іскерліктері қалыптасады. Ал педагог үйренуші, білім алушы
белсенді болу үшін жағдай жасайды, оны бақылайды, қажетті ақпараттармен қамтамасыз өтеді.
Әлбетте, жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық іс-әрекеті аса күрделі. Ол мамандарды
даярлауға бағытталған және педагогқа аса жоғары талаптар қояды. Бұл қызметті атқару үшін, педагогқа
білікті, белсенді және шығармашыл болуы керек екендігі түсінікті. Басқаша сөзбен айтқанда, оқытушының
жұмысы – бұл студенттердің оқыту және тәрбиелеу мәселесімен байланысты сұрақтарды шешетін күрделі
процесс. Күнділікті әр оқытушы біршама уақытын жеке студентпен және студенттер ұжымымен өткізеді.
Демек, оқытушыға студентті әлеуметтік (студенттің әлеуметтік студенттік топқа еніп, жоғары оқу орнында
білім алушы ретінде өз міндетін орындауы), психологиялық (студенттің психикалық процестерінің:
түйсінуі, қабылдауы, есі, қиялы, ойлауы, зейіні; психикалық күйінің және психикалық қасиеттерінің:
темпераменті, мінезі, қабілеті, талғамы, әрекеті, қызығушылығы, бірлігі) және биологиялық ерекшеліктері
жағынан жан-жақты зерттеп білген де артық болмайды. Оның педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудың
тиімділігін арттырары сөзсіз.Сонымен қатар, бүгінгі студенттің жеке тұлғасының – үнемі даму және өзгеруі
жағдайында болатынын да ұмытпаған жөн.
Демек, жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық іс-әрекетінің нәтижелі болуы әр оқытушының
өз ісіне жауапкершілігінен, яғни өз іс-әрекеті мен студенттер іс-әрекетінің меқсат, міндеттерін түсінуінен,
мақсатқа жетуге ұмтылдыратын мотивтерінің болуынан басталмақ. Практика көрсетіп отырғандай,
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оқытушының педагогикалық іс-әрекеті тек мазмұны жағынан ғана емес құрылымы жағынан да ерекшеленді,
яғни құрылымдық компоненттері: мақсаты, мотиві, құралдары, жеке тұлғаның танымдық процестері,
білімі, дағдысы, іскерліктері, жеке бас қасиеттері.
Педагогикалық іс-әрекетті шығармашылық процесс ретінде қарастырған соң педагогикалық іскерліктің
алар орнына да тоқталу керек тәрізді. Өйткені, педагогикалық іскерліктер дегеніміздің өзі оқытушының
өз пәні бойынша кәсіби білімділігін және жеке-психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын, сондай-ақ
жоғарыда баяндалған педагогикалық іс-әрекеттің қызметтерімен сәйкес келетін әр түрлі әрекеттерінің
жиынтығын көрсетеді. Оқытушының педагогикалық іскерлігі, оның әрбір педагогикалық жағдаяттардан
жаңа шешім таба білуінен, проблеманы көре білуінен, мақсатқа жету жолдарын анықтай білуінен,
педагогикалық міндеттерді анықтауда студентті педагогикалық үрдістің белсенді дамып келе жатқан
мүшесі ретінде қабылдай білуінен педагогикалық жағдаяттың өзгеруіне қарай мақсат және міндеттерді
өзгертіп қайта құруынан, өз жұмысының нәтижесін көре білуінен және т.б. айқын көрінеді.
Демек, педагогикалық іс-әрекет педагог пен білім алушының арасындағы өзара әрекеттесу болса,
бұл екі жақтың да белсенділігін қажет етеді. Ең бастысы – жоғары оқу орнын бітірушілерге қойылатын
талаптарға сәйкес бүкіл оқыту – тәрбиелеу үдерісінің бір тұтас болуы.
Студент – бұл болашақтағы өндірістік еңбеккке даярланушы, өзіндік ерекшеліктері бар адамдардың
әлеуметтік категориясының өкілі. Болашақ маманды тәрбиелеу – оларда бағыттылық, қабілеттілік,
саналылық, тәртіптілік, адамдармен жұмыс істеу іскерлігі, өзін-өзі сынау және т.б. – жеке бас ерекшеліктері
мен қасиеттер қалыптастыру мақсатымен олардың психикасы мен іс-әрекетіне әсер етуді көрсетеді.
Студенттердің барлық іс-әрекеттері мен мінез-құлық мотивтерінің, сенімінің, өмірлік бағытының, мақсаты
мен міндетінің қазіргі қоғамның мақсат, міндеттері, қызығушылығымен сәйкес келуі – тәрбие процесінің
нәтижесі болады.
Жеке тұлғаның қалыптасуы – бұл үнемі рухани толығу, даралықты, интеллектілікті, ішкі және сыртқы,
жалпы және кәсіби мәдениетті меңгеру дегенді білдіреді. Тек осы қасиеттер болған жағдайда адам басқа
адамдардың іс-әрекетін, тәрбиесін, оқуын басқаруға қабілетті болып келеді.
Жоғары оқу орнын бітіруші жас маманның мамандығы бойынша қызметінің нәтижелілігі оның
студенттік шақта меңгерген білім, дағдылары мен іскерліктері, сонымен қатар жеке бас қасиеттерімен
қамтамасыз етіледі. Егер жас маманда бұлар дұрыс қалыптаспаса, ол жұмыста қиыншылықтарға кезігеді,
оның қызметіне кәсіби бейімделуі сөзсіз баяу өтеді. Қандай болмасын қасиет, мінез ерекшеліктері, қабілет
нақты іс-әрекетте қалыптасады. Психологтардың пайымдауынша, тұлғаның дамуы және қалыптасуы оның
іс-әрекетін ұйымдастыруға байланысты. Студенттер іс -әрекетінің тиімді болуы бірқатар шарттарға да
байланысты. Мәселен: студенттің айқын қажеттіліктері мен тұрақты мотивтердің болуы, іс - әрекеттің
нақты мақсат міндеттерін біліп қабылдауы; іс- әрекетті ұйымдастыру және оны жүзеге асыру тәжірибесінің
болуы; теориялық даярлығының болуы; практикалық әрекеттерді орындауға қажетті іскерліктері мен
дағдылардың қалыптасуы; студенттер ұжымында жағымды адамгершілік – психологиялық климаттың
болуы.
Күнделікті бақылау жоғары оқу орнында студенттің жеке тұлғасының қалыптасуына әсер
ететін шарттарды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: студенттің өз мамандығының маңыздылығын
түсінуі; жағымды мотивацияның болуы; сабақта белсенді болу; оқу процесінің барысында мақсатқа
ұмтылушылықтың болуы; өзінің жеке қасиеттерін дұрыс бағалай білу; болашақ мамандығы бойынша
даярлық деңгейінің дұрыс болуы; кәсіби сапаларын жетілдіруге талпыну; қоғамдық жұмыстарға белсенді
қатысу; студенттер ұжымында жағымды моральдық – психологиялық атмосфераның болуы; жоғары оқу
орнында оқыту – тәрбиелеу процесінің қойылған талаптарды ескеріп ұйымдастырылуы; студенттердің оқу
бағдарламаларына сәйкес білімді меңгеруге даярлығы; студенттер мен оқытушылар арасында жағымды
өзара қатынастың болуы; ұжымшылдықтың, өзара көмектің болуы. Осы аталған шарттар студенттерді
тәрбиелеу және оқытуды кешенді жүзеге асыруға негізделеді.
Студенттің мотивациялық аймағына талдау жасау - оның неменеге талпынатынын, ол оған неге
керек екендігін, сол тәрізді оның бағыттылығын ашып білуге және оның барлық іс - әрекетінің
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мақсаттылығының механизмін білуге көмектеседі. Мәселен, студенттің дүниетанымына ерекше мән
беріледі. Өйткені дүниетаным оның мінез- құлқын реттеуші, құндылық бағдарлауының көрсеткіші болып
табылады. Яғни, студенттің дүниетанымы - оның ақиқат дүние жайлы сенім, көзқарастары. Ол әртүрлі
құбылыстар, оқиғалар, фактілерді бағалауынан байқалады. Студенттің дүниетанымының қалыптасуына
оқыту - тәрбиелеу процесінің, іс - әрекеттерінің ұйымдастырылуы әсер етеді. Жоғары оқу орнында бұл
үшін мүмкіндіктер жеткілікті. Нақтырақ айтсақ, оқу бағдарламасындағы қандай болмасын пәнді оқыту
бұған үлкен мүмкіндіктер бере алады. Сонымен қатар студенттердің оқыту процесі барысында белсенді
болуының да айтарлықтай маңызы бар. Студенттер бар білімін өздігінен белсенді қолдана білу керек.
Сонымен дүниетанымды қалыптастыру - аса күрделі қарама-қайшылықты, көп жақты, өзгермелі
процесс. Ал оның дұрыс қалыптасуы студенттің ақыл-ойына, эмоциясына, еріктік және мотивациялық
(жастық және жеке ерекшеліктері ескерілу керек) аймағына әсер ету және оның танымдық іс - әрекетін
мақсатты бағытта ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі.
Болашақ маманның қалыптасуында кәсіби бағыттылықтыңда рөлі айтарлықтай. Кәсіби бағыттылық бұл адамның бар білімін, тәжірибесін, қабілетін өзі таңдаған мамандығына сәйкес жүзеге асыруға талпынуы.
Осыдан оған өзі таңдаған мамандыққа деген жағымды қатынасы, бейімділігі, өзінің материалдық және
рухани қажеттілігін қанағаттандыруға деген ниеті айқын көрінеді. Студенттердің кәсіби бағыттылығының
қалыптасуы олардың болашақ мамандығына жағымды қатынасын жоғары оқу орнын аяқтаған соң өзінің
кәсіби біліктілігін, көзқарастары мен сенімін жетілдіруге талпынысын көрсетеді. Сонымен қатар кәсіби
бағыттылығын қалыптастыруда ғылыми жұмыстарға қатысу ерекше орын алады.
Кәсіби іс-әрекетке даярлықты мақсатты қалыптастыру дегеніміз жоғары оқу орнында оқыту және
тәрбиелеу әдістерін, тәсілдерін, түрлерін, құралдарын жүйелі және комплексті қолдануды білдіреді.
Байқап қарасаңыз, студенттердің іс-әрекетке психологиялық даярлығын қалыптастыру үдерісінің көп
қырлылығы, оған талдау жасауда бірқатар жайттарға назар салудың қажеттігін білдіреді:
ең әуелі, талапкерлердің мамандық таңдау бағдарын білу, олардың арасынан жоғары оқу орнының
бағдарламасын игере алатындарын іріктеу, бірінші курс студенттерінің жаңа ортаға бейімделуіне жағдай
жасау;
студенттердің оқу іс-әрекетінде олардың қалыптасуына талдау жасау;
бітірушілердің болашақ мамандығына даярлық деңгейін анықтау.
Әрине, мұның алғашқысында мектеп пен жоғары оқу орнының арасындағы сабақтастық жайлы
айтылса, келесісінде студенттердің кәсіби-психологиялық даярлығының қалыптасуы көп жағдайда жоғары
оқу орнындағы оқу жоспарларының құрылымымен анықталатынын білдіреді.
Оқытудың кредиттік жүйесі осы бір жайтты шешіп бергендей. Олай дейтініміз, студенттерге бірінші
курстан таңдау пәндерінің ұсынылуы. Яғни, қазіргі студенттерде өзінің мамандығына сәйкес арнайы
пәндерді таңдау мүмкіндігі бар.
Болашақ мамандарда жағымды мотивациясының қалыптасуында жоғары оқу орнында
ұйымдастырылатын тәрбие жұмыстарының мазмұны мен әдістерінің де айтарлықтай маңызы бар екенін
ұмытпаған жөн. Сондықтан оқытушылар болашақ мамандардың өзін-өзі тәрбиелеуіне көмек көрсетулері
қажет. Сонымен қатар, студенттерге тек қажетті білімді беріп қана қоймай, қоғам талабы мен қажеттілігіне
қарай, студенттердің мамандық таңдаудағы қызығушылықтарының дұрыс болуына баса мән берілгені жөн.
Бүгінгі күні жоғары оқу орнында студенттерді мақсат бағытталған жұмысқа кірістірудің мүмкіндігі
бар. Мысалы, студенттердің өздік жұмыстарын тиімді етіп ұйымдастыру: әр түрлі әдістер мен тәсілдер,
жаңашыл технология элементтерін қолдану, нақты әдебиеттерді оқуға ұсыну, өмірден мысал келтіру және
т.б. арқылы мамандандыруға сәйкес арнайы пәндерді мақсатты бағытта оқыту.
Сонымен, педагогикалық мамандар даярлау сапасын арттыру, сондай-ақ жоғары оқу орнындағы
мақсатты бағытталған арнайы ұйымдастырылған жұмыстар бәсекеге қабілетті маманды қалыптастырудың
қажетті шарты болады.
Ең бастысы, студентке өзінің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру үшін өздігінен білім алуы және өзінөзі тәрбиелеуі керек.
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Ермекова С. А.
Казахский Национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
THE MORAL - AESTHETIC, AND PEDAGOGICAL VIEWS OF KHOJA AHMED YASSAUI.
The ancient history of Turkic states and Kazakhstan in particular, is full of great personalities who have left a
deep imprint on the life of not only our nation but the whole civilization. One of those unique people was Sheikh
Sultan Hazrat Turkistan ul-anbiya Khoja Ahmed Yassaui – a great sage, a saint, an intercessor for those who suffer
before God, a personality marked by the Almighty.
Yassaui was born in Ispidzhab (Sairam), which was once the center of the caravan route spread from Sham to
Shymkent, famous for its artisans, rich merchants, and above all, spiritual people. It was there where Islam spread
throughout Central Asia and Kazakhstan. It is there where the great sheiks of the Middle Ages lived and preached
- the first teachers of Yassaui - Arstan Bab (Salmani Farsi) and Yusuf Hamadani.
The year of the birth of Yassaui is unclear and the views of scientists on this matter diverge. Professor H.
Suinshaliev believed that Yassaui was born in 1094, died in 1167, having lived for 73 years. N. Nurmukhamedov
suggests that Khoja Ahmed was born in 1103. “Islam” Encyclopedic Dictionary states 1166.
Ahmed Yassaui was taught by famous Islamic sheikhs in Turkestan, and received a classical Islamic education.
He then continued his studies in Bukhara and returned to his hometown after that. The reasons for his return to
Turkestan will be explained later. Yassaui left us his famous «Hikmats», which he wrote for many years in a
complete renunciation of earthly goods in an underground monastic cell.
Islamic dictionaries mainly state that «... Sufism (al-tasawwuf) is a mystical and ascetic teaching of Islam.
Sufi writers often elevate the etymology of this term to the expression of the Ahl al-Suffa (people of the bench,
or canopy), which applies to especially devoted followers of the Prophet. Many scientists think that the word altasawwuf comes from the Greek word for «wise man» - sofia... «./1/
«Al-tasawwuf» refers to the concept of purification. A system of mystical knowledge of the Truth was known to
ancient people. This foundation, apparently, was common to most religions of the world. «…Different meditative
practices (cultic, religious, philosophical, psychotherapeutic, didactic-propaedeutic, etc.) associate induction and
the course of meditation with a particular sequence of mental acts, which turn into a natural process. Therefore, the
meaning of meditation in almost all the languages is semantically related to the concept of «mind» and «thinking»
at the same time as a natural human ability, independent of his conscious intention (Sanskrit - Dhyana, in Russian
- thinking, Greek – I’m thinking, Eng. – slumber dreaming, etc.). Meditation techniques are differentiated by
the sets of techniques and the sequence of steps needed to achieve the balance of mind and the non- reactivity
of the psyche. Meditation had a special development in Indian and Buddhist yoga, in the ancient «philosophical
ecstasy» of the Platonists and Neoplatonists, in the orthodox «tacit prayer” («Logos-meditation» or «Jesus
prayer»), in the “exirtitias” of the Jesuits, in teaching of «the Way» of Sufi-Muslims, and also in some schools
of modern psychoanalysis (Jung) that are aimed at the integrity of a personality…»./2/ Thus, meditation and
knowledge (Muslim terms: zikr and fikr) are the main pillars of Sufism. This is a sort of common denotation of
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cognitive abilities, intellect, wit, ability to distinguish between perception and latitudes. This is a thin substance
of all mental processes, in which mystics managed to connect the spiritual and material aspects of existence. The
practice of meditative reflection eliminates the difference between sensory and rational forms of cognition, which
results in the feeling of integrity of an existence, the synergy of inner and outer, being fully self-absorbed. It is,
therefore, not so much a means of understanding the world, but a major means of transforming the mind and the
psychophysiology of a personality. Thus, Sufis have two ways of achieving an altered state of consciousness, which
is called transmutation in philosophy, zikr – religious meditations and fikr (pіkіr) - reasoning about God’s creations
(Koran: 2:147, 8:47, 33:41, 18:24,23.,13:28. etc.). «... Know that the essence of worship is in the remembrance
of God (zikr), that the pillar of faith for a Muslim is prayer, and that the purpose of prayer is the remembrance of
God (zikr) ... For you, the remembrance of God (zikr) will result in future remembrance of you by Him. Could any
other result be higher than this?»/3/.
Varying degrees of mental clarity are observed. These states are characterized as enlightenment, insight,
intuitive insight, and the so-called “waking” states (interim). Among them, a special form of the so-called extraconsciousness is noted – a level of mental activity that is above the consciousness, inherent in the creative process,
when a new idea appears clearly in the mind after it has already been generated by the individual and included in
his inner world. The feeling of love is also related to such a state. Such a phenomenon is called the philosophy of
transmutation of consciousness, in the example above - temporary transmutation (a process of creativity, a sense
of love, a leap of imagination, etc.).
The mystics, Sufis in this case, call this state «fana filah», in English it sounds like annihilation, «nirvana» in
krishnaism, etc. The above theory of transmutation was developed by ancient mystics, continued by Socrates and
Plato. These very ideas were reflected most clearly in the works of the geniuses of the Muslim renaissance.
Thus, religious trance or affect is preceded by fasting, meditation (zikr) and cognition (fikr). Hazrat Inayat
Khan in his book «Mysticism of the Sound» wrote that the religious trance passes through three stages: «... First
– it is an alliance with the venerable ideal of a plan of land that appears to the faithful, either as a ground plan or
as a plan of thoughts. The heart of a loyal follower is filled with love, admiration and gratitude, and then it is able
to visualize the shape of his ideal of devotion.... The second step in the ecstasy, and a higher aspect of the alliance,
is the alliance with the beauty of the nature of the ideal, regardless of the form ... The third stage of the ecstasy is
the union with the Divine Beloved, the highest ideal, which is beyond the limitations of name and form, virtues
and merits, a union with whom is always sought and that the soul finds in the end....»./4/ The initial contact of the
matter with «I» results in the first product of evolution, acting in psychological terms as ecstasy. The initial state
of it is associated with a sense of aching sadness, the longing for love, a raging torrent of tears associated with
a certain object (bride, wife, beloved, etc.) and a strong desire, which young mystics do not understand at first
(mutmoin level, the lower level of holiness). There are also drastic physiological changes within a man: increased
intracranial pressure, cerebral energy is increased tenfold, and opportunities arise for the development of sensory
abilities. Level of mutmoin is not the real sainthood. An Ascetic is only given the chance to make a leap further.
Here, to get to this level of holiness (raziya - the first level of holiness, then – marziya and the highest level - sofia),
the Seeker can expect great trials, he can find himself without a Teacher and lose everything that he had gained due
to the high spiritual level of his Teacher. But in the spiritual sense, it is better to lose your whole world because
honor and glory may develop passion in the ascetic person (nafs - ego, temptation) and he may lose his entire
potential (Hikmat 2).
I was 9 years old when I went in the right direction without a doubt,
And seeing this as a sign of God, everyone suddenly began to praise me,
But I was not pleased with the praises and fled to heath.
That’s why I went into the caves at 63.
Oh, slave Khoja Ahmed! At 10 you were a worthy son,
You did not bow to your rank of Khoja,
And if you become conceited with that - that’s a sin!
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That’s why I went into the caves at 63.
People can make mistakes at this level and it is natural since this Way is simply impossible without errors.
The trials can take several years, sometimes decades, each in its own way. During the search and the trials that
come with is, every Seeker should understand his task and execute it. There are millions of people and there are
as many ways, each different from another. The only certain standard is related to the time of reaching the level of
mutmoin: fasting, zikr, fikr, penance. Everything after that is very individual (individual, in terms of formulation
of the problems in front of every devotee).
That is why God teaches a man his whole life. It is impossible to reach the next level of development without
trials and tests. It should be noted that the method of meditation and intellectual development will always accompany
the Saint since without the development of the mind the Seeker will simply stop. Khoja Ahmed Yassaui had the
highest level of holiness (ruh Quddus, the level of Sofia).
We have tried to describe the technical side of the passage, although it is completely impossible to describe
this complex Way. The only thing that is possible for a Seeker to do is to glorify God and realize our nothingness
before Him!
Each person comes to the state of enlightenment in their own way: someone through zikr like Khoja Ahmed
Yassaui, others through fikr (cognition) as Shakarim, someone else through penance like Kaigy Asan. Some even
do not do anything and they get into a Trans only due to their stunning sincerity, as it happened with Hasan Basri.
The ways of God’s are inscrutable!
True mystics have a two-way understanding of the term «Sufism.» The negative attitude towards it is due to a
huge number of opportunists who discredit this Way. The positive aspect is related to the fact that the word «sophia»
is associated with a higher development of the soul (level of suppressing the nafs), and it is considered unethical
to call oneself a Sufi (wiseman). Moreover, the Sufis considered it necessary to keep this sacred teaching in secret.
Mystics call this doctrine: Hakikat or Hak Zholy, Momyndyk Zholy (the path of humility), and themselves –
“mukmin musylman”, a humble Muslim, the surrendered. Dogmatic religious people or «illiterate scholars”, as the
Prophet Muhammad (pbuh) notes, were called «molda», «sopy» (mullah, Sufi, here – false Sufis).
Reading the «Hikmats», we find the first confirmation of the famous parable of the Khoja Ahmed Yassaui.
According to the legend, Yassaui got the amanat (blessing) of the Prophet (pbuh) as a child from the hands of Sufi
Sheikh Salman Farsi or Arstan Baba (Bab-gate).
Hodja Ahmet Yasaui had a transmutation as a child, immediately after the death of Arstan Baba (Salman Farsi).
Hikmat 1
«Инна фатахнаны» оқып мағына білдім,
Нұрын төкті: естен танып дидар көрдім.
Молдам ұрып: «Тыныш», – деді көз жазбадым,
Басым қатып, мең-зең болып тұрдым міне.
Ей, надан, мағына осы деп айтты, білдім,
Одан кейін шөлдер кезіп қияқ жедім...
I learned the true meaning of «Inna fatahna» , and He gave me the Light - I fell into a stupor and saw the
face of God, unable to restrain myself!
The Mullah hit me and yelled, «Hey, shut up!»
I did not feel the pain then, and my head was spinning, I stood up as if in a dream.
«Yes, this is the significance of the verse, you ignorant», I was told.
After that, I went wandering in the desserts, mad with anguish.
Zikr (meditation) is a «mechanical», a kind of «operational» effect on the principle of purification, and
reasoning, i.e. scientific approach to this issue develops the intellectual capacity of the Seeker. During the prayers
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(namaz) it is necessary to recall your life, replay it like a tape from 9 years of age to the present day, repenting
and straightening all your sins, thus enabling yourself and future generations to live a happier life. The power of
repentance should be high but if it becomes just a formality, then the goal has not been reached.
Religious beginnings without intellectual development lead to dogmatism, not the strengthening of faith. At
the same time, a solely scientific approach with no faith in a supreme intelligence could lead to atheism. Thus, by
means of internal scientific reasoning during religious meditations the Seeker can attain divine knowledge.
That is why the Sufis call God - Beloved, and knowledge - wine, intoxication.
After the transmutation, the mystics see themselves from the outside. They see their ego and the ego of others
- a condition called psychometrics. The negative attitude of the Sufis to religious dogma is associated with this
aspect. Khoja Ahmed Yassaui strictly criticized the mullahs and false Sufis. He was against their “surface” religion
and then left Bukhara for Turkestan with the aim of leading an ascetic life and the creation of his order. But this
was not the only aim of the mystic. Most probably, the people in power in Bukhara offered Yassaui a high position,
which he did not accept aware of what this might lead to. Moreover, a man of high spirituality could not endure
the hypocrisy and injustice of local religious leaders. Therefore, this Path is only meant for real men, whether it is
a man or woman. Sufis call ignorant followers of faith - «effeminate.»
With the development of the soul, the psychometrics develops even more. This is the main feature of the
Spiritual Path - to be present in two worlds simultaneously.
It is the mystics of all times who developed a theory of conscious evolution, when the thought and religious
knowledge move the development of a civilization, a country, a family, and because of this, they were well aware
of the high responsibility of their activities.
«... How can a thought live? How does it live? Does it have a body, a mind, a breath to live? Yes. The first
thing we need to know - is that the breath that comes straight from the source is looking for a body where it could
operate. A thought is like the body, it comes from a source like a ray of the spirit that can be compared with the sun.
This gives essence to the thought and it lives like a creature. These creatures in Sufi terms are called «muwakalli,»
which means «elemental». They live, they have a specific task the fulfillment of which they always seek. A man
gives birth to them and there is a certain goal that guides them. Imagine how awful it is - if at the spur of a moment
people express their anger, their passion, their hatred, and the words and thoughts expressed in such a moment
continue to live and pursue their goals. Some thoughts have a longer life than others depending on what life was
given to them. If the body is stronger, the thought will live longer. The strength of the body of the thought depends
on the energy of the mind... «./4/
Abuse should be taken with gratitude, Khoja Ahmed Yassaui said. It means that something is done wrong or
something is not being done.
Hikmat 11

The fact that villains have no conscience is our fault,
A dervish has sacrificed his soul but his plea will not die,
That is why the king himself is in a rush to accuse us,
I have presented the true meaning of ayat and hadith to you.
And if a villain wants to blame you, you should turn to God,
Stretching out your hands to Him, you should address Him with a plea,
And if God does not fulfill your desires, you should show some patience.
After hearing these words from God, I’m sending them to you.
“If a villain is constraining you, you should turn to me,
Ask me for salvation in tears,
Humbly give up on cunningness, love your friends,
And I will take revenge for you, my faithful servant .
After all, I’ve created all the villains too,
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You have forgotten about your Creator,
Turned away from me and started loving the villains,
For that, I myself have opened the door for them.
This is a punishment for you. You didn’t plea to the Creator,
Did not get up at night remembering Allah in sobs,
Did not listen humbly about the Truth,
That’s why I’ve opened the door for villains.. «.
But the stroke of fate cannot always be the cause of a spiritual error. Most often it is a necessary element in
the spiritual development. If the consciousness of the common man is unable to cope with any difficult situation
in the society, for example: a despotic government, war, etc, or simply immoral people who cause harm to this
society, the activity of a person with a higher spiritual level will be needed. Only the tears of such person can make
God overthrow a bad leader, and avenge the Saint. And here, only patience is recommended to the holy person,
no external work. The only thing that they have the right for is tears, repentance and daily intellectual search.
Otherwise, the aim is not attained and the person has to start all over again. For example, in order to overthrow the
infidels in Mecca (VII century) the tears of the Prophet Muhammad (pbuh) himself were needed, given that many
of the companions of the Prophet had already gone through the process of annihilation. The prosperity of those in
power in Mecca depended on the spiritual level of the Prophet (pbuh) but since this was taken without gratitude
and understanding, those in power were overthrown. That is why the holy men call themselves “victims”. For
example, in the above Hikmat (No11) Khoja Ahmed Yassaui is talking about Mansoor Hallaj, one of the greatest
Persian Sufis who was persecuted by dogmatic Muslims. Most likely, the spiritual life of Mansur Hallaj’s country
had left a lot to be desired: theocratic state, religious dogmatists, false Sufis who had nothing to give to their people
except oppression. There was simply no need for a country to develop in this direction, so paradoxically, a death
of a holy man was needed for any changes to take place.
Going back to the personality of Khoja Ahmed Yassaui... Most likely, the life and work of the Saint was at
the time of the invasion of the Kazakh Steppe by Genghis Khan (the beginning of XII century) or prior to those
events. “The «great» usurper, a man with a difficult childhood…., who has often witnessed that such words like
«honor,» «nobleness,» «dedication» and «generosity» mean very little, has rejected these human qualities as an
unnecessary and disturbing for conquering the enemy...»./5/ Such a person could hardly have set a merciful attitude
to his neighbors in the steppe. This is confirmed by the documentary evidence left by Carpini and Rubruck. We
will not dwell on them.
Due to the dedicated spiritual activities of Khoja Ahmed Yassaui this invasion and expansion acquired another
tone, given that people with high spirituality have already been living the Steppe at that time. Genghis Khan and
his clan had to become more tolerant toward religion and, moreover, they have later converted to Islam.
The mystics devoted all their abilities not to impress the audience but as a necessity to help people survive the
harsh conditions of social and economic inequality. It might sound strange and reprehensible that someone can
sit on one spot and get what he wishes but, ironically, it is such people who do the work. Rumi wrote: «The bare
branches of a tree seem dormant in winter but they are secretly working in preparation to their Spring”.
Khodja Ahmet Yasaui left us his “Hikmats”, so that his descendants will be able to revive religion in the zenith
of the civilization, as he has received an amanat from Prophet (pbuh). It was a sign for him, a huge responsibility
that every mystic is aware of.
Вibliography:
1.
Encyclopedic dictionary «Islam» Moscow «Nauka» 1991. Page 225.
2. «Philosophic encyclopedic dictionary» Moscow «Soviet Encyclopedia» 1983. p. 357.
3. Abu Hāmed Mohammad ibn Mohammad al-Ghazzālī. Kimiya-yi Sa’ādat. Zirk. Asl 9.
4. Khan H.I., “Mysticism of the sound”, Moscow: Sfera, 1997, p. 256. pp. 44-45.
5. A Country In The Heart of Eurasia, Almaty, Kazakh Universiteti, 1998, p.4

124

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Жәйшібекова К.Ж.
әлеуметтану ғылымының кандидаты, доцент
Алматы облыстық мамандар кәсібін дамыту институтының директоры
(Қазақстан Республикасы)
ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ БІЛІМ МЕКЕМЕСІНДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы өркениетті әлемнен өзіне лайық орын алу үшін адамзат тәжірибесіндегі
озық үлгі, тиімді үрдістерді өз білім беру жүйесіне енгізе отырып, дамудың жаңа сатыларына көтеріліп
келеді.
Жиырма бірінші ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының басты тетігі білім болып отыр. Рухани-мәдени
саламыздың нығаюына, адами қасиеттердің баюына, жеке адамның сапалық ерекшелігінің өрлеуіне
білімнің ғана құдіреті жететіні күннен-күнге айқындалып келеді.
Білім саласының сапалы дамуы мектеп қызметін сапалы басқаруға тікелей байланысты. Бүгінгі күні
қоғамның экономикалық және тарихи әлеуметтік даму тәжірибесі адамның іс-әрекетінің барлық саласын
түбегейлі жаңартуды, әлеуметтік басқару жүйесін нәтижелі құруды талап етеді. Басқарудың нәтижелі
болуының негізгі шарты оқу тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының (мұғалімдер мен тәрбиешілердің)
білімі мен тәжірибесіне, сондай-ақ оларды басқару жұмыстарын жаңашылдық пен ұйымдастыруда оларды
қаншалықты тиімді қатыстыруға болатындығына да тікелей байланысты.
Басқарудың жалпы теориясының заңдылықтары мен ұстанымдарын нарық экономикасына сәйкес құру
қажеттілігін мойындайды. Осыған байланысты жалпы экономикалық және әлеуметтік салада «басқару»
ұғымымен қатар «менеджмент» ұғымы пайда болды. Педагогикалық менеджмент – педагогикалық жүйені
нәтижелі басқаруға бағытталған ұстанымдар, әдістер мен ұйымдастыру түрлері, технологиялық амалтәсілдер кешені.
Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында білім беру саясатының барлық субъектілерінің рөлін күшейту мен олардың өзара әсері
және сол арқылы білім берудің басқару жүйесін жетілдіру, білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін
жетілдіру қажеттігі айтылған. Демек бәсекелестікке қабілеттілік білім беру менеджменті жүйесінің
ұтқырлығы мен серпінділігін талап етеді деген сөз.
Білім беру мекемелеріндегі менеджмент жүйесінің ұстанымдарының бірі ретінде мониторинг
нәтижелерін есепке ала отырып, білім беру үрдісін тұрақты жетілдіру қажеттігі де есепке алынуы керек.
Білім беру мекемелері менеджментінің сапасын жоспарлау қазіргі басшының тұлғасы мен іс-әрекетіне
жоғары талап қояды. Мемлекеттік бағдарламада: «2011 жылы білім беру ұйымдарында басшылардан және
педагогтерден басқарудың жаңа дағдылары мен біліктілікті арттырудың талап ететін нәтижеге бағдарланған
жоспарлау жүйесі енгізілетін болады» делінген. Білім беруді басқарудың түрлі деңгейіне қатысуы білім
беруді қолдауға, дамытуға және реформалауға белсене қатысатын қамқоршылық кеңес түрінде жүзеге
асырылады.
Білім саласының менеджменті ұйымдастыру ретінде ұжымның кәсіби құзыреттілігін жетілдіріп,
қызмет көрсетудің жаңашыл қазіргі әдістеріне өзіндік белсенділігін танытуы қажет.
Қазіргі таңда мамандарды еңбекпен қамтудың демократиялық, ізгілендіру мәселесі көп көтерілуде.
Кез келген деңгейдегі білім мекемесінің басшысы болашаққа сеніммен қарап, ізетті, ұжымға сыйлы болуы
тиіс.
Зиялы басшы жөніндегі қазіргі ұғым аясы едәуір кеңіп, ізгілік, шығармашылық, жауапкершілік
тәрізді қасиеттермен бірге тығыз байланысты қарастырылады. Зерттеулер бойынша зиялылықты ізгі және
прогрессивті азаматтық, рухани, зияттық қасиеттердің жоғары жалпы мәдениетпен бірлестігіндегі кіріккен
сипаттамасы деп біледі. Демек, зиялылық – тұлғаның бір не екі қасиеті емес, азаматтық ұстанымының,
жалпы мәдени, рухани талпынысының, зият белгілерінің үйлесімді ұштасуы.
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Басшының кәсіби іс-әрекеті, бірінші кезекте, мақсатқа жету жолында әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдай
білуінде. Ұжымды басқарудың теориясы мен тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі ұжымды басқару стилі оның
әлеуметтік жағдайларға, ұлттық, мәдени ерекшеліктерге, педагогикалық іс-әрекет сипатына, ұжымның
жетілу деңгейіне, қызметкерлердің жеке мінездемелеріне байланысты келеді. Ұжымда ізгілік қарымқатынастарды орнатуды көздеген басшыға басқарудың оңтайлы стилін таңдап қолдану өте маңызды мәселе.
Міне, осылай басқару әрекетін кәсіби іс ретінде тану ұжымды табысқа жетелеп, оның әрбір мүшесінің
кәсіби өсуіне жол ашып, білім беру сапасымен қамтамасыз ете алады.
Бүгінде институт – педагог мамандардың білімін арттыратын, білім мекемелері басшыларына
үздіксіз білім беретін ғылыми-әдістемелік оқу орталығы, атқарар негізгі миссиясы кәсіби құзыреттілікті
қалыптастыру негізінде мамандардың біліктілігін жетілдіру болып табылады.
Елбасымыздың Н.Назарбаев: «Дамыған елдердің тәжірибесі ұлттық гүлденуі негізінен үш шешуші
фактормен: соны ғылыми жаңалықтарды игерумен, білімнің деңгейімен және қызметкерлердің
мамандандырылған кәсіби деңгейімен айқындалатынын көрсетеді» деп атап айтқан. Осы орайда институтта
жыл сайын 6000-нан 8000-ға дейін тыңдаушы білім жетілдіру курстарынан өтеді. Сонымен қатар, 4000-нан
астам маман педагогикалық оқулар, ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен семинарларға қатысады.
Облысымыздың педагог мамандарына ақпараттық және әдістемелік қолдау көрсету, желілі қатынастық
режимінде үздіксіз педагогикалық білім беруді дамыту және педагогтардың өз білімдерін жетілдіруге
жағдай жасау мақсатында облыстық Ресурстық орталық құрылып, қазірде оған 5 мектеп белгіленген.
Соңғы кезде институт жеке модераторлық құқығына иеленді. Ол ОН-ЛАЙН оқыту мен әдістемелік
шараларын кез келген уақытта өткізу мүмкіндігін кеңейтуге мүмкіндік туғызады.
Бәсекеге қабілетті адами капиталды дамытудың заманауи талаптары оқыту мен тәрбиелеудегі
өзгерістерді, тың бастамаларды күтуде.
Бүгінгі таңда институтта білім берудің жаңа үрдісі қалыптасуда, мазмұндылығымен қатар ұйымдастыру
аспектілерінде ақпараттықтан мәселе тудыра дамытуға өту, білім беру үрдісіне шығармашылық іздену
моделі енгізілуде. Сондықтан оқу жоспарына және бағдарламаларға өзгеріс енгізіліп, әдістемелік негізі
етіп шығармашылыққа, құзыреттілікке баулу таңдап алынған.
Мемлекеттік бағдарламада алдағы уақытта біліктілікті арттыру – әрбір педагогті қаржыландыру арқылы
біліктілікті арттыру нысанын, мазмұнын, мерзімін педагогтің таңдау еркіндігін қамтамасыз етпек. Яғни
оқыту үрдісін ұйымдастыру модульдік жинақтау ұстанымдарына негізделген ваучерлік жүйе бойынша
өткізілмек.
Мемлекеттік бағдарламада біліктілікті арттыру жан басын қаржыландыру және біліктілікті арттыру
нысанын, мазмұнын, мерзімдерін педагогтердің таңдау еркіндігін қамтамасыз ететін оқыту үрдісін
ұйымдастырудың модульдік жинақтау ұстанымдарына негізделген ваучерлік жүйе бойынша өткізілетіндігі
де сөз етілген. Осы ретте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Б.Жұмағұлов «педагогтарға
сапалы біліктілік арттырудың білім беру бағдарламаларын еркін таңдауына жағдай туғызу қажеттігін»
айтқан еді. Бұл орайда Алматы облыстық мамандар кәсібін дамыту институты 7 модульдік жұмыс
бағдарламаларын жасауды анықтады:
1. Білім берудегі жаңа педагогикалық технологиялар.
2. Сыни тұрғыдан ойлау.
3. Оқушы жетістіктерін бағалау өлшемі.
4. 12 жылдық білім беру жағдайында құзырлылық амалы негізіндегі менеджмент.
5. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, e-learning пайдалану.
6. Дарынды балалармен жұмыстың жаңа технологиялары.
7. Жас кезеңдері әр түрлі топтарда оқытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері.
Бәсекеге қабілетті адами капиталды дамытудың заманауи талаптары өзгерістерді алдымен әркімнің
өзінен бастауды, өмірге деген көзқарасымызды өзгертуді талап етеді. Бізге қойылып отырған бұл талаптар,
сонымен бірге біздің кәсіби өсуімізге жасалып отырған жағдайлар да 2011-2020 жылдарға арналған білім
беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында айқын көрсетілген.
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Білім беру мекемесіндегі менеджмент сапасы педагог мамандардың кәсіби дамуында негізгі
болып саналатын оқу-тәрбие үрдісін басқару, жаңа формациядағы педагогті қалыптастыру, оның кәсіби
құзыреттілігін дамытуға басымдылық берілумен өлшенеді.
Институттың оқу-әдістемелік жұмысы педагог қызметкерлердің біліктілігін жетілдірудің жаңашыл
түрін іздестіруге, педагог қызметкерлердің кәсіби мамандықтары бойынша білім, білігін дамыту
бағытындағы сұраныстар мен жекелеген педагогтардың көкейкесті сұрақтары төңерегінде және олардың
білім сапасымен қамтамасыз ете алу мүмкіндіктерін үйренуіне негізделеді.
Институтта осы бағытта құзырлылық негізінде педагогтардың біліктілігін арттырудың модульдік
бағдарламасын әзірлеу; педагогтардың өз білімдерін дамыту қажеттілігін анықтау мақсатында маркетингтік
зерттеулер жүргізу; қашықтықтан оқыту курстарын ұйымдастыру; желілі педагогикалық құрылымдарды
қалыптасытру және дамыту (желілі шығармашылық зертханалар, жаңашыл мұғалімдердің құрылымдары
және т.б.); педагог мамандардың біліктілігін арттыру жүйесінде модуль негізінде жаңашыл педагогикалық
тәжірибені жүйелеу және оны меңгерудің құрылымын жасау; 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік
білім беру бағдарламасының негізінде облыс ШЖМ-не білім беру бағдарламаларын ендіруде ғылымиәдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету бойынша жұмыс жоспары құрылған.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім беру саласына, оның ішінде ұстаз мәртебесіне баса назар аударып
келеді. Осы мақсатта мемлекет тарапынан жан-жақты жағдайлар жасалуда. Білім беруді қаржыландыру
көлемі жылдан-жылға өсіп келеді. Бұл әріптестер арасында бәсекелестік ортаның тууына себепкер болады.
Сондықтан қазірден білім-білігімізді арттырудың механизмін, оның материалдық және әдістемелік базасын
құрудың тиімді жолдарын қарастыруымыз керек. Келесі көңіл бөлетін нәрсе – педагогтік кәсіпті насихаттау,
оның қоғамдағы орнын биік тұғырға көтеру әрі оларды материалдық тұрғыда қамтамасыз ету мәселесі.
Осы бағытта институт мақсатты жұмыс атқаруда. Мұғалімдер мен оқытушылардың шығармашылығына
талдау жасалып, жаңашылдықпен ерекшеленген іс-тәжірибелер баспасөз беттерінде үнемі жарияланып
отырылады.
Келешекте атқарылар үлкен міндеттің бірі – электрондық оқыту – е- learning. Оны дамыту – бірден-бір
жетекші әлемдік үдерістердің бірі. Бұл оқыту сапасына қолжетімді қамтамасыз етеді.
Қазіргі қоғамда білім саласын модернизациялау арқылы педагог мәртебесін өсіру, бәсекеге қабілетті
әлемдік білім кеңістігіне енуге, сапалы білімге кепілдік жасауға болатындығына тағы да көзіміз жетіп
отыр.
Қорытсақ, басқару үдерісіне білім беру мекемесінің әр мүшесі болып жатқан жағдайлардан тек
хабардар болып қана қоймай оның шешімін талқылау және қабылдау барысында да белсенді қатысушы
ретінде танылса, басқарушы мен ұжым мүшесі субъект-субъектілік қатынасқа көшкенде және атқарған
істердің үндестігі, үйлесімділігі болған жағдайда ғана сапалы білімге қол жеткізуге болатыны дәлелденіп
отыр. Себебі басқаруда жүйелік және біртұтастық ұстанымдары педагогикалық жүйені тиімді әрі нәтижелі
басқарудың алғышартын қалауға жағдай тудырады.
Әдебиет:
1. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы, 2011 ж.
2. Назарбаев Н. Бәсекелестікке қабілетті Қазақстан үшін. Бәсекелестікке қабілетті экономика үшін.
Бәсекелестікке қабілетті халық үшін.- Қазақстан халқына жолдауы. - Алматы, 2004. -21 б.
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Жакишева Г.А.
А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған РҚМММИ
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІГІН АРТТЫРУДА
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЯНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
Елімізде болып жатқан өзгерістер, дүниежүзілік қауымдастықтағы білім беру процесінің даму үрдісі
қоғамның алға қарай дамуындағы білім берудің стратегиялық маңыздылығын дәлелдейді. Білім беру
аясында әлеуметтік халақуалдың өзгеруі мұғалімге жаңаша талаптар қояды, олардың негізгі мәні оқытудың
жаңа сапалық деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған. Бүгінгі таңда білім беру жүйесін дамытпалы оқу
технологиясына ыңғайлау қажеттігі туып отыр. Мұның өзі ұстаздардан шығармашылықпен, ізденушілікті,
жаңа шылдықты талап етеді. Оқушыларға білімді терең әрі тиянақты беру үшін оқыту әдісін жетілдіру,
түрлендіру әр ұстаздың негізгі міндеті.
Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы мәдениеті, саналы ұлттың ойлау қабілетімен
біліміне, іскерлігіне байланысыты.
Білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әр түрлі
әдіс – тәсілдерін қолдана отырып., терең білімді, ізденімпаз, барлық іс - әрекеттерінде шығармашылық
бағыт ұстанымын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән
берілуде. Жаңа заман талаптарына ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа ақпараттық
сауаттылық қажет, сондықтан білім беру үшін оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану
аясын кеңейту оқытушылардың үлкен кәсіби даярлығын және үнемі әдістемелік ізденісті талап етеді.
Бүгінгі күні инновациялық әдістермен оқытудыңақпараттық технологияларын қолдану арқылы оқушының
ойлау қабілетін арттырып, ақпараттық технологияларнегізінде ізденушілігігін дамытып, құзыреттілігін
қалыптастыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. Бастауыш сыныптарда ақпараттық технологияны
пайдалану компьютерлік сауаттылықтың алғашқы негізін қалауға, оқушылардың логикалық ойлауын
шығармашылық ойлауға жеткізуге бағытталады. Бастауыш сынып оқушыларын оқыту процессінде
ақпараттық технологияларды қолдану оқытуды интенсификациялау, оқушылардың жеке және
дифференциялдық тұлғасын дамытуға, шығармашылық іс-әрекетке баулуға, оқушыны ақпараттық кеңістік
жағдайында үйлесімді өмір сүруге даярлауға мүмкіндік береді.
Ақпараттық технологияны оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру үшін пайдалануда
төмендегідей талаптарды орындау қажет:
•
қазіргі білім беру жүйесіндегі ақпараттық кеңістік туралы біртұтас түсінікті қалыптастыру
мақсатында ақпараттық ресурстарға бағдарлау, ақпараттарды іздеу алгоритмі;
•
ақпараттық сауаттылық тапсырмаларды түрлендіру мен технологияларды қолдану әдістерін
меңгеру;
•
ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану; білім беру процесінің ерекшеліктерін
ескере отырып, бағдарламалық құралдарды қолдану;
Жаңа ақпараттық технологиялар мұғалім мен оқушы арасындағы қарым қатынасты өзгертуге ықпалын
тигізеді. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең, білгір болу емес, тарихи танымдық, педагогикалықпсихологиялық сауатты, саяси экономикалық білімді және ақпараттық технологияны жан-жақты меңгерген
ақпараттық құзырлы маман болу талап етілуде. Ақпараттық технологиялардың келешек ұрпақтың жанжақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық
психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары
тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Заман
ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез келген сабақта
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электрондық оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шағармашылық пен еңбек етуіне жағдай жасайды. Әр мұғалім
сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, білім
берсе, оқушылардың қызышулығы арта түсері анық. Ақпараттық технологияны оқу тәрбие үрдісіндегі
қолдану оқушының өз мамандығына қызығышулығын арттырып, шығармашылық шабытын шымдап,
ғылыми көзқарасын қалыптастырып, маманддық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті
мамандар даярлауда үлесі мол.
Ақпараттық технологияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін оқу және жазу қабілеті
сияқты сапалармен бірқатарға және әрбір адам үшін қажетті шартқа айналды. Бүгінгі таңда мектепте
қойылатын талаптарының бірі – заман талабына сай сабақты тиімді өткізу, оқумен тәрбиелеудің тиімді
әдістерін таңдау, өмірмен байланыстылығын нығайту оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше іздене
алатын жеке адамды қалыптастыру, оқушыны дара тұлға етіп тәрбиелеу. Олардың білім сапасын, таным
– білім белсенділіктерін, іскерліктерін шығармашылық қабілеттерін дамытуда әр мұғалім оқытудың жаңа
технологиясын күнделікті сабаққа енгізіп, сабақ берудің тиімділігін өз тәжірибелеріне енгізу қажет.
Білім – ел қазынасы, халқымыздың білімділігі – ел байлығы. Оқушылардың алатын негізгі білімдерінің
айнасы оқыту дәрежесіне тәуелді. Сондықтан әрбір мұғалім өз ісінің шеберлігін жетілдіру үлесін өз алдына
белгілі бір мақсат қоя отырып, жұмыс жүргізеді. Ондай мақсат:
•
сынып оқушыларының кәсіптік қызығушылығы мен шығармашылық қабілетін дамыту;
•
әр оқушының дұрыс білім алу үшін жағдай жасау;
•
оқушының әртүрлі өмірлік жағдайлардан мектепте алған білімін, білігі мен икем дағдыларын
тиімді пайдалана отырып, нәтижелі шығуына жағдай жасау.
Осындай мақсатты негізге ала отырып, оқытудың ең басты ерекшеліктеріне көңіл бөлу. Оқытудың
ерекшеліктері:
•
оқушының жеке даралық ерекшеліктеріне мән беру;
•
оқушының әлеуметтік мүмкіндігін кеңейту;
•
ата-аналар мен мектеп, оқушы мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты кеңейту.
Білім беру жүйесі – мұғалімнің тынымсыз іс-әрекеті. Ондай әрекеттерге мұғалімнің кәсіби білімі,
ғылыми – эрудициясы, жалпы білім деңгейі, әдістемелік шеберлігі ұйымдастырушылық қабілеті,
шығармашылық биігі жатады.
Білім мазмұнын жаңарту – бүгінгі күннің ұстаздарының басты міндеті.
Қазіргі таңда өзімнің сабақ өткізу бағытында сабақтың сапасын, мазмұнын, әдістерін жаңа деңгейге
мүмкіндігінше көтеруге тырысамын. Мен өзімнің қазақ тілі сабағынан өткен тақырыбымды ұсынып
отырмын.
Тақырыбы: Сөз таптарын еске түсіреміз
Мақсаты: 1. Сөз таптары туралы алған білімдерін саралап, жинақтау, одан әрі тереңдету;
2. Оқушылардың сөздік қорын байыту, байланыстырып сөйлеу дағдыларын одан әрі дамыту;
3. Тілді құрметтеуге, ұйымшылдыққа, адамгершілікке тәрбиелеу;
Типі: дәстүрден тыс аукцион сабақ
Әдісі: Сұрақ-жауап салыстыру талдау – жинақтау, көрнекілік түсіндіру, ізденіс.
Көрнекіліктері: интерактивті тақта, сызбалар.
Технология: дамыта оқыту, ақпараттық технология, сатылай комплексті талдау.
І. Ұйымдастыру:
1. Оқушылардың назарын сабаққа аудару;
2. Мұғалімнің хабарландыруы;
Оқушыларға бүгінгі сабақтың ерекшелігін айту;
Бүгінгі сабақ аукцион – сабақ деп аталады.
Аукцион 1. Дегеніміз не ? (оқушылар пікірін сұрау)
2. Мұғалімнің толықтыруы
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Аукцион - латын сөзі. Тауарды сату мен сатып алудың алуан түрлі жолдары болады. Мысалы: ақшаңа
сатып алу, қымбат бағалы заттарға айырбас жасау. Кейде тауарды сатып алушылар көп болса, онда жиын
ұйымдастырылып, сатылатын затқа әркім өзі баға береді. Кім көп ақша ұсынса, зат соған сатылады, яғни
аукцион дегеніміз - көпшілік алдында өтетін жария сауда. Сауданың бұл түрі шет елдерде көп қолданылады.
Балға - сатудың басталғаны мен аяқталғанын білдіріп отырады. Біздің бүгінгі сабағымыз осылай өтеді.
Мен – сатушы, сендер-сатып алушылар.
3. затты ақшаға сатпаймын
Білімге айырбастаймын
Кімде білім көп болса
Сол оқушы ала алар
Үндемеген оқушы
Бәрінен де құр қалар
4. Сыпайылық әліппесімен танысу
а) Мұғалімді зейін қойып тыңда;
ә) Сыпайы сөйлей біл;
б) Досыңның сөзін, жауабын бөлме;
в) Дұрыс тыңдау да жақсы қасиет;
II. Білімді жан-жақты тексеру
Тақтада заттардың бейнелері шығады: қалам, дәптер, өшіргіш, сурет дәптер, шар, ұштағыш, сызғыш.
(аукцион) 1. Сөз таптарын еске түсір, қандай сөз таптары бар?
2. Кім? Не? сұрағына жауап беретін қай сөз табы?
3.Не істеді? Қайтті? сұрағына жауап беретін қай сөз табы?
4.Қандай? Қай? сұрағына жауап беретін қай сөз табы?
5.Қанша? Неше? сұрағына жауап беретін қай сөз табы?
III. Мақсат қою кезеңі
1. Дәптерге күн ретін жазу
2. Көркем жазу: Ыы
Жақсымен сауда қылсаң, керіс болмас,
Жаманмен сауда қылсаң, тегіс болмас.
IV. Білімді меңгерту
1. Оқулықпен жұмыс (2 жаттығу)
(аукцион) Мұғалім, қыздар, ...
Тақта, үстел, ...
Математика, ... Қандай сұраққа жауап береді?
Есеп, ...
Қуаныш, ...
2. (аукцион) (3 жаттығу)
Бала
Құс
Балық Қимылды білдіретін сөздерді таңдап жаз?
Қар
Ағаш
3. СЕРГІТУ сәті «Қазақ тілі әнін сырнаймен орындау»
V. Сабақты бекіту
1. Өзіндік жұмыс (4 жаттығу)
а) Сын есімдерді байланысып тұрған зат есіммен бірге теріп жаз?
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ә) Сын есімге сұрақ қой?
(аукцион) Тексеру (бір оқиды)
VI. Қорытынды шығару
1. Сатылай комплексті талдау
( аукцион) ______________гүл, ойнады, бес, ыстық
______________ cөз табы ?
__________ ____ cұрағы ?
________________ буын ?
________________ сөйлем ?
VI. Үйге тапсырма беру ( 5- жаттығу)
VII. Бағалау
Әдебиет:
1. А. Сахатова. Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану. Алматы, 2001 ж.
2. Ж. Ы.Сардарова. Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандырудың
теориясы мен практикасы. Алматы, 2008 ж.
Жалмагамбетова Б.Ч.
кандидат педагогических наук
Павлодарский областной институт повышения
квалификации педагогических кадров
(Республика Казахстан)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Современное образование на этапе модернизации характеризуется значительными переменами как в
условиях функционирования организаций образования, так и в самом содержании образования.
Школы готовятся к переходу на 12-летний срок обучения. Повышается значение личностно
ориентированного подхода к образованию и обучению. Вектор обновления содержания образования
диктуется новыми целями и направлен на изменение процесса обучения, при котором каждый современный
школьник сможет овладеть не только определенными знаниями, но и теми компетенциями, которые
необходимы для его успешной социализации, становления как субъекта бытия (личности). Во многих
организациях образования идет интенсивный поиск содержания и форм организации методической работы,
способствующей становлению нового мышления педагога.
Принятие Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы
как стратегического документа инициировало ряд проектов и начинаний.
Инновационный характер перемен в образовании привнес коррективы в перечень профессиональных
компетенций педагога (способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, управлять
проектами, разрабатывать учебно-методические материалы, выполнять работу экспертов) и поставил
перед ИПК ПК и методическими службами ряд вопросов:
-сможет ли существующая ныне система стать главным инструментом модернизации, обновления
образования?
-способна ли система к изменению для достижения нового качества?
Сложившаяся система повышения квалификации, выполняя в принципе возложенные на нее функции,
требует переформатирования в логике и с позиций единого концептуального подхода, определенного
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Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [1, 15].
Главный вопрос стратегии развития образования — достижение нового качества образования, должен
стать главным и для системы повышения квалификации педагогических кадров. Задача повышения качества
образования не может быть решена без обеспечения системы образования высококвалифицированными
кадрами.
В рамках Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы предусмотрено
внедрение ваучерно-модульного финансирования системы повышения квалификации работников
образования [1,20]. В Павлодарской области в порядке эксперимента данная система будет апробирована
в 2013 году.
Апробация ваучерно-модульной системы вызывает, безусловно, ряд вопросов. И главный вопрос и
проблема, которая четко обозначается: как сделать так, чтобы переход на ваучерную форму повышения
квалификации создал реальную основу выбора темы, программы, сроков прохождения курсовой
подготовки, чтобы работники системы образования почувствовали - выбор есть, и он действительно
способствует совершенствованию качества курсов, повышению уровня профессиональной компетенции
педагогических кадров.
Стратегия обновления системы повышения квалификации с ориентацией на рынок образовательных
услуг сфокусирована как на повышение качества курсовой подготовки, так и на развитие потребности
работников образования в собственном профессиональном росте.
Продумывая свои действия по обеспечению реформирования системы повышения квалификации
педагогических кадров, мы исходим из того, что задачи непрерывного развития профессионализма учителя
решаются не только в период курсовой подготовки, но в межкурсовой период [2].
Идея обновления заключается в том, чтобы все методические службы, действующие при отделах
образования, объединить на принципах сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается
нами как способ деятельности по совместному использованию ресурсов.
Методические кабинеты при таком подходе должны стать своего рода ресурсными центрами для
организаций образования, функции их деятельности естественно будут изменены, и главная из них
заключается в организации маркетинга образовательных услуг, выявлении профессиональных затруднений
педагогических кадров, их потребностей в обновлении знаний, а не только в проведении семинаров.
Наличие такого системообразующего фактора, как образовательные потребности работников
образования и выявление затруднений в их деятельности, призвано стать основой для формирования
качественного заказа на услуги повышения квалификации, а ИПК ПК стать Центром, позволяющим
обеспечивать мобильность и гибкость системы повышения квалификации, интеграции деятельности
структур методической службы.
Переход на ваучерно-модульную систему повышения квалификации актуализирует проблему оценки
качества представляемых образовательных услуг [2]. И если ранее институт повышения квалификации
педагогических кадров, как единственная на территории области система повышения квалификации,
обеспечивала прохождение курсовой подготовки по государственному заказу всех учителей, то с переходом
на новую систему работнику образования предоставляется возможность выбора организации, в которой он
будет обучаться [3].
Появляется достаточно надежный показатель оценки - доля учителей, выбравших институт повышения
квалификации в качестве места прохождения курсов. Это шаг к открытости, однозначно влияющий на
качество курсовой подготовки. Ведь для того, чтобы увеличить количество учителей, выбирающих
программы курсов, разработанных организацией повышения квалификации, необходимо обеспечить
соответствие программ запросам учителей и по содержанию, и по новизне, и по практическому
использованию в практике работы.
Модернизация деятельности системы повышения квалификации на ваучерно-модульной основе
требует интеграции усилий и целенаправленной работы всех учреждений (школы-вуза-центров повышения
квалификации), участвующих в образовательном процессе. Этот процесс необратим, он ставит новую задачу
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перед системой повышения квалификации - развития социального и профессионального партнерства. В
определенной степени данная работа всегда была свойственна нашей системе.
Сложилось взаимодействие с профессиональными партнерами из трех Павлодарских университетов,
педагогическим колледжем, коллективами инновационных школ. В круг партнеров активно вовлекаются
институты повышения квалификации и вузы республики, ближнего и дальнего зарубежья.
Переход системы повышения квалификации на более совершенную основу – процесс нелегкий
и требующий времени. Нужна внутренняя готовность каждого, осознание личной значимости труда
в выполнении задач, поставленных Государственной программой развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы. Будущее принадлежит тем, кто умеет улучшаться и развиваться.
В такой ситуации основная задача коллектива института видится в его готовности к постоянному
самосовершенствованию, качественной организации и обеспечению повышения квалификации кадров на
уровне требований времени.
Модернизационные процессы – это способ, показатель соответствия института требованиям времени,
своеобразный сертификат качества работы коллектива. С этой точки зрения преобразования закончиться
не могут. Насколько институт будет отвечать современным требованиям, настолько перспективной будет и
вся система повышения квалификации.
Что может и должно стать результатом? Ответ на это непростой вопрос находится в определении самой
системы повышения квалификации как системы, реализующей государственную политику в области
образования, главным назначением которой является:
-совершенствование профессионального уровня работником системы образования;
-обеспечение готовности педагогических кадров к процессу изменения в условиях модернизации
системы образования.
Главное - чтобы не было деятельности во имя самой деятельности. Нужны продуманные шаги и
ориентир на результат.
Литература:
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Астана,
2011г.
2. Пошаговый план перехода на ваучерно-модульную систему повышения квалификации работников
образования Павлодарской области.
3. Проект Правил ваучерно-модульной системы повышения квалификации работников образования
Республики Казахстан. Алматы, 2011г.
Жаманбаева А.Д.
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
(Республика Казахстан)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Для современной мировой педагогики характерен переход к таким моделям обучения, который ставит
ученика в активную позицию. Перемены, происходящие в мировой школе, не могли не коснуться форм и
методов обучения. В этой связи интересен интерактивный метод.
Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность».
Интерактивный метод предусматривает освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно
в форме деятельности.
Слово «интерес» в словаре Ожегова С.И. – это особое внимание к чему-то, желание вникнуть в суть,
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узнать, понять.
Методы интерактивного обучения, которые способствуют вовлеченности учащихся в активный
процесс получения и переработки знаний, умению строить интересный, конструктивный диалог, решают
три задачи:
•
учебно – познавательную,
•
коммуникативно – развивающую
•
социально – ориентационную.
Преподаватель, использующий в своей работе интерактивные формы, должен уметь следующее:
•
осознавать отношение участвующих сторон к предмету и ходу обсуждения;
•
осознанно распределять время обсуждения;
•
выстраивать пространство взаимодействия (размещение участников);
•
побуждать к высказыванию; слушать, не перебивая; проявлять открытость;
•
стимулировать творческие проявления;
•
фиксировать успехи группы в совместной выработке результатов, отмечать их;
•
сохранять непредвзятость;
•
помогать участникам преодолевать возникающие барьеры в совместной работе;
•
отслеживать групповую динамику,
•
принимать на себя ответственность не за содержание, а за процесс поиска;
•
удерживая детали, помнить об общих задачах обсуждения.
При интерактивном обучении меняются функции учителя. Если на традиционном уроке он передает
знания в готовом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером урока, соучастником
коллективной деятельности.
Если сравнивать роль учителя при традиционной форме обучения и роль при интерактивном обучении,
то получается следующее:
Экспертная позиция
Достоинства

Недостатки

•

Теоретическая стройность

•

Пассивность участников

•

Четкая структура, логика

•

Не используется их опыт

•
•

Четкость временных рамок
Готовые решения, выводы

•
•

Утомляемость участников
Навязывание мнения

•

Охват большой аудитории

•

Отсутствие индивидуализма

•

Недостатки
Сложно соблюсти временные
рамки

Фасилитаторская позиция (от лат. «помощь»)
Достоинства
•

Активность участников

•

Взаимообогащение
опыта участников

•

Большие затраты труда учителя
при подготовке

•

Возможность
использовать новый опыт

•

Сложность точного
планирования

•

Творчество участников

•

Высокие энергозатраты учителя
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•

Возможность личностного роста
участников
Многообразие точек зрения

•

Взаимопонимание участников

•

•

Шлифовка мастерства учителя

Рассмотрим несколько методов интерактивного обучения:
•
Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и
взаимоподдержке учащихся посредством взаимопроверки самостоятельных работ, совместного выполнения
домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, взаимоисправление ошибок, совместной
подготовки к зачетам и экзаменам. Всё проводится в следующих формах работы:
1.метод взаимного контроля
2.опрос по теоремам в парах
3. самостоятельные работы с взаимопроверкой.
Данные формы работы являются элементами коллективного способа обучения. У меня был опыт работы
по КСО и я его применяю. При опросе теории я заранее на индивидуальной подготовке готовлю двоих,
до урока они успевают опросить двоих, на начало урока уже можно опросить четверых, а учитывая, что в
классе 11 учеников, сразу видно, кто не готов.
При закреплении применяю метод Шаталова В.Ф «вихрь». Он требует большой предварительной
подготовки. Например по теме «Простейшие тригонометрические уравнения» заранее готовлю двух
проверяющих, которые составляют таблицу на свою группу, по 10 чистых листочков на каждого ученика,
готовлю каждое задание на отдельном листочке, у проверяющих все задания проработаны, ответы
проверенны…и в класс врывается «вихрь», т.к. каждый ученик, решив уравнение, спешит на сверку, если
всё правильно, спешит с новым заданием, если ошибся, спешит её исправить.
•
Метод группового исследования активно используется как в старшем, так и в среднем звене.
Особенность данного метода заключается в том, что группы, сформулированные по неформальным
признакам, исследуют какой–либо вопрос учебной темы с целью подготовки группового выступления
перед всем классом. Вопросы по теме распределяются между командами так, чтобы в итоге выступлений
охватить весь учебный материал темы. Внутри группы каждый учащийся исследует свою часть, собирая
необходимый материал, предоставляет его в группу, и далее на основе собранных частей формируется
общее сообщение группы.
Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в различных вариантах:
•
Совместно – индивидуальная форма: каждая группа представляет итог своей деятельности;
решение обсуждается, из них выбирается лучшее. Такая организация оправдывает себя на уроках
повторения пройденного материала. Например, по теме «Решение квадратных уравнений» (1. теория; 2.
общий вид; 3. приведенное квадратное уравнение; 4. с параметром.)
•
Совместно – последовательная форма: результат деятельности каждой группы становится,
как в мозаике, определенной ступенькой к решению общей проблемы. Данная форма является удачной
для уроков – обобщений. Например, в теме «Исследование функции» , где работу группы контролирует
программа Advanced Grapher.
•
С учителем биологии Абиловой К.А. мы проводили интегрированный урок математика +биология
в 9 классе на тему «Модификационная изменчивость» и удачно применили метод группового исследования.
Учащиеся с большим интересом измеряли листья, перебирали семечки, бобы, вычисляли средний рост
учащихся, заполняли таблицы, в ноутбуках строили график изменения объекта исследования, строили
диаграмму, презентовали своё групповое решение (показать фрагмент).
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•
Метод «Мозговой штурм» развивает творческую инициативу и умение быстро генерировать идеи.
Порядок проведения:
1. учитель дает тему, превратив её в вопрос, который может иметь множество ответов;
2. учащиеся вносят свои идеи и предложения, сформулировав в виде максимально коротких фраз;
3. учитель не требует поочередности ответа, поощряет каждого;
4. учитель только записывает идеи и подсказывает свою идею только в случаи крайней необходимости;
5. идеи не комментируются;
6. учитель останавливает «Мозговой штурм» убедившись, что идеи закончились, и только тогда
начинает комментировать их.
Например: при выводе формул «Площади параллелограмма, ромба, трапеции», здесь нам помогает
Математический конструктор.
•
Метод «Модулирования ситуации»
•
развивает способность вырабатывать альтернативные способы действия, а также способность
сопереживания.
Порядок проведения:
1. классу предлагается ситуация;
2. класс делится на группы, каждая со своим условием (разрешается работать с учебниками, с
ноутбуками, выходить в интернет);
3. решение группы заслушивается и обсуждается всей группой.
Например: решение текстовой задачи всевозможными способами.
•
Метод «Работа в малых группах»
дает возможность приобрести навыки командной работы на основе сотрудничества. Даёт возможность
каждому члену малой группы принять участие в обсуждении темы.
Порядок проведения:
1. учитель делит класс на малые группы;
2. распределение ролей среди участников;
3. учитель дает задание и называет время;
4. презентация результатов. Другие группы могут задать уточняющие вопросы;
5. класс комментирует результаты, делает вывод – обобщение;
Например: составление опорного конспекта по теме «Векторы».
•

Метод «Каждый учит каждого»
Даёт возможность ученикам принимать участие в обучении и передачи своих знаний одноклассникам.
Данный метод вызывает вопросы и повышает интерес к предмету.
Порядок проведения:
1. учитель заранее готовит задание на каждого ученика, которые содержат части информации,
относящуюся к теме занятия;
2. необходимо задействовать всю группу;
3. в течение определённого времени каждый учащийся должен проработать информацию. Учитель
должен ходить по классу и проверять, понимают ли ученики информацию;
4. обмен информации;
Например: по теме «Решение тригонометрических уравнений» я делю класс на 5 групп по типу задач:
•
замена переменной
•
решение однородных уравнений
•
разложение на множители
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•
введение вспомогательного угла
•
решение уравнений с использованием ограничения ОДЗ.
Ребята самостоятельно изучают темы в электронном варианте лекции «Уравнения и неравенства»,
электронный учебник «Экспресс-подготовка к экзаменам. Математика 9-11 класс», делают записи, затем
получают по два примера на закрепление, прорешав их, при получении правильного ответа, получают
разрешение на обмен информации. При обмене информациями проверяющий объясняет готовые примеры
с ответами, а на закрепление дает последние два примера. У каждого ученика маршрутный лист с 5
пунктами.
Неоценимую роль в познавательной деятельности учащегося играют электронные учебники. В газете
«Математика» №21, 2003 год в статье «Интерактивная математика» дан перечень электронных учебников с
5-11 класс с различными целями: проверка, обобщение, повторение, подготовка к экзаменам. Электронные
учебники улучшают темп и течение урока, позволяют акцентировать внимание учеников на более
важные моменты темы, дают возможность самостоятельно наверстать пропущенный материал во время
самоподготовки. Отрадно отметить, что учащиеся с удовольствием готовят сами сообщения, используя
интернет, готовят красочные, содержательные презентации по темам, задания на закрепление (конечно,
всё под контролем).
Итак, что дает интерактивное обучение в современном образовательном процессе? Конкретному
ученику – осознание включенности в общую работу, коммуникативную готовность к работе в группе на
всех предметах, составление активной, субъективной позиции в учебной деятельности.
Учебной микро группе – развитие навыков общения и взаимодействия в группе; формирование
ценностно – ориентационного единства группы; поощрение гибкой смены социальных ролей дает
возможность выявления лидера.
Интерактивный метод развивает воображение и другие творческие навыки учащихся. Помогает
учащимся применять теорию к реальным жизненным ситуациям, пробуждает интерес к предмету, развивает
у учащихся логику, навыки независимого анализа, критического мышления и принятия решения.
1.
2.
3.
4.

Литература:
А.А. Гин Интерактивные методы. Пособие для учителя.
В.Ф. Шаталов «Точка опоры»
«Приемы педагогической техники» пособие для учителя.
Газета «Математика» №21, 2003 год.

Интерактивные методы обучения на уроках математики.
Для современной мировой педагогики характерен переход к таким моделям обучения, который ставит
ученика в активную позицию. Перемены, происходящие в мировой школе, не могли не коснуться форм и
методов обучения. В этой связи интересен интерактивный метод.
Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность».
Интерактивный метод предусматривает освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно
в форме деятельности.
Слово «интерес» в словаре Ожигова С.И. – это особое внимание к чему-то, желание вникнуть в суть,
узнать, понять.
Методы интерактивного обучения, которые способствуют вовлеченности учащихся в активный
процесс получения и переработки знаний, умению строить интересный, конструктивный диалог, решают
три задачи:
•
учебно – познавательную,
•
коммуникативно – развивающую
•
социально – ориентационную.
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Преподаватель, использующий в своей работе интерактивные формы, должен уметь следующее:
•
осознавать отношение участвующих сторон к предмету и ходу обсуждения;
•
осознанно распределять время обсуждения;
•
выстраивать пространство взаимодействия (размещение участников);
•
побуждать к высказыванию; слушать, не перебивая; проявлять открытость;
•
стимулировать творческие проявления;
•
фиксировать успехи группы в совместной выработке результатов, отмечать их;
•
сохранять непредвзятость;
•
помогать участникам преодолевать возникающие барьеры в совместной работе;
•
отслеживать групповую динамику,
•
принимать на себя ответственность не за содержание, а за процесс поиска;
•
удерживая детали – помнить об общих задачах обсуждения.
При интерактивном обучении меняются функции учителя.[1] Если на традиционном уроке он
передает знания в готовом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером урока, соучастником
коллективной деятельности.
Если сравнивать роль учителя при традиционной форме обучения, и роль при интерактивном, то
получается следующее:
Экспертная позиция

•
•
•
•

Достоинства
Теоретическая стройность
Четкая структура, логика
Четкость временных рамок
Готовые решения, выводы

•
•
•
•

Недостатки
Пассивность участников
Не используется их опыт
Утомляемость участников
Навязывание мнения

•

Охват большой аудитории

•

Отсутствие индивидуализма

Фасилитаторская позиция (от лат. «помощь»)
Достоинства
•

Активность участников

•

Взаимообогащение опыта участников

•

Недостатки
•
•

Сложно соблюсти временные рамки
Большие затраты труда учителя при
подготовке

Возможность использовать новый опыт

•

Сложность точного планирования

•

Творчество участников

•

Высокие энергозатраты учителя

•

Возможность личностного роста участников

•

Многообразие точек зрения

•

Взаимопонимание участников

•

Шлифовка мастерства учителя

Рассмотрим несколько методов интерактивного обучения:
•
Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и
взаимоподдержке учащихся посредством взаимопроверки самостоятельных работ, совместного выполнения
домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, взаимоисправление ошибок, совместной
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подготовки к зачетам и экзаменам. Всё проводится в следующих формах работы:
1. метод взаимного контроля
2. опрос по теоремам в парах
3. самостоятельные со взаимопроверкой.
Данные формы работы являются элементами коллективного способа обучения. У меня был опыт
работы по КСО и я его применяю.При опросе теории я заранее на индивидуальной подготовке готовлю
двоих, до урока они успевают опросить двоих, на начало урока уже можно опросить четверых, а учитывая,
что в классе 11 учеников, сразу видно кто не готов.
При закреплении применяю метод Шаталова В.Ф «вихрь»[2]. Он требует большой предварительной
подготовки. Например по теме «Простейшие тригонометрические уравнения» заранее готовлю двух
проверяющих , которые составляют таблицу на свою группу, по 10 чистых листочков на каждого ученика
,готовлю каждое задание на отдельном листочке, у проверяющих все задания проработаны, ответы
проверенны…и в класс врывается «вихрь», т.к. каждый ученик, решив уравнение, спешит на сверку, коли
всё правильно , спешит с новым заданием, если ошибся, спешит её исправить.
•
Метод группового исследования активно используется как в старшем так и в среднем звене.
Особенность данного метода заключается в том, что группы, сформулированные по неформальным
признакам, исследуют какой – либо вопрос учебной темы с целью подготовки группового выступления
перед всем классом. Вопросы по теме распределяются между командами так, чтобы в итоге выступлений
охватить весь учебный материал темы. Внутри группы каждый учащийся исследует свою часть, собирая
необходимый материал, предоставляет его в группу, и далее на основе собранных частей формируется
общее сообщение группы.
Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в различных вариантах:
•
Совместно – индивидуальная форма: каждая группа представляет итог своей деятельности;
решение обсуждается, из них выбирается лучшее. Такая организация оправдывает себя на уроках
повторения пройденного материала. Например по теме «Решение квадратных уравнений» (1. теория; 2.
общий вид; 3. приведенное квадратное уравнение; 4. с параметром.)
•
Совместно – последовательная форма: результат деятельности каждой группы становится, как
в мозаике, определенной ступенькой к решению общей проблемы. Данная форма является удачной для
уроков – обобщений. Например, в теме «Исследование функции» работу группы контролирует программа
Advanced Grapher.
•
С учителем биологии Абиловой К.А. мы проводили интегрированный урок математика +биология
в 9 классе на тему «Модификационная наследственность» и удачно применили метод группового
исследования. Учащиеся с большим интересом измеряли листья , перебирали семечки, бобы, вычисляли
средний рост учащихся , заполняли таблицы, в ноутбуках строили график изменения объекта исследования,
строили диаграмму , презентовали своё групповое решение.( показать фрагмент)
•
Метод «Мозговой штурм» развивает творческую инициативу и умение быстро генерировать идеи.
Порядок проведения:
1. учитель дает тему, превратив его в вопрос, который может иметь множество ответов;
2. учащиеся вносят свои идеи и предложения сформулировав в виде максимально коротких фраз;
3. учитель не требует поочередности ответа, поощряет каждого;
4. учитель только записывает идеи и подсказывает свою только в случаи крайней необходимости;
5. идеи не комментируются;
6. учитель останавливает «Мозговой штурм» убедившись, что идеи закончились и только тогда
начинает комментировать их.
Например: при выводе формул «Площади параллелограмма, ромба, трапеции», здесь нам помогает
Математический конструктор.
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•
Метод «Модулирования ситуации»
•
развивает способность вырабатывать альтернативные способы действия, а также способность
сопереживания.
Порядок проведения:
1. классу предлагается ситуация;
2. класс делится на группы, каждая со своим условием (разрешается работать с учебниками, с
ноутбуками, выходить в интернет);
3. решение группы заслушивается и обсуждается всей группой;
Например: решение текстовой задачи всевозможными способами.
•
Метод «Работа в малых группах»
дает возможность приобрести навыки командной работы на основе сотрудничества. Даёт возможность
каждому члену малой группы принять участие в обсуждении темы.
Порядок проведения:
1. учитель делит класс на малые группы;
2. распределение ролей среди участников;
3. учитель дает задание и называет время;
4. презентация результатов. Другие группы могут задать уточняющие вопросы;
5. класс комментирует результаты, делает вывод – обобщение;
Например: составление опорного конспекта по теме «Векторы».
•
Метод «Каждый учит каждого»
Даёт возможность ученикам принимать участие в обучении и передачи своих знаний одноклассникам.
Данный метод вызывает вопросы и повышает интерес к предмету.
Порядок проведения:
1. учитель заранее готовит задание на каждого ученика, которые содержат части информации,
относящуюся к теме занятия;
2. необходимо задействовать всю группу;
3. в течении определённого времени каждый учащийся должен проработать информацию. Учитель
должен ходить по классу и проверять, понимают ли ученики информацию;
4. обмен информации;
Например: по теме «Решение тригонометрических уравнений» я делю класс на 5 групп по типу задач :
•
замена переменной
•
решение однородных уравнений
•
разложение на множители
•
введение вспомогательного угла
•
решение уравнений с использованием ограничения ОДЗ.
Ребята самостоятельно изучают темы в электронном варианте лекции «Уравнения и неравенства»,
электронный учебник «Экспресс-подготовка к экзаменам. Математика 9-11 класс» , делают записи, затем
получают по два примера на закрепление ,прорешав их, получают разрешение на обмен информации.
При обмене информациями проверяюший обьясняет готовые примеры с ответами, а на закрепление дает
последие два примера.У каждого ученика маршрутный лист с 5 пунктами.
Неоценимую роль в познавательной деятельности учащегося играют электронные учебники. В газете
«Математика» №21, 2003 год в статье «Интерактивная математика» дан перечень электронных учебников с
5-11 класс с различными целями: проверка, обобщение, повторение, подготовка к экзаменам. Электронные
учебники улучшают темп и течение урока, позволяют акцентировать внимание учеников на более
важные моменты темы, дают возможность самостоятельно наверстать пропущенный материал во время
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самоподготовки. Отрадно отметить , что учащиеся с удовольствием готовят сами сообщения, используя
интернет, готовят красочные, содержательные презентации по темам, задания на закрепление (конечно,
всё под контролем).
Итак, что дает интерактивное обучение в современном образовательном процессе? Конкретному
ученику – осознание включенности в общую работу, коммуникативную готовность к работе в группе на
всех предметах, составление активной, субъективной позиции в учебной деятельности.
Учебной микро группе – развитие навыков общения и взаимодействия в группе; формирование
ценностно – ориентационного единства группы; поощрение гибкой смены социальных ролей дает
возможность выявления лидера.
Интерактивный метод развивает воображение и другие творческие навыки учащихся. Помогает
учащимся применять теорию к реальным жизненным ситуациям, пробуждает интерес к предмету, развивает
у учащихся логику, навыки независимого анализа, критического мышления и принятия решения
Литература:
1. А.А.Гин. Интерактивные методы. Пособие для учителя .
2. В.Ф.Шаталов . Точка опоры – М., 1995. – 384 с.
3. Приемы педагогической техники. Пособие для учителя - Алматы, 2000. - 96с.
4. Газета «Математика», 2003 год, №21, с.4
Жаңаберген Ә.С.
Ақтөбе мемлекеттік педагогика институты
(Қазақстан Республикасы)
ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ОРТА МЕКТЕП АРАСЫНДАҒЫ
САБАҚТАСТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМА РЕТІНДЕ
Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру білімі мен білігі жағынан шетелдердегі замандастарымен
бәсекеде жеңілмейтін, отаншылдық рухы кемел қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеуді қажет етеді.
Яғни, біздің елімізде өмірге келген әр жеке тұлға өз өмірінің, өзіндік білім мен тәрбиесінің субъектісі ретінде
қарастырылып, оқу-тәрбие үрдісінің дамытушылық, тұлғалық бағдарлы тұрғыдан ұйымдастырылуы, қай
тұрпаттағы (мектеп, гимназия, лицей т.с.с), қай деңгейдегі (орта мектеп, колледж, институт, университет)
болмасын, білім беру орындарының басты міндеті болуы қажет.
Олай болса, білікті де іскер, қоғамдық өмірдің барлық саласына бейім, кез-келген кәсіптік білімді
меңгеруге дайын, экономикалық тұрғыдан сауатты, әлеуметтік жауапкершілігі мол жеке тұлға
қалыптастыруға бағытталғын үздіксіз білім беру ісін сапалы жүзеге асыра алатын пәрменді білім беру
жүйесін құрып, оны үнемі жетілдіріп отыру – заман талабы.
Білім – экономикалық және әлеуметтік дамудың шешуші факторы, адамзат жинақтаған рухани
байлықта, мәдениетті сақтап, дамытып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізудің тиімді құралы.
Көп жағдайда, орта мектеп мұғалімдері мен жоғарғы мектеп оқытушылары білім алушылармен өздері
қызмет істейтін оқу орнының шеңберінде ғана қарым-қатынас жасап, оардың кейінгі немесе дейінгі
әрекет-тәжірибелеріне назар аудара бермейді. Орта мектептен жоғары мектепке өту барысындағы аса
маңызы кезең, сабақтастық тұрғысынан алғанда, өзекті педагогикалық проблема болып табылады. Және
бұл проблема дидактиканың заңдарымен және қағидаларымен тығыз байланыста қарастырылуы қажет.
Дидактика заңдары оқытудың болмысы мен құбылысы арасындағы ішкі қажетті байланыстардың
көрінісі және педагогикалық қызметтің теориялық негізі болып табылады. Бұл заңдар оқыту мен тәрбиелеу
үрдісіне әсер ететін факторлардың өте көп болуы салдарынан нақты да бірмәнді нәтиже бере алмайды, тек
ықтималды түрде болжамдық нәтижелерді ғана қамтамасыз ете алады. Ал, оқу-тәрбие жұмысын жүзеге
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асыруға арналған нақты ұсынымдар дидактикалық қағидаларда көрініс табады.
Дидактикалық қағидалар оқу үрдісінің мазмұнын, ұйымдастыру құрылымын және әдістерін оның
мақсатына сәйкес түрде анықтап, тиісті заңдар мен заңдылықтарды қолданудың тәсілдерін сипаттайды.
Я.А.Коменскийдің «Ұлы дидактика» (1638) еңбегінде дидактикалық қағидалар оқыту әдістерінің негізі
ретінде ерекшеленеді [1]. А.Дистервег дидактикалық қағидалар мен ережелерді оқыту мазмұнына, білім
берушілер мен білім алушыларға қойылатын талап ретінде қарап, нақтылай түсуге ұмтылыс жасады
[2]. К.Д.Ушинский дидактикалық қағидалар жүйесін сапалы білім беруге қажетті шарттарды анықтау
барысында одан әрі толықтырды [3].
Қазіргі кезеңде аталған қағидалар жүйесін орта және жоғары мектептер үшін әрі қарай жетілдіруге
бағытталған педагогикалық зерттеулер өз жалғасын табуда. Қағидаларды жетілдіру үрдісі табиғи құбылыс
болып табылады, себебі ол қағидалар бір рет қабылданып, одан кейін өзгермей қалатын томағалық емес,
керісінше, олар қазіргі заманғы дидактика жетістіктерін өз бойына жинап, олардың әсерімен жаңарып
отырады.
Жүйелілік және бірізділік қағидалары алынған білім мен игерілген біліктің мазмұн-сипатының қазіргі
және өткендегі (бұның алдындағы) жағдайларының өзара байланысын (жаңа ескінің жалғасы болатындай)
анықтауға тікелей қатысты. Сабақтастық қағидасын осы тұрғыдан қабылдап, түсіну қажеттілігі өзекті
болып қала бермек және ол жүйелілік ұғымымен толықтырылуы керек, яғни санада заңдар мен ұғымдар
ғана емес, дүниенің біртұтас бейнесі да көрініс табуы қажет. Бұл қағидалардың маңыздылығын кезінде
педагогика классиктері де атап көрсеткен. Сонымен қатар сабақтастық проблемасы Г.Н.Александров,
Ю.К.Бабанский, С.М.Годник, Т.А.Ильина, Ю.А.Кустов, А.Мүбараков сияқты ғалымдардың зерттеулерінде
де әр қырынан қарастырылып, ғылыми тұрғыдан талданған, шешу жолдары ұсынылған.
Жүйелілік пен бірізділік қағидасы, ең алдымен, оқытуда сабақтастықтың сақталуын талап етеді, яғни,
оқыту үрдісі білім беру саласының барлық сатыла-рында мақсаттың, мазмұнның, әдістің, құралдардың
қисынды байланысы сақталған, білім алушы тұлғасының ілгерілей дамуын қамтамасыз ететін жүйе
ретінде құрылуы қажет.
Оқытудағы ең жауапты сәт – жалпы орта білім беруден жоғары білім беруге көшу кезеңі, яғни «Орта
мектеп – ЖОО» буыны. Бұл – оқушы үшін, оның оқу-тәрбие үрдісінің объектісі және субъектісі ретінде бір
жүйеден екінші жүйеге енуі жүзеге асатын, өтпелі кезең.
Педагогикалық әдебиеттерде сабақтастық ұғымына, оның дидактикалық қағидалар қатарындағы орны
және олармен өзара байланысына қатысты әртүрлі көзқарастар қарастырылады. Сабақтастық қағидасы
жүйелілік және бірізділік қағидасымен тығыз байланысты, бірақ мазмұны жағынан өзіндік ерекшелігі бар.
Сабақтастық қағидасының оқытудың басқа да қағидаларымен байланысының диалектикалық мәні мынада:
сабақтастық технологиясы оқытудың басқа қағидаларын жүзеге асырудың шарты және құрылғысы болса,
ал олар өз кезегінде, сабақтастықты жүзеге асыру факторларына айналады.
Орта мектеп пен жоғары мектеп арасындағы сабақтастық дегеніміз – оқу-тәрбие үрдісінің дамуы,
өзіне дейінгі болған үрдіспен байланыста және дамытудың мақсат-міндеттеріне сай, жүзеге асырылатын
әрекеттер тізбегі. Сабақтастық проблемасында екі түрлі ішкі қарама-қайшылық бар. Атап айтқанда,
табиғи қарама-қайшылық (оқушы студент болады) және жасанды қарама-қайшылық (мектеп пен
ЖОО-ның педагогикалық әрекеттерінің үйлесімсіздігі). Сабақтастықты қамтамасыз етуде бұл қарамақайшылықтардың әрқайсысы өз алдына ескерілуі тиіс [4].
Адам баласы белгілі бір қоғамдық ортада дүниеге келіп, даму барысында білім алады, тәрбиеленеді.
Яғни, адам дүниеге келген күні жеке тұлға ретінде қоғамға қосылса, ол сәби қоғамда өмір сүре отыра,
әртүрлі білім беру орындарында жүйелі түрде тәлім-тәрбие, білім алып, белгілі бір жылдардан кейін сол
қоғамға адами-тұлғалық жаңа сапада қайта келгендей болады.
Осы білім беру процесінің барлық сатыларында, кезеңдерінде жүзеге асырылатын білімдік, тәлімтәрбиелік қызмет мазмұнында тарихи-әдеби мұра, ұлттық салт-дәстүр, рухани құндылықтар үнемі орын
тауып отыруы керек. Екінші жағынан, осыған барабар ауқымда, үздіксіз білім берудің аталған сатыларында
дүниежүзілік өркениет жетістіктері, жаңа ақпараттық-әдістемелік технологиялар, ғылымның соңғы
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жетістіктері де үнемі білім беру үрдісіне енгізіліп отыруы керек. Міне, осы екі қағиданы, олардың тепе-тең
сақталуын, бейнелеп айтқанда, тұлғалық дамудың тура бағытын қамтамасыз ететін «компас» деуге болады.
Жоғарыда айтылған екі қағиданың тепе-теңдігін қамтамасыз ету білім беру жүйесінің әрбір деңгейлік
сатысының, ондағы жеке тұлғаның даму процесінің жоспарлылығын, мақсаттылығын, ілгерілемелілігін
қамтамасыз ететін оқу-тәрбие үрдісі мен оның қүрылымының шарты мен мақсаттарына байланысты
өзіндік ерекшеліктерді ескеруді қажет етеді. Оларға мыналар жатады: білім алушының жеке тұлғасының
субъективті дамытуын қамтамасыз етуге бағыталған оқу-тәрбие үрдісінің міндеттері; бұл міндеттердің
орындалуын жүзеге асырушы оқытушының педагогикалық, әдістемелік қызметінің мазмұны; жеке
тұлғаның қазіргі болмысы мен дамуындағы мүмкіндігінің арасындағы қайшылық; тұлғаның өз дамуында
жаңа сатыға өтуге деген саналы ұмтылысы және осы өтпелі кезеңге тән қарама-қайшылықтар сипаты; бұл
қиындықтарды жеңуге септігі тиетін негізгі шарттарды анықтау.
Аталған ерекшеліктерге талдау жасап, білім беру ісінде басшылыққа алу – оқытушы қызметіндегі
сабақтастықты жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылады, сонымен қатар ол тұлға дамуының бір
сатысынан екінші сатысына көшудегі сабақтастық процесіне педагогикалық басшылық жасауға мүмкіндік
береді. Орта мектеп пен ЖОО білім берудегі сабақтастыққа педагогикалық басшылықтың мәні – жоғарғы
оқу орнындағы білім беру ісін басқарып, ұйымдастырушының оған дейінгі орта мектеп сатысындағы білім
мазмұнының, оқу-тәрбие үрдісінің, оқушыға қойылатын талаптың сипаты мен ерекшеліктерін талдап, білуі
және олардың ЖОО-ғы талаптарға диалектикалық, қисынды түрде жалғасып кетуін қамтамасыз етуі [5].
Сабақтастық ұғымы көп қырлы ұғым. Ол оқытудың түрі мен әдісіне, оқу-тәрбие үрдісінің
ұйымдастырылуына мен құрылымына, оқушының білімді дәрежесін бақылау жүйесіне т.с.с қатысты
қарастырылуы мүмкін.
Сабақтастықтың біртұтас педагогикалық жүйесінің негізгі элементтерінің бірі – оқытудың мазмұнына
қатысты сабақтастық. Білім мазмұнындағы сабақтастық, жалпы оқытуды тұтастай алғандағы сабақтастық
сияқты, оқушылардағы қалыптасып үлгерген білім, білік, дағдыға сүйене отырып, әлеуметтікпедагогикалық тұрғыдан болжамдалған оқу материалын игерту арқылы оны әрі қарай дамытуды көздейді.
Оқытудың түрі мен әдісіндегі сабақтастықтың негізгі көрінісі, оның нақты жүзеге асуының алғышарты
– олардың (оқытудың түрі мен әдісінің) тиімді таңдалып алынуы және өтпелі кезеңнің, оған қатысты
оқушылардың психологиялық ерекшелігін ескере отырып үнемі жетілдіріліп отыруы. Яғни, мазмұнға
сәйкес түр сабақтастықтың дамуға әсерін күшейтеді, керісінше түрдің мазмұнға сәйкессіздігі ол процесті
тежейді [6].
Яғни, оқытудың сабақтастығына қатысты факторлардың барлығы да бір-бірімен тығыз байланыста
және бірін-бірі толықтырып отырады. Қорыта айтқанда, жоғары және орта мектеп арасындағы сабақтастық
әлі де жан-жақты зерттеуді қажет ететін, қазіргі таңдағы өзекті педагогикалық проблемалардың бірі болып
табылады.
Әдебиет:
1. Коменский Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие. М.:
Педагогика, 1989.
2. Давыдов В.В. Труды Дистервега и современная педагогика // Педагогика. – 1992. – № 1- 2.
3. Гончаров Н.Н. Педагогическая система К.Д. Ушинского. - М., 1974.
4. Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы. - Воронеж: Изд-во Воронежского
университета, 1981.
5. Мубараков А.М. Преемственность в обучении учащихся средней и высшей школы //Высшая школа
Казахстана - 1999, №4, с.88-90.
6. Батаршев А.В. Преемственность обучения в общеобразовательной и профессиональной школе
(Теоретико-методологический аспект). /Под ред. А.П.Беляевой. - СПб.: Ин-т профтехобразования РАО,
1996. - 80с.

143

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Жанасылов Т.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің
(Қазақстан республикасы)
БОЛАШАҚ ҚОЛӨНЕР МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ДАМЫТУ
Қазіргі таңда қоғамның жаңа нарықтық жағдайына байланысты халықымыздың салт-дәстүрлерін, ұлттық
қолөнерінің көркемділігі және салт-дәстүр мен өнер – адамның рухани, мәдени тұрмысынан бөлінбейтін
құндылық. Олар қоғамдық өмірде, салт-дәстүрде, оқу-білім мен ғылымда, отбасы дәстүрінде де кездесіп
жатады. Қай халықтың болмасын ұлттық өзіндік әуені, салт-дәстүрі, қолөнері сол ұлттың мәртебесін биікке
көтереді. Салт-дәстүрі мен өнері арқылы ғана әрбір ұлт өзін көрсетеді. Ұлттық өнеріміз бен тарихымыз
ұрпақты тәрбиелеуде, ұлттық сана-сезімін қалыптастыруда өте қажет. Қазақстанда жас ұрпаққа өнерді
оқыту және оны зерттеу мәселесі зерттеушілеріміздің еңбектерінде жан-жақты қарастырылуда.
Қолөнер негіздері арқылы еңбекке тәрбиелеу мәселелері ертедегі ХІХ ғасырдың ойшылдары Ш.Фурье,
Роберт Оуэн және Сен-Симон еңбектерінде балалардың жан-жақты қабілетін дамыту, яғни оларды білім
беру, өмірге, еңбекке даярлау, жалпы тәрбиеге байланысты тұжырымдамалар берген.
Еңбек тәрбиесінің негіздері туралы И. Ф. Гербарт, Жан-Жак Руссо, Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов, К.Д. Ушинский А.С.Макаренко, және т.б педагогтардың өз еңбектерінде құнды деректер
қалдырды [1].
Елімізде жалпы білім беретін, орта-кәсіптік, жоғары оқу орындарында арнайы маман дайындау
барысында еңбекке тәрбиелеу жүйесін теориялық және практикалық тұрғыдан әртүрлі жолдарда оқыту
қарастырылып жүр.
Жасөспірімдерге эстетикалық тәрбие берумен қатар, патриоттық сезімін ояту мен ұлттық дәстүрге
жетелеу мәселесі аясында қазақтың дәстүрлі қолөнерін дәріптеуді мектеп оқушыларына технология пәні
арқылы оқыту мен болашақ қолөнер мамандарын дайындайтын арнайы орындарда арнайы пәндерді оқыту
арқылы үйрету мәселесі қазіргі таңда үлкен қажеттілікті талап етіп отыр. Осыған орай арнайы мектептерде
ғана емес, жай орта мектептептерде де өзінің мүмкіншілігіне қарай қарастыру мәселесі оқушы жастардың
болашақ мамандығын таңдауға әсерін тигізбей қоймайды.
Қазақтың ұлттық қолөнері арқылы оқу орындары, оқу-тәрбие процесінің мазмұнына үйірмелер
ұйымдастыру арқылы оқушы-жастарға тәрбие берудің ғылыми-педагогикалық негіздеріне сүйенген жаңа
бағдарламаларды енгізсе, оқушы-жастардың ұлттық мәдениетке деген сана-сезімі көтеріліп, эстетикалық
талғамы, елжандылық қасиеттері артып, ертеңгі өмірге қажетті біліктілік пен іскерлікке бейім қабілеттері
қалыптасады да, өнерге бейім оқушы-жастардың ұлттық қолөнер тарихы мен түрлеріне көңіл бөліп,
үйренудің әдіс-тәсілін игеруге, еңбек тәрбиесінің сапалық нәтижесін жетілдіруге және кәсіпшілікпен
айналысуына, тіпті кәсіби маман болуына мүмкіндік туады. Осындай мәселелерге байланысты қазақтың
ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы үйірмелер ұйымдастару арқылы қолөнерді
жетілдіру мен дамыту жолдарын зерттеген педагогтар Ж.Ә.Тұрдығұлов пен Б.Ә.Атантаеваның еңбегін
құптаймыз. Олар:
қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы тәрбие беру жүйесінің
ғылыми - теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу және түсіндіру;
қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы оқушы-жастарға тәрбие
берудің жаңа талаптары мен мүмкіндіктерін анықтауға арналған бағдарлама құру;
қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасатуда белгілі топтар мен жүргізілетін
орындар дайындау;

144

Nazarbayev
Intellectual
Schools

қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы тәрбие беру жүйесінің
тиімділігін педагогикалық эксперименттен өткізу және дәлелдеу, қорытындысын шығару, ғылыми
әдістемелік ұсыныстар беру;
қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы оқушы-жастардың
уақытын ұтымды ұйымдастыру барысында олардың білімдік сапасы мен іскерлігін арттыру және
патриоттық сана-сезімге тәрбиелеу;
рухани және материалдық мәдениетті бағалау мен сақтау, ұлттық мұраға көзқарасы; қазақ қолөнері
мен көркем мәдениетін оқып-меңгеру, өзара қарым-қатынасы арқылы шығармашылығы мен тәжірибесін
дамыту;
философиялық танымын, мәдениетін, педагогикалық және психологиялық ойын ұлғайту;
басқа да өнер салаларымен айналысатын жоғары оқу орындарының оқу қорынан тәжірибе алмасу;
белгілі өнер қайраткерлерімен арнайы сауал-сұрақ, сұхбат, әңгіме, шығармашылық кештер және
көркем шығармалар, көрме ұйымдастыру, байқау жүргізу, құрылған бағдарлама, оқулықтармен танысу,
тәжірибелік эксперименттер, жаңа технологияны қолданудың әдіс-тәсілдерімен танысу, шеберханалар мен
студияларға бару, мұражайларға экскурсиялар жасау. [2].
Жоғарыда айтылған ұсыныстарға сүйене отырып, осы мәселелер бойынша зерттелген мәліметтерге
жүгінсек, үйірмелер арқылы қолөнерге қызығушылық пен оны дамытуға мүмкіншіліктің мол екеніне көз
жеткіземіз.
Жалпы қолөнер көпшілік үшін тек ұлттық дәстүр болса, ал өнер адамдары үшін оның алатын орны
ерекше. Осыған орай өзінің қолданбалы өнер туралы кітабында. «Көркем кәсіпшіліктегі ең қымбаттысы
ол – адамдар, шеберлер мен суретшілер, әсем дәстүрді ұстанатындар, керемет жаңалық табушылар» -деп
жазды Салтыков А.Б. [3].
Сонымен қатар ол, – «халықтық өнер» және «халықтық шебер» сөздерінің түсініктемесі, шығармашылық
қызметі мен халықтық өнер мазмұнының ортақ сипаты, оның көркем табиғатын, барлық өзіне тән мәдени
бағыт беріп және ғылыми үйренуіне ыңғайландырып, тәжірибесіне көмектесіп жемісті жетекшілік жасау,
– деген ұғымды ұстанды.
Соңғы жылдары республикамызда көркемөнер мектептері көптен ашылды. Арнайы мектептерде де
оқушының қабілеттеріне, бойындағы дарынына, ынтасына, қызығушылығына лайықтанып жасалған
арнайы бағдарламалар бар. Жалпы білім беретін мектептерге қарағанда, бұл мектептерде пәндер көбірек,
олардың балалар бойындағы қабілеттерін ашуға, дамытуға мүмкіндіктері мол. Дегенмен қосымша оқыту
түрі олардың кәсіби шеберлігін арттыратыны сөзсіз. Бұл мәселелер бойынша сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыруда А.Әбілованың зерттеулерінің мәні бар деп айтуға болады. [4].
Мәдени қазыналарды жасау істері – қазіргі кезде мамандардың белсенділігін, олардың өнер тапқыш
қасиеттерін арттырумен өндіріс процесін жақсарту, жетілдіру, мақсатында қолданылатын шаралар
жиынтығымен тығыз байланысты, қазіргі кезде көптеген қиындықтарға қарамастан мәдени процестері,
педагогикалық бағыттары өз дамуының айрықша кең жолына шықты. Мұның өзі рухани өмірдің барлық
құрылымдық бөлшектері мен бір сарындылықты жеңуге мүмкіндік береді. Осыған орай кәсіптік білім
жүйесіндегі арнаулы мамандандыру пәндері мен үйірмелерде халқымыздың дәстүрлі қолөнерін ағаш
материалдары арқылы бұйымдар (оның домбыра музыкалық аспабын) жасатып, оны оқу барысында
мүмкіндігінше жоғарғы дәрежеде ендіру болып отыр.
Жалпы өнерді біз өнердің адам арасындағы қатынас құралдарының бірі екендігін көреміз деген
Л.Толстойдың ұғымына сүйене отырып, қолөнерді адам өмірі шарттарының бірі деп қарастыруымыз
керек. [5].168 б.
Бүкіл халықтық өнер тек халық арасынан шыққан бір адамның қатты сезініп, оны халыққа жеткізу
қажеттілігі туған жағдайда ғана пайда болады.
Осыған байланысты болашақ өнер мамандарын дайындауда мектептер мен жоғары оқу орындарында
білі беру кезінде терең және жан-жақты жетістікке жету үшін оқу барысын ұйымдастыруда әдістемелік
ұсыныстарға сай қолөнер жанрында кездесетін ағаш материалын өңдеу заңдылықтарын уйретудің
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сауаттылығына ерекше көңіл бөлу керек. Оған оқытудың теориялық мазмұны, қолөнер жетілдіруде
күнделікті көптеген практикалық жаттығулар жүйесі және осыларға қатысты нақты дидактикалық
принциптер – материалдар мен көрнекі құралдар аса қажет.
Ал Н.М. Борисенконың «шығармашылық – педагогикалық кәсіпті игерудің, педагогикалық шеберлікке
жетудің шарты мен салдары» деп қарастырған анықтамасының мәні зор. [6].
Ал кәсіпшілік «Шығармашылық» түсінігінің мазмұнын ашпай, оның шығатын тамырын қарастырмай
жүзеге аспайды. Дж.Стернберг пен Е.Григоренко өз зерттеулерінде шығармашылықтың алты шығу көзі
бар екенін қарастырған:
1) Зияткерлік қабілеттер (жинақтың – мәселені жаңа жағынан көре білу қабілеті, сараптамалық – бағалай
білу, қандай идеяны қорғауға тұратынын, қайсысы – керек еместігін айыра білу қабілеті; практикалық –
үгіттеу – идеяның бағалығына басқаларды иландыра білу қабілеті) зерттеу аясына байланысты білімінің
жеткілікті болуы.
2) Мотивация. «Адамдар өз кәсібіне байланысты шығармашылық жұмысты сол іске берілген, сүйген
жағдайда шын мәнінде жүзеге асырады».
3) Адамдар өз зияткерлік қабілеттерін қалай қолдана алатынын ашып көрсететін ойлау стильдері.
4) Авторлар шығармашылық үшін жаңаша ойлауға ықпал ететін, ойлау қозғалысының өзіне тән
принциптері мен заңдарын тудыратын стильдің өте маңызды екенін көрсетеді.
5) Жеке адамға тән өзіндік қасиеттер (кедергілерді жоюға дайын болуы, тәуекелге саналы түрде қадам
басуға дайын болуы).
6) Шығармашылық мақсатқа жетуін қолдайтын қоршаған ортаның болуы. [7],189-210 беттер.
Сонымен қатар жоғарыдағы авторлар зерттеулерімен келісе отырып, «шығармашылық» дегеніміз адам
іс-әрекетінің түрі, оның белсенділігі, дәлірек айтсақ, оның ең маңызды мінездемесі және педагогикалық
кәсіпті игерудің, педагогикалық шеберлікке жетудің шарты мен салдары деп бекіткен анықтамаға
қосыламыз. [2].
Сонымен шығармашылық белсенділіктің қалыптасу мен дамуды көрсететін жеке тұлғаның кәсіптік
қабілеті болса, онда кәсіп дегеніміз не екеніне тоқталайық.
Жалпы кәсіпшілік сөзінің мағынасына тереңірек үңілсек, кәсіп адамның талаптарына қаншалықты сай
болса, әлеуметтік тәжірибеге соншалықты салмақты үлес қосатынымен белгіленеді, соған байланысты
кәсіби біліктілікте еңбектің жоғарғы өнімділігі, еңбектің саны мен сапасы, еңбек өнімінің орнықтылығы,
кәсіпте немесе белгілі бір әлеуметтік мәртебеге жету, әр түрлі кәсіби міндеттерді шеше білу т.б. Осы
тұрғыда Ә.Молдабекованың зерттеуін құптаймыз. Олар:
- кәсіптің алдына қойған мақсатына мән беру, кәсіптің шеберліктің үрдісіне ой жіберу, кәсіптік
шығармалардың басқа адамдардың игілігіне жаралуын көздеу, қазіргі ізгілікті бағдарламаларды бойлауға
ұмтылу, өз өмірін кәсібіне арнау, өз кәсібін дамытуды қалау;
- өз еңбегінде жоғарғы жетістіктерге жету жолдары;
- өзін кәсіпқой суретші ретінде дамытуға ұмтылу, кәсіби-шығармашылық өсуде дұрыс жолға қою,
кәсіби- шығармашылықпен өсу үшін кез келген мүмкіндікті пайдалану, кәсібилік нысанасын көздеудің
дәлдігін көздеу;
- кәсіпқойланудың барлық кезеңінен, кәсіпке бейімделуден бастап шеберлікке, шығармашылыққа, одан
соң кәсіп жолын қиналмай аяқтауға дейінгі кезеңдерден үйлесімді түрде өту;
- үйлесімділік аясында кәсіби қалыптың айнуы(деформация), күйреудің болмауы;
- кәсіби іс-әрекетте жеткен жоғарғы нәтижелердің оңтайлы психологиялық бағасы, басқаша айтқанда,
қарама-қайшылықтың болмауы, деп қарастыра отырып, іс-әрекеттің үйлесімділігі аясында кәсіпқойлықтың
жоғары денгейіне жетудің шешуші кезеңі-кәсіптік рухани білім мен әдістемелік құралдар «технология» –
деп қарастырды.
- өзін кәсіп талаптарына сай дайындау: кәсіби іс-әрекетті жоғары үлгілер мен стандарттар деңгейінде
нақты орындау, шеберлікті меңгеру, еңбектің жоғары өнімділігі, жоғары нәтижелердің сенімділігі мен
тұрақтылығы [8].
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Әлеуметтік белсенділікке және кәсіптің қоғамдағы бәсекелестілікке қабілеттілік тиімділік жағынан
аз болып, оның себебін адам өз бойынан, кәсібінің аясынан іздеген уақытта өз еңбегінің нәтижелеріне
қоғамды қызықтыруымен, бақылаудың ішкі кәсіби байлығының маңызды қажеттілікке назар аударады. Ал
кәсіпқой деп кімдерді айтуға болады?
Кәсіпқойлық – жеке адамның кәсіби-шығармашылығындағы пайдаланылатын ерекше әдіс-тәсілдер
мен өзіндік қолтаңбасы бар, кәсіп нормалары мен эталондарын меңгерген, шеберліктің шыңына жеткен, өз
еңбегімен дараландыруға ұмтылатын, өзінің даралығын кәсіби сапалы түрде жетілдіретін, сапалы кәсіби
тұлғалық қасиеті бар, білім мен іскерліктің жоғары деңгейіне көтерілетін, болашақта кәсіби тұрғыдан
дамудың шегі мен болашағын саналы түрде болжай алатын, мақсатын жүзеге асыра алатын, әруақытта
жаңалық іздеу үстінде оқып үйренуден жалықпайтын, үнемі тәжірибесін жетілдіріп отыратын, сонымен
қатар өзінің жеке кәсіби-шығармашылығын дамытуда жүретін адамдарды айтуға болады.
Қоғамда әлеуметтік жағынан белсенді қоғам талқылануында кәсіп мұқтаждықтары мен табыстары
туралы мәселелер кәсіпшілік мәселелерді шешудің жолдары – білім беру мен кәсіптік іспен айналысу
қызметінде бәсекелестікке түсіп отыратындықтан, әсіресе өнер саласында кәсіби суретшілер мен
қолөнер шеберлерін дайындауда кәсіби-шығармашылық белсенділік таныту қажеттілік тудырып, осыған
байланысты ұлттық қолөнерді дамыту мәселесі көтеріліп отыр.
Кәсіпқойлықтың негізі жалпы және кәсіби білім беру үдерісінде қалыптасады. Бұл – тәжірибе мен
еліктеу нәтижесінде келетін шеберліктен өзгеше. Мұны бұдан әрі сақтап, дамытудың негізгі шарты – үнемі
үздіксіз кәсіби өзіндік білімін жетілдіру мен өзін-өзі дамыту.
Жоғарыда көрсетілген зерттеулерге сүйене отырып, болашақ өнер адамдары – қолөнер шеберлерінің
кәсіпшілікке жетелеу жолында үнемі шығармашылық ізденіс үстінде жүретін, өзінің кәсіби іс-әрекеті
арқылы жастарды еңбек пен мәдениетке қызығушылығын оята алатын, қоғамның дамуына үлес қосатын,
жалпы өзінің өмірдегі орынын таңдай алатын, қолөнер шеберін дайындау барысында біз алдымызға үлкен
мақсат қойып отырмыз.
Соңғы кездерде пайда болған қолөнердегі екінші шарт – ол көркемдік сын, яғни өнердің барлық
қарапайым адаммен емес, ал ғалымдармен, яғни қалыптан тыс, сонымен қатар өздеріне өзі сенімді
адамдармен бағалануы.
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147

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Жапарова А.Ж.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
(Қазақстан Республикасы)
БҮЛДІРШІНДЕРГЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ
Ағылшын тіліне деген сұраныс жыл сайын артуда. Адамдардың көбі дерлік шет елге саяхаттап
шығуда, ағылшын тілді әріптестер мен қызметтестермен еркін сұхбаттасуда, қаламызда шет ел азаматын
кездестіру – бұл да сирек құбылыс емес. Алайда, мұғалімдеріміздің көпжылдық тәжірибесіне сүйенсек,
мектептердегі ағылшын тілінің жетік түрде берілуіне қарамастан, шет тілін мектеп қабырғасында игеріп
шығатын жасөспірімдердің саны санаулы-ақ. Бітірушілердің дені тілді айтарлықтай жоғарғы деңгейде
біледі, мәтіндерді аудару мен берілген тақырып бойынша пікір алмасуда олар еш қиындықтарға кезікпейді,
бірақ шет ел азаматтарымен сөйлеу кезінде оқушылар ұялып, қымсылатыны анық. Бұның себебі, Қазақстан
мектептерінде оқытылатын ағылшын тілі пән ретінде қарастырылса да, оқушылар оны сөйлеу құралы деп
есептемейді.
Балаларға ағылшын тілін оқыту - тілдік қабілетті күшейтетін жаттығулар мен тапсырмалардан
тұрады, атап айтқанда, лексика мен грамматиканы игеру, оқу, жазу, тыңдау (аудирование), ағылшын
тіліндегі ауызекі сөйлеу мәнері, сөзді нақышына келтіріп айту. Орта мектеп оқушыларына ең бастысы –
мотивация мен пәнге деген қызығушылық, сондықтан оқу әдістемесінің мейлінше әрқилы, әрі балаларды
қызықтыратын тақырыптарды қамтығаны абзал. Балаларды оқыту барысында түрлі лингвистикалық және
ролдік ойындар, өлең, тақпақтар, оқушының шығармашылық және білім өрісін кеңейтетін, екі-екіден
немесе топтық жаттығулар мен тапсырмалар қолданған дұрыс.
Балаларға ағылшын тілін оқыту - оңай шаруа емес екендігі айтпаса да түсінікті. Олар тез шаршап,
сабақтан өзге нәрсеге айналып отырады, жұмыстың академиялық стилін, әсіресе, бастауыш сынып
оқушылары арасында қолдануға әсте болмас. Бала назарын кітаптың көлемді мәтіндерімен ұстап тұру
мүлдем мүмкін емес, оның орнына сабақты ойын түрінде өткізген әлдеқайда жақсырақ, мұндай сабақ кезінде
бүлдіршіндер өлең айтып, ертегі тыңдап, бой сергітіп, жүгіре де алады. Ойын оқушылардың белсенді қиял
өрісін күшейтеді, қиял мен елестету арқылы бүлдіршіннің есте сақтау қабілеті де жоғарылай түседі, сол
арқылы шет тіліндегі сөздер мен тіркестер оңай жатталады. Бұл өз кезегінде олардың ойлау қабілетінің
логикалық жағына да әсерін тигізбей қоймайды. Түрлі-түсті, жарқын заттар, сурет пен иллюстрацияларды
қолданған тіптен жақсы.
Бүлдіршіндерді ағылшын тіліне оқыту кезегінде есте сақтайтын бір жайт – бұл балалардың айналадағы
болып жатқан құбылыстарды астарлап емес, керісінше, тура және дәл қабылдауларында. Егерде бір ұғым не
болмаса сөзді түсіндірген кезде, балаларға міндетті түрде түсіндіріліп жатқан зат жайлы мысал келтірген жөн,
абзалы сол сөзді сурет түрінде көрсетпек. Мектепке дейінгі бүлдіршіндер өз ойларын тек қарапайым және
қысқа сөйлемдермен білдіреді. Сондықтан да, сіздің ертегі немесе әңгімеңіз ұзын, құрмалас сөйлемдерден
құралмағаны тиіс. Балалармен жұмыс кезінде күлкілі өлеңдер мен тақпақтардың, санамақтар мен
жұмбақтардың орны зор. Өлеңдер мен шумақ жолдары мағынасы тарапынан емес, дыбысталуы мен ырқақ
жағынан күлкілі болғаны жақсы. Олардың иллюстрациялы суреттер мен бейнелермен көркемделгені тіпті
керемет! Бастауыш мектеп оқушыларын грамматика немесе оқу ережелерін жаттауға мәжбүрлеген - үлкен
қателік. Бұдан өрбітин мәселе – баланың біржолата ағылшын тілін ұнатпай, одан мүмкіндігінше бас тартуы.
Дегенмен де мектепке дейінгі бүлдіршіндерге не үйрету керек? Балалардың сөз жаттау қабілеті - ерекше.
Қысқа мәтіндерді оқуда да олар алдына жан салмас. Жадыларыңызда болсын, бүлдіршіндер ағылшын
сөздерін белгілі ережелер бойынша емес, есте сақталғаны бойынша оқиды. Грамматиканы, әсіресе, етістік
жайлы түсіндіріп әуре болмай-ақ қойыңыз, тек предлогтар мен артикльдармен шектелгеңіңіз орынды

148

Nazarbayev
Intellectual
Schools

болар. Мектепке дейінгі және бастауыш сынып оқушылары шет тілінде сұхбаттар мен диалогтар құрағнды
ұнатады. Қысқа әңгімелер мен ертегілер, әсіресе суреттермен безендірілген мәтіндер – бүлдіршіндердің
назары мен көңілін бірден өздеріне аударып алады. Балаларға ағылшын тілін оқыту кезінде шет тіліндегі
әндер мен өлеңдер, тақпақтар мен санамақтар, жұмбақтар мен жаңылтпаштар, суреттер мен ойындар –
бұлардың барлығы баланың әке-шешесі, оның тәрбиешісі мен оқытушыларының негізгі құралдары болмақ.
Тек осыларды қатыстыра отырып, сіз жас баланы жалықтырмай, оның назарын көпке ұстай аласыз.
Кеңес заманының психологтары Л.С. Выготский пен Д.Б.Эльконин ойларынша, ойын – мектепке
дейінгі сәбидің басты іс-әрекеті, дәл сол жас аралығындағы балаларға тән мінез-құлық. Бала ойыны жайлы
қаншама мақала мен ғылыми жұмыстары жарық көрсе де, бала ойыны теориясының қиын және әрқилы
болғандығы соншалық, әлі күнге дейін барлық ойындарға тән ортақ классификация жоқ. Доцент И.Л.
Шолпо үйретуші ойындар классификациясын ұсынады, аталмыш ойындарды мектепке дейінгі балаларды
шет тіліне оқыту барсыныда қолдануға әбден болады. Автор үйретуші ойындарды ситуативті, жарыспа,
музыка-ырғақтық және көркем ойындар деп топтастырады. Ситуативті ойындарға, әдетте, белгілі бір
жағдайға, іс-әрекетке қатысты ролдік ойындар жатады. Олар, өз кезегінде репродуктивті ойындарға
бөлінеді, бұл ойындар кезінде балалар типтік, қарапайым диалогтар құрастырады. Сөзсіз, репродуктивті
ойын кезінде баланың өз тарапынан сөз қосуы да ғажап емес.
Жарыспа ойындар - деп белгілі бір кезеңді суреттейтін, лексика мен сауаттықты жақсы меңгеруге
бағытталған ролдік ойындарды қарастырамыз. Тілдік материалмен етене жақын бала ғана жеңімпаз
атанады. Бұлардың қатарына түрлі кроссвордттар, ‘’аукционы’’, лингвистикалық тапсырмалар берілген
тақта-баспа ойындары, бұйрықтарды орындау және т.б.
Ритмомузыкалық ойындар – бұл хоровод, ән мен би түрлерінің дәстүрлі ойындары, өз кезегінде бұл
жұмыс түрі баланың үйренуші тілдің фонетикалық және ритмомелодиялық жақтарынан барынша дамытуға
әсерін тигізеді, мысалы: ‘’Nuts and May’’.
Көркем немесе шығармашылық ойындар – бұл бүлдіршіннің ойын арқылы көркем щығармашылыққа
деген сүйіспеншілігін артатын ойындар. Аталмыш ойындарды мынадай топтарға бөлуге болады:
драматизация (ағылшын тіліндегі кішігірім қойылымдар мен көріністер); бейнелеуші ойындар, атап
айтқанда, графикалық диктант, аппликация және тағы басқалары; және ауызекі-шығармашылық ойындар
(ырғақтарды таңдау, әзіл-сықақтар жайлы топтық шығармалар жазу, қысқа ертегілерді топпен бірлесіп
ойдан шығару).
Ситуативті-суырып-салма ойындар мен көркем драманың дәл ортасында тағы бір шығармашылық түрі
жатыр, бұл – атақты бір ертегінің өзіндік нұсқасын немесе аталмыш туындының жалғасын ойлап шығару.
Мәселен, белгілі ‘’Репка’’ не болмаса ‘’Теремок’’ертегілерінің жалғасын ойлап табу арқылы, оқушылар
жаңа кейіпкерлердің сөздері мен репликалармен, сонымен бірге жаңа лексикамен танысады, әрі соны
жаттайды.
Жеңіл, қысқа өлеңдер – шет тілін оқытуда аса пайдалы, бұл жерде сізге ноталар мен әуені мен сөздері
бар дыбыстық файлдар көмекке келеді. Өлеңдер шет тіліндегі үлкен сөздік қорды талап етпейді, ағылшын
тіліндегі бірқатар сөздерді біліп-ақ, өзге тілде ән салуға болады. Өлең айту барысында, бүлдіршіндер
шаршамай, қайта олардың жадыларында өлең, әуен арқылы барынша көп сөздер есте қалады. Сөзіміз
дәлелді, әрі дәйекті болуы үшін, мысал ретінде ағылшын тіліндегі 1-2 өлең ұсынайық. Өлеңдер кішкене
бүлдіршіндерге арналған, сөздерді қысқа, әрі жаттауға оңай.
1. Sweet and Low (performed by Christa Pfeiffer)
Sweet and low, sweet and low
Wind of the western sea
Low, low, breathe and blow,
Wind of the western sea
Over the rolling waters go
Come from the dying moon, and blow,
Blow him again to me,
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While my little one, while
My pretty one sleeps.
2.
Sleep and rest, sleep and rest
Father will come to thee soon
Rest, rest, on mother’s breast,
Father will come to thee soon
Father will come to his babe in the nest,
Silver sails all out of the west,
Under the silver moon,
Sleep my little one, sleep,
My pretty one, sleep.
3. I’m A Little Teapot (text, lyrics):
I’m a little teapot,
Short and stout,
Here is my handle ,
Here is my spout,
When I get all steamed up,
Hear me shout,
Tip me over and pour me out!
I’m a clever teapot,
Yes, it’s true,
Here’s an example of what I can do,
I can change my handle into a spout,
Tip me over and pour me out!
Жаңылтпаштар – дыбысталу мен артикуляцияны жетілдіруге арналған тамаша жұмыс түрі. Ең бастысы
– балалар үшін бұл қызықты, әсіресе, жаңылтпаштарды айту барысында бүлдіршіндердің көңілі ерекше
көтеріліп, жүздері жадырап қалады. Әрине, кішкене балаға күніне 5 жаңылтпаштан жаттауға әсте болмас,ең
тиімдісі – айына 1-2 жаңылтпаштан жаттағаны. Жаңылтпаштармен үйрету және жаттату кезінде, олардың
фонетикалық тарихымен де таныстыра кеткен жөн. Ең бастысы – дыбысталуы жағынан бір-біріне жақын
жаңылтпаштарды таңдаған дұрыс.
1. A big black bug bit a big black bear, made the big black bear bleed blood.
2. Swan swam over the sea. Swim, swan, swim! Swan swam back again. Well swum, swan!
3. Twelve twins twirled twelve twigs.
Мысалдардан көрініп тұрғандай, жаңылтпаштар бүлдіршіндердің шет тіліндегі сөздердің дұрыс, әрі
нақты дыбыстауына жәрдемдеседі. Ең бастысы – балалармен жұмыс барысында, әсіресе, оларды өзге тілге
үйрету кезінде ұстаздың ізденімпаздығы, оның тәжірибесі мен ұлағаттығы көмекке келеді.
Әдебиет:
1.Старков А.П. Обучение Английскому языку в средней школе. М., 1978
2. Стронин МФ Обучающие игры на уроке английского языка М 1981
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Жұмағұлова Қ.Ә.
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
«БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» КУРСЫН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ БОЛАШАҚ
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Педагогикалық іс-әрекет шығармашылық сипатқа ие. Сондықтан, болашақ мамандардың
педагогикалық еңбекке деген шығармашылық қатынасын тәрбиелеу - барлық педагогикалық жоғары оқу
орындарындағы оқу жоспарларының, соның ішінде биологияны оқыту курсының міндеті.
ЖОО педагогикалық үрдіс пен ғылыми зерттеу жұмыстары өте тығыз байланыста және бір-бірін
толықтыратындай етіп құрылуы қажет. Әсіресе, оқу зерттеушілік сипатта болған жағдайда педагогикалық
ғылымның дәлелдемелеріне сүйенеді, ал студенттер өздік жұмыстарды орындай отырып, зерттеушінің
рөліне енеді. Осы мақсаттан ЖОО бағдарламасы талабынан туындайтын биологияны оқыту әдістемесі
бойынша зерттеудің тақырыптары анықталады. Студенттерде белгілі бір дағды қалыптасқаннан кейін,
олар бұрыннан таңдалған тақырыптары бойынша зерттеу жұмыстарын жалғастыра алады, немесе
өздеріне қызығушылық танытқан жаңа тақырып таңдайды. Оқытудың әртүрлі құралдары мен оларды
мектеп практикасында ғылыми тексерістен өткізуді ұйымдастыру формаларын, оқу үдерісін жетілдіру
үшін зерттеліп отырған мәселенің, яғни, әдістемелік ғылыммен мектеп практикасының бүгінгі жағдайын
анықтау керек, сондай-ақ, зерттеу мәселелерінің тарихын терең оқудың нәтижесінде ғана қол жеткізуге
болады.
Қазіргі таңда мектепте оқытылып жүрген «Биология.Тірі ағзалар» курсы - 1-4 сыныптарда
«Дүниетану» пәнінен алған табиғаттың тіршіліктері туралы білімдерін жалғастыра отырып, біржасушалы,
көпжасушалы ағзалар систематикалық топтары бойынша сатылап қарастырылады. Осыдан, оқушылар
біржасушалы ағзалардың тіршілігін, құрылысын зерделеу арқылы біржасуша – дербес ағза бола алатынын,
ал көпжасушалы ағзалармен танысудан жасуша ағза құрылысы мен тіршілігінің элементар бірлігі – негізі
екенін нақтылы түсініп, келесі сыныптарда жасуша теориясын зерделеуге негіз болатын дайындықтан
өтеді. Биологияның осындай кіріктірілген сипатын ескере келе, бір тақырыпты оқу барысында биология
ғылымының барлық салаларынан ақпарат алуға болады. Қазіргі таңда ҚР-да бірнеше балама оқулық
шығарылған. Осыған байланысты ЖОО «Биологияны оқыту әдістемесі» курсының оқу бағдарламасына
әр-нұсқалы оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін салыстырмалы тұрғыда талдау кіргізілді. Мұндай
салыстырмалы талдау әрбір болашақ маман білуге тиісті мектеп оқулықтары мен бағдарламалырының мектеп
оқулықтарындағы жүзеге асуын байқауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде белгілі бір бағдарламалардың
мектеп оқулықтарындағы қамтылмай қалған, дұрыс ашылмаған мәселелерін байқауға, шығармашылық
тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Оқу бағдарламаларына қойылатын талаптарды және олардың мектепте
жүзеге асуын ғылыми тұрғыда талдау негізгі білімнің көлемі мен толықтығын анықтауға, сондай-ақ оқу
мәтіндерінің тәрбиелік мәні мен әдістеме сипатын, сондай-ақ, олардың оқу үдерісінде көрініс табуын
байқауға болады. Бұл студенттерде мұғалімнің шығармашылық жұмысы үшін өте қажетті зерттеушілік
дағдыларын дамытады. Соңғы жылдары, ЖОО педагог мамандарды дайындауда, оқу материалдарының
мазмұнын, оқу әдістерін, оқу құралдарын таңдау және бағалауда ғылыми негізделген тәсілдерді қолдануға
көп көңіл бөлуді талап етеді. Қазіргі кездің мұғалімдері сыныптағы оқушылармен байланыс жасағанмен,
педагогикалық іс-әрекеттердің тиімділігін анықтауда, «кері байланыс» тудыруға, оқушылардың танымдық
іс-әрекеттерін, басқада әдістемелік сұрақтарды шешуге, мысалы мазмұнға, форма, оқу әдістері мен
құралдарына талдау жасау мүмкіндіктері бола бермейді. Сондықтан да, біз, студенттерге педагогикалық
іс-әрекетті зерттеудің ғылыми-праткикалық әдістерін үйренудің үш кезеңін ұсынамыз.
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1. Студенттерді педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерімен таныстыру (мектептегі биология
курсын оқыту мысалында):
әдістемелік әдебиеттерді оқу;
ғылыми мәселелерді зерттеу тәсілдерімен жұмыс болжамын, әдістемелік зерттеу жоспарын
құрумен таныстыру;
мұғалімдер мен оқушыларға ауызша, жазбаша сауалдама құрудың ережесімен таныстыру.
«Биологияны оқыту әдістемесі» төртінші курстан бастап оқылады, дегенмен бұл сұрақтар студенттерге
төменгі курстарда оқылатын «Биологияға кіріспе», «Биология мектепте» пәндерінен таныс болады.
Сонымен қатар, әдістемені оқытуға жол салатын педагогика және психология пәндерімен тығыз байланыс
орнатылады.
2. Әдістемелік зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің практикасы:
мектепте биологияны оқытудың жеке және жалпы тәжірибелерімен таныстыру (бақылау
жұмысынан кесінді алу, басқа мұғалімдердің сабақтарын талдау, өз сабағына талдау жасау, праткика
өткізу кезінде сабақтан және сыныптан тыс жұмыстарды талдауға ); Студенттердің ғылыми талдау жасауы
үшін «Биология және салауаттылық», «Биология мектепте», «Білім және Образование» атты ағымдық
журналдарды, сондай-ақ ғылыми-праткикалық конференциялар материалдарын, -ғылыми-әдістемелік
еңбектердің жинағын, білікті мамандардың тәжірибесін талдауға, оқы-үйренуге жағдай жасау.
педагогикалық іс-әрекеттерді бақылау және оларды ғылыми тұрғыдан талдау, тура және жанама
бақылаулар жүргізу.
Соңында тапсырма бойынша мақсатты түрде тағайындалған жұмыс жүргізіледі.
Студенттерге бақылау жүргізу үшін нақты тақырып беріледі, мысалы:
1. Сабақта оқушылардың оқу материалын қабылдауы үшін мұғалім қандай іс-әрекетті жүзеге
асырады?
2.
Сабақта оқушы қандай сұраққа қызығушылық танытты және неге?
3. Сабақта дидактикалық таратпаларды, табиғи және жасанды көрнекі құралдарды пайдаланудың
тиімдігі қандай?
4.
Оқушылардың білмін тектеру үшін қандай тәсілдер қолданылды және неге?
3. Студенттерді қарапайым педагогикалық тәжірибе жасауға қатыстыру.
Тәжірибе педагогикалық үдерістің бір саласы болғандықтан, студент жұмыс болжамын нақты анықтауы
керек, тәжірибе шартын дәл суреттеуі керек, сонымен қатар, жұмыстан күтілетін нәтижені алдын-ала
айқындай білуі керек.
Әрбір студент өзіндік жұмыс алып, оны жарты жыл көлемінде орындап нәтижесінде курстық немесе
дипломдық жұмыс жазуларына болады. Ғылыми жұмысты орындау мерзімі жұмыстың түріне байланысты
болады. Мысалы төртінші курс студентерінің алдына дерек көздерді оқу, әдістемелік әдебиеттердің әр
түріне талдау жасау қойылса, осы жұмыстардың негізінде студенттер мына тақырыптарға жұмыстарын
рәсімдейді.
1. А.Қ.Қисымова, С.Н.Обаевтың «Биологияны оқыту әдістемесі» оқу құралын;
2. Әртүрлі авторлық бағдарламалар бойынша жазылған оқулықтар («Мектеп» және «Кітап»
баспаларынан шыққан оқулықтар) мазмұнын тал¬дау.
3. Жүнісқызы К., Әлімқұлова Р., Жұмағұлов Қ. Биология: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына
арналған оқулық, 3-басылымы, өңделген, толықтырылған. – Алматы: Атамұра, 2011. – 208 бет.
4. Биология. 6 сынып. Тірі организм: Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулық/ Н.И. Сонин,
Ә.Қ. Кисымова. – Алматы: Дрофа–Кітап, 2006. – 208 бет: суретті. және т.б.
Бұл орындалған өзіндік жұмыстардың тақырыптары мектеп оқулықтарының проблемаларына арналған.
Әрбір студентке зертханалық сабақ кезінде келесі мәселелерді зерттеуге назар аударылды:
–
Оқулықтың негізгі, қосымша, түсіндірмелі мәтіндеріне;
–
Оқулықтың мәтіннен тыс компоненттеріне;
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–
Меңгеруді ұйымдастыру аппаратына;
–
Оқулықтың мәтіні мен көрнекліктің сәйестігі;
–
Бағдарлау аппараттарына
– ОӘК толықтылығына;
– ОӘК-нің сабақ түріне негізделуіне;
– ОӘК-нің мұғалімнің пайдалануына ыңғайлы болуына;
– ОӘК ерекшелігіне.
Студенттердің өзіндік жұмысты орындауын оқытушы үнемі бақылау жасайды және төмендегідей сызба
толтырады.
Біздің тәжірибемізде «Жаратылыстану пәндерін оқыту дисциплинасы кафедрасы» Студенттердің
оқытушылармен өзіндік жұмысын жобалау технологиясы негізінде жоспарлады (А.Қисымова). Ондағы
мақсат: жобалау технологиясы ісі мен ондағы қарым-қатынаста оқыту әдістерін пай¬далану үшін мұғалім
мен оқушыда не студентте мынадай дағдылар қалыптастыруға бағытталады:
– оқушыларда өзбетінше танып білу іс-әрекетін жүргізу үшін қажетті білімдер жиынтығының болуы
тиіс;
– оқушыларға әртүрлі топтармен, адамдармен, әртүрлі рөлдерде (басшы, орындаушы, байланысшы т.б.)
қатынас жасай білу дағдысын қалыптасуы тиіс;
– зертеу әдісін пайдалана білу дағдысын: ақпаратты жинақтау, оны қажеттісін пайдалану, әртүрлі
болжам жасау, қорытынды мен шешім қабылдау қабілетін дамыту қажет.
Оқушыда не студентте осындай дағды қалыптасқан болса, онда кез келген ортада тіршілік етуге бейім,
ортаның тез өзгеретін жағдайына онан бейімделе алатын болады. Әртүрлі ұжымда, әртүрлі ситуацияда
өзінің бағытын бағдарлай алады. Бірақ оқу процесінде жоба әдісін тиімді пайдалана білу мұғалімнен үлкен
дайындық жұмыстарын жүргізуді қажет етеді.
1-тақырып: Қазақстанда жаратылыстану әдістемесінің қалыптасуы (зерттеушілік жоба)
Жүргізу түрі: Қазақстанда жаратылыстану әдістемесінің қалыптасу тарихы бойынша зерттеушілік
жоба материалдарын жинау.
2-тақырып: Қазақстанда жаратылыстану әдістемесінің қалыптасуы (зерттеушілік жоба)
Жүргізу түрі: Қазақстанда жаратылыстану әдістемесінің қалыптасу тарихы бойынша зерттеушілік
жоба материалдарын қорғау.
Сипаттамасы: Зерттеушілік жобаның құрылымы ерекше болады. Ал¬дымен мұндай жобаның
тақырыбының көкейкестілігі, маңыздылығы анықталады. Қандай әдістер пайдаланылатындығы
көрсетіледі. Әдістердің ішінде экперменттік және тәжірибелік жұмыстар, олардың қалай жүргізілетіндігі
анықталады. Нәтижелерін қалай жинақтап қортындылайтындығы белгіленеді. Жобаның мұндай түрі
ғылыми зерттеу жұмысымен ұқсас жүргізіледі. Онда мына жүйе бір-бірімен логикалық түрде байланысқан
бөлімдер орындалады:
– зерттеу тақырыбы; – ақпарат көздері;
– көкейкестілігі; 		
– зерттеу болжамы;
– мақсаты; 			
– проблеманы шешу жолдары;
– міндеті; 			
– эксперименттік жұмыстар;
– зерттеу пәні; 		
– нәтижесін қорытындылау, талдау;
– зерттеу объектісі; – қортынды шығару;
– зерттеу әдістері;
– жаңа зерттеу бағытын белгілеу.
Қорыта келе, студенттерде зерттеушілік дағдыны қалыптастыру, олардың болашақта педагог болып
тағайындалуы үшін оларды мұғалімдік іс-әрекетке шығармашылық тұрғыдан тәрбиелеу болып табылады.
Әдебиет:
1. Жүнісқызы К., Әлімқұлова Р., Жұмағұлова Қ. Биология. Оқулық. – Алматы, 2011.
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2. Биология. 6-сынып. Тірі организм: Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулық / Н.И. Сонин,
Ә.Қ. Кисымова. – Алматы, 2006.
3. А.Қ.Қисымова, С.Н.Обаев Биологияны оқыту әдістемесі. Оқу құралы, Алматы, 2010, -216 б.
Жүнісова Р.Ж., Жүнісова Ұ.Ж.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫНДА ЖОБАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РОЛІ
Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында» білім беру жүйесінің басты міндеті: «ұлттық
және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды
қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың
жаңа технологияларын енгізу» делінген.
Сонымен қатар оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидаға
және мұғалімдердің өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануына мүмкіндік берілген. Тұлғаның ерікті түрде,
шығармашылықпен дамуына, өзін - өзі көрсете білуіне, өз өмірін дұрыс бағдарлауына осы қасиеттерді
жетік меңгерген мұғалім ғана жәрдемдесе алады. Осыған орай мұғалімнің кәсіби - шығармашылық
белсенділігін қалыптастыру мен дамыту мәселесінің көкейкестілігі күннен - күнге арта түсуде.
Аталған міндеттерді шешуде мұғалім белгілі бір технологияны қолдануы керек. Себебі инновациялық
технологиялар оқу-тәрбие үрдісінің шығармашылықпен терең ойластырылған көптеген факторлардың
үйлесімділігін, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі.
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің жалпы педагогикалық компонентінің мазмұны оқытуды жоспарлау мен
мақсат, міндеттерді практика жүзінде іске асыруды, оқушының танымдық, шығармашылық белсенділігі
арқылы кәсіби білімін толықтыруды, оқушылар мен мұғалімдердің өзара қатынасын қалыптастыруды,
шығармашылық жағдай жасауды, сабақтан тыс іс-әрекетті ұйымдастыруды қарастырады. Сондай
инновациялық педагогикалық технологиялардың бірі - жобалап оқыту технологиясы. Жобалау технологиясы
қазіргі таңдағы білімнің мақсат, міндеттеріне сәйкес тіршіліктің шынайы заңдылықтарын танып білуді өз
бетінше жобалау арқылы шешімін табу болып табылады. Бұл технологияның оқу процесіндегі ерекшелігі
оқушы білімді жүйеленген дайын білім ретінде емес, өзінің ізденушілігімен өз жобасын құрып, өз
бетінше шығармашылықпен айналысуында. Шығармашылық әрекет - оқушының өз жеке шығармашылық
бағытын таңдау қажеттігін және шығармашылық өніммен, нәтиже туғызуға бағытталған жауапкершілігін
қамтиды. Сондықтан оқыту барысында мұғалім мен оқушының тығыз байланыста болуы, мұғалім бар күш
жігерін, педагогикалық шеберлігін оқушы бойындағы табиғи мүмкіндіктерді ашуға, үйлесімді дамытуға
бағыттауы, шығармашылық жағдай жасауы, оқушының өз тарапынан белсендік, дербестік көрсетуі өзіне
деген сенімділігі арқылы ғана шығармашылық әрекетті қалыптастыруға болады.
Жобалап оқыту технологиясы оқушылардың ойлау қабілетін, ізденушілігін, шығармашылық қабілетін
арттырады. Бұнда мұғалім іс-әрекеті: тақырып ұсынады, алдына проблема қояды, кеңес береді, бақылайды,
көмектеседі, тексереді, толықтырады, жобаны бағалауға қатысады. Ал оқушы іс-әрекеті: проблеманы
талдайды, салыстырады, зерттейді, ойларын нақтылайды, құрастырады, көркемдейді,жобаны қорғайды.
Жобалаудың өнімі болып материалдық, әлеуметтік,ғылыми-зерттеу т.с.с. сипаттағы проблемалардың
бірі бойынша оқушылардың дербес ашық тұрғыда шешім қабылдауын анықтай алатын оқу жобасы болады.
Қазіргі кезде оқу жобаларының мынандай түрлері практикаға ене бастады:
белгілі бір жағдайлардағы процестер, оқиғалар, құбылыстарды құрастыру, олардың даму барысын
болжау;
аймақтық проблемалары бойынша жорамал шешімдер жасау;
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шешілетін проблемаға әр түрлі көзқарастағы өкілдер арасындағы пікір-таластар;
қабылданатын шешімдердің зардап салдарын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжау т.б.
Жобалық оқыту ұғымның кең таралған анықтамасы: жобалық оқыту-базалық теориялық білімдерді
меңгеруге арналған үзілісті ақпараттық кешенді оқу жобаларын бірізділікпен орындауға негізделген тұтас
дидактикалық жүйе болып табылады.
Ал, жобалап оқыту процесінің мақсаттарына:
1) Жеткіліксіз білімді әртүрлі ақпарат көздерін оқушылардың өз бетінше ықыласпен оқып үйренуіне;
2) Танымдық және практикалық міндеттерді шешуге алған білімді пайдалануына;
3) Әртүрлі топтарда жұмыс істей отырып коммуникативтік біліктерді игеруге;
4) Зерттеу біліктерімен проблеманы анықтау, ақпарат жинау, бақылау, тәжірибе жүргізу, талдау,
жорамал жасау, қортындылау.
5) Жүйелі ойлауды дамытуға жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі кезде жобаны төмендегідей кезеңдерден құру орын алған; жобалық тапсырманы дайындау,
жобаның өзін құру, нәтижелерді шығару; қоғамдық таныстыру (презентация), рефлекция. Жоба мен оны
жүзеге асыру өзара байланысты. Ол үнемі өзгеріске ұшыраған міндеттерге сәйкес толықтырылып, қайта
жасалып отырады.Жобаны құру барысында субьекттердің бұрынғы тәжірибелерін тірек ету қажет және
осы тәжірибелердің олардың болашақтағы дамуына септігін тигізу қажеттілігі ұғынылуы тиіс. Жобалық
оқыту әдістерін пайдаланудың психологиялық тиімділігі олардың арқасында оқып үйренілетін жүйеге
ынта қоюы мен сол арқылы «өмір сүруі» мүмкіндіктерін жүзеге асырады. Сонымен қатар дамытушылық
тиімділігі оқу-танымдылық іс-әрекетте, тұлға аралық диалогтік өзара әрекетте тұлғаның белсенділігін
туғызатын жағдайларды құру есебінен арта түседі. Проблемалардың ұжымдық шешімі жобалық ісәрекеттің әр түрлі формаларын ұйымдастыруға негіз болуы мүмкін.
Педагогикалық әдебиеттерде көпшілік жағдайда жобалау технологиясы теориялық тұрғыда ғана
беріледі, ал әрбір мұғалімге оның практикалық мазмұны қажет.
Инновациялық технологияларды қолдану кез-келген мұғалім үшін үлкен дайындықты, кәсіби
дамуды қажет етеді.Оны біз өзіміздің бірнеше жылғы тәжірибемізден нақтыладық. Мұғалімнің кәсіби
дамуын төмендегі кестеден байқауға болады.

Мұғалімнің кәсіби дамуы
« Кәсіби шеберлік - өзіндік білім жетілдіру »

Кәсіби дамуындағы мақсаты: Өзін-өзі жетілдіру қабілетін қалыптастыру, біліктілігін арттыру
арқылы кәсіби шығармашылықтың биіктеріне жету
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Өз білімін
жетілдіру:

Мұғалім
портфолиосы:

1.пәндік
білімін
жетілдіру

1.Педагогикалық
әдістемелік
жұмыстары

2. теориялық
білімін
жетілдіру

2.Тәрбиелік
бағыттағы
жұмыстары

3. әдістемелік
білімін
жетілдіру

3.Ғылыми
ізденіс
жұмыстары

4. жалпы
мәдени білімін
жетілдіру

4. Рефлексия
/мұғалім,оқушы,
ата-ана/

Педагогикалық
шеберханасын
насихаттау:

Озық істәжірибесін
тарату

1. Тақырыптық
ізденіс
жұмыстары

1.Тәжірибе
тақырыбын
қорғау

2. Жаңа оқыту
технологиясын
меңгеруі

2. Істәжірибесін

3. Қалалық,
республикалық
семинар,
конференция

Әдістемелік
құрал,
басылым
беттері

Авторлық
бағдарлама

1. Зерттеу
жұмыстарын
жариялау

1.Өз пәнінен
тереңдетілген
арнайы
бағдарлама
құрастыру

ғылыми
кеңесте бекіту

2.Белгілі
бір пәннен
әдістемелік
құрал

2.Тәрбие
бағытына
арнайы
бағдарлама

3.Істәжірибесінен
әдістемелік
жинақ
құрастыру

3.Әдістемелік
журналдарға
үлгі
сабақтарын
шығару

3.Таңдау
курсының
бағдарламасы

Қорыта келе сабақты бір сарынды өткізбеу, түрлендіру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттыру, олардың ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамытуда жобалап оқыту технологиясын
сабақтарында пайдалану тиімділігі, мұғалімнің кәсіби дамуына айтарлықтай үлес қосатындығы айқын
болып отыр.
Әдебиет:
1. Бұзаубақова К. «Жаңа педагогикалық технология» Тараз 2003
2. Русских Г. «Технология проектного обучения» жур. Биология в школе. Москва 2003
3. Қасымбаева Т., Мұқамбетжанов К.Қ. «Жалпы биология» Алматы 2006
4. Таубаева Ш., Лактионова С. «Педагогическая инноватика как теория и практика нововедений в
системе образования» Алматы 2001
Жунусова Гульнара Сарсенбаевна
магистр делового администрирования (МВА)
Центр педагогического мастерства
(Қазақстан Республикасы)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В мире, и Казахстан тому не исключение, ежедневно происходят разного рода события, напрямую
связанные с интеллектуальными прорывами и вызовами.
Эпоха масштабной модернизации общественных процессов создает будущее насыщенным, отчасти
и турбулентным, но она определенным образом приближает каждого казахстанца к положительным
переменам.
Педагогический социум нашего государства является свидетелем и активным деятелем осуществляемых
реформ в области образования. Сегодня педагогическая общественность выступает разработчиком,
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исполнителем, организатором и экспертом в одном лице. На деле исполняются поставленные на
государственном уровне задачи по формированию интеллектуальной нации, повышению качества и
конкурентоспособности казахстанского образования, интеграции в мировое образовательное пространство.
В суверенном Казахстане, в атмосфере мира, взаимопонимания и созидания, педагоги заручились
поддержкой Главы государства. Зарубежные общественные деятели высоко оценивают стремления и
инициативы Президента страны по развитию образования, науки, инноваций.
Н. А. Назарбаев с теплотой отзывается о роли педагога, призывает общественность республики
направить потенциал на совершенствование условий деятельности учителей.
Он выступает в пользу повышения материальной и моральной составляющих учительской профессии.
Он ведет мудрую политику по созданию благоприятной среды для обмена опытом с международными
деятелями. Это напрямую относится к развитию и расширению возможностей казахстанских педагогов.
Требования общества, времени, мировые тенденции привели и в Казахстане к пониманию важности
роли учителя в обеспечении качественного образования.
Слова Президента страны о том, что «необходимо сильно подтянуть педагогическое образование»
послужили стимулом к активным действиям в сфере развития учительства [1].
Стоит признать, что совершенствование мастерства педагога и школы в нашей республике пока не
носит системного характера.
На протяжении уже нескольких десятков лет мировая общественность заявляет с уверенностью
о необходимости перманентной работы любого специалиста над собой: профессиональными и
индивидуальными качествами.
Пришло время и в Казахстане на практике показать возможность сочетания формального, неформального
и информального образования.
Казахстанская школа должна сохранить за собой место кузницы великих личностей, пробуждения
таланта и притяжения к творчеству школьников.
В буднях педагога это, к сожалению, пока далеко не так. Быть учителем и оставаться им на долгие годы
– прерогатива единиц. У молодежи возникает своего рода боязнь – работая педагогом, отстать от жизни. И
действительно, сегодня бизнес-структуры в разы больше инвестируют в кадры, в компетентностный рост
сотрудников, чтобы получить качество, отдачу, прибыль.
Некоторые учителя теряют попросту интерес к предмету на фоне однообразия методик, отсутствия
наставника, способного дать творческий импульс, направить на поиск «изюминки» мастерства.
Результатом деятельности «поникшего» учителя являются дети с «грустными» глазами. А так не
должно быть.
В своем стремлении повысить качество преподавания передовые школьные системы стран Западной
Европы, США, Сингапура твердо придерживались трех принципов:
- привлекать в преподаватели подходящих людей (качество системы образования не может быть выше
качества работающих в ней учителей);
- превращать этих людей в эффективных педагогов (единственный способ улучшить результаты
учащихся состоит в том, чтобы улучшить качество преподавания);
- создавать систему и обеспечивать адресную поддержку таким образом, чтобы каждый ребенок мог
иметь доступ к высококвалифицированному преподаванию [2].
Таким образом, подчеркнута роль высококачественно подготовленного и работающего над повышением
педагогических и индивидуальных компетенций учителя в улучшении качества образования.
Практика Назарбаев Интеллектуальных школ по оценке и отбору кадров четко характеризует проблемное
поле компетенций казахстанских педагогов. Недостаток высококвалифицированных специалистов налицо.
Несмотря на привлекательность достойной по отечественным меркам заработной платы, не всегда удается
найти достаточное количество нужного персонала. И это не только касается педагогов, способных
преподавать на английском языке [3].
Конкурсные отборы учителей в Назарбаев школы показывают, что даже учителя первой и высшей
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категории с высоким предметным уровнем знаний не компетентны, к примеру, в области информационнокоммуникационных технологий, применения новейших методик преподавания.
В то же время системная организация курсов повышения квалификации педагогов за рубежом и на
базе Интеллектуальных школ, тандемная деятельность с иностранными педагогами из США, Канады,
Ирландии, Новой Зеландии, ЮАР, Китая могут позволить заметно усилить потенциал и педагогическое
мастерство казахстанских учителей.
Демонстрация педагогического опыта учителей Интеллектуальных школ в рамках образовательных
мероприятий подтверждает, что сегодня педагоги, некогда работавшие по советской методике,
перестроились на новые виды преподавательской деятельности и успешно внедряют в процесс обучения и
развития школьников новшества с точки зрения профессионализма педагога.
Недолгий, но испытанный опыт Назарбаев Интеллектуальных школ подтверждает истину восточной
мудрости «дорога в тысячу шагов начинается с первого шага».
Таким образом, школа в г. Кокшетау развивает робототехнику на занятиях с учениками; Талдыкорганская
Назарбаев школа работает над совершенствованием преемственности в обучении; школа г. Астаны
является членом Организации Международного Бакалавриата. Педагоги, прошедшие семинары в Англии,
выступают мультипликаторами, обучая своих коллег современной методике подготовки к экзамену IELTS.
Положительно отражаются приобретенные знания учителей Интеллектуальных школ в рамках
повышения квалификации в Сингапуре на их научно-практической деятельности. Результатом становятся
разработанные учителями пособия, авторские курсы, сборники.
Обогащая, таким образом, собственные подходы в преподавании, казахстанский учитель к тому же дает
качественный результат работы в виде побед учащихся на международных олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, научных соревнованиях.
Опыт обученных учителей Назарбаев школ новейшим педагогическим и дидактическим приемам и
методам должен находить распространение среди всех казахстанских учителей.
Глава государства отводит Назарбаев Интеллектуальным школам роль флагманов отечественного
образования, ведущих площадок по распространению педагогического опыта. Поэтому создание условий
казахстанским педагогам должно повлечь постоянную работу над совершенствованием преподавательского
мастерства и профессионализма с тем, чтобы занимать уверенную позицию на одной прямой с лучшими
педагогами мира.
Политика государства, действия Министерства образования и науки Республики Казахстан,
заинтересованность институтов повышения квалификации педагогических кадров, участие зарубежных
организаций образования открывают сегодня казахстанским педагогам новые рубежи и возможности.
Текущий год отличается массой инициатив, влияющих на существование и работу учителя. Так,
абсолютным новшеством в системе повышения квалификации действующих учителей стало создание сети
Центров педагогического мастерства при Назарбаев Интеллектуальных школах.
Для воплощения идеи изучается передовой зарубежный опыт. В мире существуют подобные центры,
как например, в России и в США. Их деятельность идет в унисон с направлениями работы казахстанских
центров педагогического мастерства.
Миссия создаваемых в Казахстане центров педагогического мастерства – трансляция мирового и
Назарбаев Интеллектуальных школ педагогического опыта общеобразовательным школам страны. С
учетом этого центры могут стать воплощением и мастерской педагогического искусства, местом встречи
педагогов-единомышленников, профессиональным форумом талантливых учителей.
Педагогическая общественность страны с полной ответственностью должна подойти к поставленной
Президентом и Правительством страны задаче по повышению квалификации казахстанских педагогов и
распространению передового опыта. Решение задачи требует разработки и внедрения целого комплекса
мероприятий.
На ранее проводимых мероприятиях с участием Министра образования и науки Республики Казахстан,
Бакытжаном Турсыновичем Жумагуловым, неоднократно отмечалось, что проведение курсов повышения
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квалификации будет градировано между центрами педагогического мастерства, Национальным центром
повышения квалификации педагогов, институтами повышения квалификации работников образования. Их
слаженная работа и сотрудничество в совокупности смогут создать новый механизм в системе повышения
квалификации педагогов, не искореняя прошлого.
В настоящее время возникает много суждений о том, как будет организована и воплощена вся работа
в рамках образовательных программ повышения квалификации педагогических работников в центрах.
Поэтому важно процедуру отбора учителей на курсы, процесс обучения, сертификацию и на основе этого
оплату труда представить и провести максимально прозрачной, равномерно доступной, не вызывающей
критики и недовольства, понятной обществу. Здесь необходимо слаженно осуществить разъяснительную
работу в регионах, в особенности отдаленных.
В этих вопросах всецелая поддержка должна исходить от государственных органов в области
образования, в том числе управлений образования, директоров школ. Весомую роль должны играть
средства массовой информации.
Разработка образовательных программ и определение содержания курсов повышения квалификации
требуют многогранной работы с зарубежными экспертами-практиками с целью обмена опытом и внедрения
новых наработок по организации мероприятий системы повышения квалификации учителей.
Для обеспечения единства образования и науки необходимо осуществлять совместную научную
деятельность с высшими педагогическими учебными заведениями. Концептуальные разработки уроков,
тематических семинаров повышения квалификации учителей, работа методических объединений,
дидактические и методические сборники, программы обучения одаренных детей, авторские курсы и многое
другое, характеризующее мастерство и профессионализм учителя, должно находить научную поддержку,
подвергаться грамотному оформлению и распространению в республике и зарубежом.
Несомненно, в ходе разработки обучающих программ, модульного содержания, набора методик
и приемов обучения, необходимо учитывать казахстанскую специфику системы среднего образования, интересы
учительства.
В ходе организации мероприятий по повышению квалификации педагогов следует проводить перманентно
мониторинг качества оказываемого обучения. По результатам необходимо весь процесс организации подобного рода
мероприятий подвергать постоянному совершенствованию, так как всякое становление идет по индивидуальному пути.
Разрабатываемые в республике мероприятия в целях повышения профессионализма и компетенций педагогов,
утвержденные на правительственном уровне, можно рассматривать как инвестиционную программу в общее развитие
педагога. Она предусматривает вложение различного рода ресурсов, в том числе интеллектуальных,
финансовых, временных. Но и эффект при этом достижим. Ведь и сам учитель вкладывает – свой потенциал,
талант, время, способности, надежды.
В рамках мероприятий нового формата, способствующих повышению профессионального мастерства, он
накопит педагогический капитал, который принесет ему успешность в работе, конкурентное преимущество,
реальное увеличение заработной платы и обеспечит карьерный рост.
Но самое важное в его образовательном маршруте – это обрести способность «гореть» на благо основному
предназначению – мастерски учить детей «для жизни» и делать «правильные вещи».
А оценкой его деятельности, лакмусовой бумажкой того, какой из этого получился результат, будут глаза
учеников, слова родителей, улыбка коллег, одобрение руководителя.
Литература:
[1] Выступление Президента Республики Казахстан на встрече с обладателями «Назарбаевской
стипендии», 30 сентября 2011 г., г. Астана, КазТАГ.
[2] «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах»,
М. Барбер, М. Муршед США, 2008.
[3] Брошюра «Система повышения квалификации педагогов Назарбаев Интеллектуальных школ», 2011
г.
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Забинякова Г.В, Локтионова Н.П.
Кокшетауский государственный
университет им. Ш.Уалиханова
(Республика Казахстан)
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Эпоху, в которую мы живем, можно охарактеризовать словами Л.Н.Толстого: «У нас все переворотилось
и только укладывается». Какова же роль личности учителя-словесника в наше беспокойное время? Тот ли
он человек, который может изменить этот мир?
Бесспорно, что прогресс современного общества немыслим без внедрения нового: технологий, методов,
форм уроков, а поскольку мы живем в изменяющемся мире, очень важно видеть эти изменения, понимать
природу перемен. Если нет движения, то нет и развития. Но неизменным остается одно: во все времена
главным средством воспитания является личность учителя.
Особенно трудные времена наступили для уроков литературы, поскольку они должны выдержать
жестокую конкуренцию с продукцией, предоставляемой теле- и видеоэкраном, с массовой литературой,
которые часто навязывают детям ложные ценности, несут в себе агрессивный, разрушительный потенциал.
Доказано, что все это представляет собой угрозу психическому и нравственному здоровью ребенка.
На уроках литературы учитель должен дать ответы на вечные вопросы: как быть счастливым, как найти
свое место в мире, как отличить добро от зла, в чем смысл человеческой жизни. Хочется процитировать
слова Н.Крупиной, редактора научно-методического журнала «Литература в школе», с которыми она
обратилась к учителям русского языка и литературы: «Если учитель работает честно, выполняет свои
профессиональные обязанности, то он – подвижник, а если полностью отдает себя школе, детям, то он
чудотворец».
Учитель – человек неравнодушный. Немецкий поэт Г.Гейне когда-то написал: «Мир раскололся, и
трещина прошла через сердце поэта». Эти слова можно по праву сказать и об учителе.
Учитель твердо знает, на чем стоять, понимает, что «духовные ценности – это тот стержень, который
образует лицо нации, тот компас, который предопределяет историческую судьбу нации. Национальный
идеал, высвеченный русской философией и литературой, – это ансамбль этических абсолютов: Доброта,
Сострадание, Милосердие, Прощение, Жалость, Совесть, Раскаяние, Любовь, Честь» [1,22]. Можно
с уверенностью сказать, что это общечеловеческие ценности. В русской литературе особенно ярко они
высвечены в творчестве А.Пушкина.
И если учитель принимает философию жизни великого поэта и в его сознание западают пушкинские
идеалы, то он может противостоять культу цинизма и насилия, может помочь ребенку увидеть подлинные
ценности в окружающей жизни.
Из чего же складывается пушкинское понимание личности?
Во-первых, это цельность взгляда на мир. Сам Пушкин сумел объять все многообразие стихийной
жизни человечества, при этом не впал в соблазнительную односторонность. Ради красоты и истины он не
хотел и не умел следовать вкусам моды, желаниям толпы, диктату сильных мира сего.
Во-вторых, внутренняя свобода, унаследованная от Пушкина лучшими поэтами XX века, которая
помогает человеку сохранить свою индивидуальность.
В-третьих, самостоянье человека, основанное на «двух чувствах»: «любви к родному пепелищу, любви
к отеческим гробам». Те самые чувства, которые позволяют человеку быть частью народа, уважать его
историю и традиции, почитать его святыни, осознавать, что значит для человека родина.
Русский философ В.Розанов писал: «Произведения Пушкина мы читаем с такой живостью и интересом,
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как если бы они теперь были написаны; ничего не устарело в языке, в течении речи, в душевном отношении
автора к людям, вещам, общественным отношениям» [2,67]. Розанов объясняет этот феномен тем, что
Пушкин «в самом человеке взял только природно-человеческое, все возрасты взяты им, и каждому он
сказал на ухо скрытые думки его и слова нежного участия, утешения, поддержки». Творчество Пушкина
имеет надвременную духовную значимость еще и потому, «что во всех его томах ни одной страницы
презрения к человеку; вот почему он так воспитателен и здоров для души» [2,67].
На уроке литературы учителю стоит обратиться к любимой молитве Пушкина в стихотворении «Отцы
пустынники и жены непорочны…»:
		
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
		
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
		
И празднословия не дай душе моей.
		
Не дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
		
Да брат мой от меня не примет осужденья,
		
И дух смирения, терпения, любви
		
И целомудрия мне в сердце оживи.
Несправедливо обходят стороной эпистолярное наследие Пушкина. Между тем, сколько мудрости и
оптимизма в письме, написанном Пушкиным Плетневу в 1831 году по поводу смерти Дельвига: «Письмо
твое от 19-го крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры, одна убивает
только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер… погоди, умрет Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все
еще богата. Мы встретим новых знакомцев, новые созревают нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет
невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые,
веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам и то любо… Были
б мы живы, будем когда-нибудь и веселы».
Как общечеловечески, как обнадеживающе звучат слова Пушкина, как нужны нам в наше беспокойное
время!
Если обо всем этом говорить на уроках, то невольно юный читатель обогащается духовным опытом
человечества, сконцентрированным в литературе. А внешние по отношению к читателю нравственные
нормы превращаются во внутренние регуляторы поведения и закрепляются в эмоциональной памяти.
Известный ученый Д.Лихачев писал: «Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не
совпадает. Но идеал этот очень важен, потому что он задает шкалу ценностей, на которую ориентируется
человек в меняющемся мире» [3,55].
Роль словесника заключается в приобщении молодых людей к огромному духовному богатству,
заложенному в русской классике. Но для этого прежде всего надо пробудить интерес к литературе вообще,
приучить читать, научить понимать слово писателя. Уже сама по себе эта задача крайне сложная. Как ее
достичь? Только благодаря личной заинтересованности, кропотливому труду и терпению самого учителя,
только через непосредственный контакт с художественным текстом, живым словом писателя, через
эмоциональное воздействие на душу подростка и соотнесение литературного произведения с реальной
жизнью. Литература остается чуть ли не единственным школьным предметом, который ориентирован
прежде всего на воспитание чувств, формирование нравственных установок и жизненных позиций
молодого человека. Это признают в итоге и сами ученики.
В гуманитарно-техническом лицее в конце выпускного класса мы предлагаем последнее сочинение
«Расставаясь, хочу сказать…». Ребята откликаются очень живо: им есть что сказать, на пороге новой жизни
их переполняют мысли и чувства. С волнением читаем их размышления, откровения, признания. И хотя
это не оговаривалось особо, многие пишут о том, чему научила, как повлияла на них литература.
«Сейчас я понимаю, что хотя бы благодаря литературе мы стали иметь представление о том, что такое
настоящая любовь между мужчиной и женщиной, честь, раскаяние, долг перед Отечеством… На уроках
литературы мы слушали и впитывали в себя законы жизни, нравственности, доброты. И не важно, какая
оценка будет стоять в аттестате, а важно то, что уроки литературы обогащали нас жизненным опытом,
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подготавливали нас к большому, тяжелому пути – взрослой жизни» (Сактаганова Аим).
«Литература оказала большое влияние на становление меня как личности. Я научилась в банальном и
обыденном видеть красоту, ценить то, что ранее было для меня неинтересным» (Железнова Юлия).
«Я открыла для себя литературу не только как школьный предмет, но и как копилку жизненного опыта
человечества. Впереди у нас главное сочинение под названием «жизнь», ошибки в котором не перечеркнуть.
Надеюсь, что «написать» его грамотно мне помогут и уроки литературы» (Кусаинова Динара).
«Мы учили не только литературу – мы получали уроки жизни» (Курмаева Нелля).
Во всех признаниях сквозит единая мысль: в первую очередь литература учит жить, открывать мир и
себя в этом мире. Ученические высказывания вновь убеждают, что наша главная задача – помочь школьнику
увидеть в произведениях классики общечеловеческое начало, выявить то вечное, жизненно важное, что
волнует и нынешнее молодое поколение.
«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я?..» Над
этими вопросами мучительно размышлял Пьер Безухов. Эти вопросы всю жизнь не давали покоя самому
Толстому. Наконец, в них заключается вся суть русской классической литературы. На этих вопросах
должны строиться и все уроки литературы.
Сложность в том, что современный юный читатель воспринимает классику как нечто далекое, чуждое
для себя, скучное и устаревшее. И учитель должен пробудить интерес к литературе, «спустить» классику
с недосягаемых вершин, чтобы молодой человек в чужом, далеком увидел что-то очень близкое, созвучное
своему поколению, своим переживаниям. Это тем более важно в наше время, которое «так истончило
грани добра и зла, греха и святости, что они, по сути, перестают быть антиподами, и юному незрелому уму
трудно определить, кто есть кто и что есть что» [4, 3]. В таких условиях, когда «размыты» все моральные
критерии, художественная литература остается чуть ли не единственным нравственным ориентиром.
Сейчас сплошь и рядом мы сталкиваемся с торжеством абсолютной свободы, когда для достижения
целей не брезгают самыми низкими и подлыми средствами. Но ведь об этом еще в XIX веке предупреждал
нас Достоевский! Весь роман «Преступление и наказание» – это опровержение бесчеловечной теории «цель
оправдывает средства». Человек должен быть свободным, в этом у Достоевского не было сомнений. Но
категория свободы немыслима без понятия ответственности, в противном случае абсолютная свобода ведет
к вседозволенности. Страшно, когда человеку ничего не позволено и ему, говоря словами Мармеладова,
«некуда пойти», но не менее страшно, когда человеку все дозволено и для него не существует никаких
моральных преград. Ушедший XX век наглядно продемонстрировал весь ужас полной вседозволенности
и якобы абсолютной свободы. Жизнь подтвердила самые страшные опасения Достоевского. Эти мысли
оказываются близки и понятны нашим ученикам. «Каждый день мы смотрим новости и узнаем, что где-то
террористы взрывают здания, уносят жизни десятков невинных людей. Своими действиями они пытаются
привлечь к себе внимание, добиться свободы, независимости своего народа. Достоевский хотел показать в
романе, что таким образом нельзя добиться цели, этот путь обречен. А также он говорил, что даже у этих
преступников есть шанс к возрождению, искуплению. Но путь этот долгий, тяжелый, на нем много мук и
страданий» (Жанузаков Бауржан).
«Соня лучше остальных поняла главную ошибку Раскольникова: нет на свете такой цели, которая стоит
жизни человека – даже самого низкого и скверного. Просто нет – и все. Никакое счастье, никакая радость
не окупятся смертью. Никогда» (Темиров Чингиз).
Но этой истиной не исчерпывается роман. Достижение цели через убийство, смерть – это крайний
случай, и у Достоевского понятие «преступления» имеет более широкий смысл. В чем же суть морального
преступления? Размышления над этим вопросом – очень важный этап при изучении романа.
У каждого человека своя внутренняя нравственная планка, переступить которую не позволяет совесть.
У одних людей эта планка высокая, у других – намного ниже… А если все-таки позволить себе ради
достижения личных целей переступить этот нравственный барьер (допустим, обмануть, сподличать,
обвинить невинного), то как живется дальше? Данная ситуация очень знакома каждому ученику, она
жизненна и понятна. Наверняка кто-то в аудитории может поделиться пережитыми чувствами вины, стыда,
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угрызений совести (хотя допускаем, что уже не для всех сидящих в классе эти чувства так важны…).
В любом случае это необычайно ответственный момент соотнесения книги с жизнью, помогающий
приблизить классику, сделать ее доступной, интересной и необходимой для подростков. Герой Достоевского
попытался «преступить» через свою совесть, обмануть ее. Весь роман – о сопротивлении и неуступчивости
совести. А значит, о нас с вами. «Достоевский наводит на глубокие размышления о жизни. А кто я? Хочу,
чтобы каждый человек на опыте Родиона Раскольникова смог задуматься о себе и своем отношении к
другим людям» (Казжанов Тамырлан).
Сами дети постепенно делают для себя открытие, что литература учит их жить, разбираться в людях,
в человеческих отношениях, помогает отличать добро от зла, правду от лжи, честь от бесчестия. Но такой
результат возможен лишь при очень тонком, тактичном, ненавязчивом руководстве со стороны учителя,
который постепенно, ежедневно научает читать, приучает читать, пробуждает интерес к литературе как
неиссякаемому источнику жизненной мудрости.
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Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления города Астаны
(Республика Казахстан)
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСКО-РУССКОГО
БИЛИНГВИЗМА
Рост интереса к изучению языков приводит к активизации межкультурного общения, что делает
чрезвычайно острой проблематику соотношения языка и культуры, как на национальном, так и на
межнациональном уровне.
Обучение русскому языку в условиях развития продуктивного казахско-русского билингвизма
ставит перед собой, в первую очередь, коммуникативную цель. Другими словами, коммуникативная
направленность, несомненно, является основным принципом обучения русскому языку в национальной
(казахской) школе.
Исследователь Н.Ф. Краева пишет: «В современной лингвометодике признается необходимость
включения национально-культурного компонента в преподавание языка как одного из важнейших путей
трансляции национальной культуры, формирования личности, так как национальная культура несет в себе
большой социально-педагогический потенциал, остающийся до конца не востребованным в предметах
гуманитарного цикла» [1].
Преподавание русского языка в школах с казахским языком обучения мыслится как активное освоение
учащимися русской речи в целях общения и формирования у них способности увидеть язык глазами его
носителей, овладеть языком, основываясь на культуру изучаемого народа.
В настоящее время методика обучения русскому языку в казахских классах в Назарбаев Интеллектуальных

163

Nazarbayev
Intellectual
Schools

школах находится в постоянном развитии и совершенствовании. Истоками её формирования служат
эффективные методические поиски, новые исследования в лингвистике, такие как социолингвистика,
когнитивная лингвистика, культурология, лингвокультурология и другие смежные науки. Основываясь на
достижениях современной антропоцентрической парадигмы научных знаний и опыте учебной практики,
совершенствуются методические системы обучения, приёмы овладения русским языком и русской
культурой с позиции носителей казахского языка и казахской культуры.
В конце XX столетия проблема «язык и культура» получила наиболее яркое освещение в новом
антропоцентрически ориентированном направлении языкознания - лингвокультурологии, которая
возникла на стыке лингвистики и культурологии и исследует проявления культуры народа, отразившиеся
и закрепившиеся в языке. В качестве лингвофилософских оснований она опирается на концепции В. фон
Гумбольдта [2], Ф.И. Буслаева [3], А.А. Потебни [4] и А.Н. Афанасьева [5], а позже, в ХХ веке, на идеи
Э. Сепира [6] и Н.И. Толстого [7], В.В. Воробьева [8], В.Н. Телия [9] и В.А. Масловой [10]. Основным
постулатом для лингвокультурологии выступает положение о том, что язык есть орудие культуры и наряду
с этим часть культуры.
Лингвокультурология – это синтез двух наук: культурологии и филологии. Лингвокультурология
изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе их функционирования. Предметом
исследования является языковая картина мира, т.е. материальная, духовная культура этноса, выражающаяся
в его языке. Ю.В. Бромлей под лингвокультурологией понимает «все то, что создается человечеством, от
орудий труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, самого образа жизни людей до
науки и искусства, религии и атеизма, морали и философии» [11].
Таким образом, возникает необходимость рассматривать феномен языка в контексте жизнедеятельности
человека – носителя определённой культуры, представителя конкретного этноса, обладающего
специфическим этническим сознанием и менталитетом и взаимодействующего с представителями других
лингвокультурных общностей. Другими словами, это формирование знаний, умений и навыков у обучаемых
в области инонациональной культуры. Этот процесс вполне может осуществляться через систематический
и поступательный ввод национально-характерной лексики.
Приобщение носителей казахского языка к русской национальной культуре вполне определённо требует
закрепления в их сознании новой формулы сходств и отличий. Влияние родного языка практически даёт о
себе знать в абсолютном большинстве случаев, поскольку, употребляя слова, обучаемые вкладывают в них
родное национально-культурное содержание. В результате нередки случаи, когда человек, высказываясь на
русском языке, оперирует категориями национальной культуры. Таким образом, влияние родной культуры
осложняет коммуникацию на неродном языке. Отсюда очень важными и необходимыми представляются
специальные, целенаправленные усилия, как подготовленного преподавателя, так и правильно
ориентированного учащегося.
Мы считаем, что решение актуальных задач обучения русскому языку как средству коммуникации в
условиях формирования и развития казахско-русского билингвизма заключается в том, что русский язык
в казахских классах должен изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народа, говорящего
на этом языке. Таким образом, мы предприняли попытку применить лингвокультурологический аспект в
преподавании русского языка.
Значимость лингвокультурологического аспекта связана с тенденцией обновления образовательной
системы, с усилением внимания к языкам. В последние годы наметилась тенденция не простого заучивания
грамматических правил и законов казахского, русского или другого (третьего) языка, а формирования
коммуникативных умений, т.е. усвоения языка как средства общения. Отсюда важность приобщения
учащихся к материальной и духовной культуре народа изучаемого языка, его многовековым обычаям и
традициям.
Лингвокультурологический аспект содержания обучения русскому языку должен включать, по
В.А. Масловой [10], следующие лингвокультурологические единицы, которые являются источниками
культурной информации:
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- мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и
обычаи, закрепленные в языке;
- паремиологический фонд языка;
- фразеологический фонд языка;
- эталоны, стереотипы, символы;
- метафоры и образы;
- стилистический уклад языков;
- речевое поведение;
- область речевого этикета.
Все это охватывает национально-культурный пласт картины мира, т.е. это лингвокультурологические
единицы, содержащие национально-культурный компонент и обозначающие предметы и явления быта,
например, изба, лапти, сарафан, русская печь, красный угол, кочерга; образцы русского фольклора
- «Василиса Прекрасная», «Иванушка-дурачок», «Колобок»; праздники - «Масленица», «Рождество
Христово» и т.д. Все это требует последовательного проведения словарной работы и создания продуманной
системы поэтапного введения таких слов и выражений в учебный процесс.
Следует отметить, что наиважнейшую роль имеет работа с текстом. Главный этап в подготовке к уроку –
выбор самого текста. Он должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником интеллектуального
и нравственного развития учащихся, и, соответственно, нести лингвокультурологическую направленность.
В качестве примера рассмотрим фрагменты урока, на котором ведётся подобная работа. Покажем на
примере текста «Масленица», разработанного для учащихся 10 казахских классов по теме «Обобщение,
расширение сведений о тексте»
Главное на уроке при работе с текстом - это умение чувствовать и понимать, почему так и не иначе он
выстроен. Какую информацию несёт? Чему учит? Надо приучать школьников всматриваться и вдумываться
в содержание.
Как объект лингвистики, текст представляет собой группу предложений, объединённых общим смыслом
и структурой. Основными его признаками являются членимость, смысловая цельность и структурная
связность. На это следует обращать внимание учащихся. Работу с текстом на уроке следует разделить на
несколько этапов.
Первый этап – задания, выполняемые перед работой с текстом.
1. Посмотрите в словаре толкования следующих слов и словосочетаний:
а) традиция, обычай, обряд ритуал.
б) термины родства: теща, зять, золовка, невестка.
в) атрибуты масленичных гуляний: сани, саночки, упряжки, повозки, пирушка, застолье, хоровод,
маскарад, игрища, застолье, чучело, ряженые.
2. Подберите к следующим словам однокоренные слова: масленица, проводы, старина, поветрие.
Второй этап – подача двух разновидностей информации – о чём говорится и что говорится (т. е. тема
и основная мысль). Для достижения смысловой цельности понятие основной мысли не менее важно, чем
понятие темы. Текст приобретает цельность лишь в том случае, если, сообщая что-либо о предмете речи,
мы подчиняем отбор материала задаче передать основную мысль высказывания. Другими словами, не
только тема, но и основная мысль объединяют предложения текста и придают ему смысловую цельность.
При анализе текста можно предложить ученику ответить на следующие вопросы: что он видит, читая
текст, что слышит, что при этом чувствует (ощущает), что думает по поводу прочитанного. Отвечая на
поставленные вопросы, ребёнок выстраивают логическую цепочку ответов. Необходимо отметить, что
хорошо продуманные вопросы помогут учащимся увидеть текст детально.
Следующая линия анализа текста связана со словарной работой. Здесь настоящими помощниками
на уроке окажутся различные словари. Например, в тексте о Масленице, встретились слова, которым
необходимо дать толкование
1. Языческий - относящийся к идолопоклонству.
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2. Сатурналии - в древнем Риме - народный праздник по окончании полевых работ в честь бога
Сатурна; праздник длился 7 дней.
3. Скоромный - о молочной и мясной пище, не потребляемой религиозными людьми во время поста.
4. Помин - (устар.) здесь приношение умершим в знак любви, памяти.
5. Слуховое окно - окно на чердаке, в крыше.
6. Воскресная служба - у верующих: воскресное богослужение.
7. Пасха - у христиан весенний праздник Воскресения Христа.
Другая линия анализа текста связана с вопросами и заданиями после прочтения текста:
1. Расскажите, каково происхождение праздника «Масленица»?
2. Выпишите из текста прилагательные, которые сочетаются со словом «масленица». Объясните
полученные словосочетания.
3. Вспомните, сколько дней празднуется масленица, как называется каждый день праздника и почему?
4. Как вы думаете, почему последний день праздника называют «прощеным воскресеньем»? С каким
обрядом были связаны проводы масленицы?
5. Скажите, какое блюдо всегда готовят на масленицу? Расскажите рецепт приготовления такого блюда.
6. Прочитайте следующие поговорки о масленице и с помощью вашего преподавателя дайте им
толкование:
Не все коту масленица, будет и Великий пост.
Не житье, а масленица.
На горах покататься, в блинах поваляться. Боится масляна горькой редьки, да пареной репы.
Без блина не масленица.
7. Придумайте ситуации, в которых можно было бы употребить следующие поговорки:
Не все коту масленица, будет и великий пост
Не житье, а масленица.
8. В каких картинах русских художников отражено празднование масленицы?
9. Расскажите вашим друзьям, есть ли в вашей стране праздник, похожий на русскую масленицу. Как
он празднуется?
Следует обратить внимание на то, что идет углубленная работа с пословицами и поговорками, которые
отражают национально-специфические особенности, менталитет народа во всем его разнообразии, более
того, они являются важной частью моральных стандартов. А значит, являются ценнейшим материалом для
изучения языка и культуры народа.
Конечно, все перечисленные виды работ не представляется возможным использовать на каждом уроке.
Можно варьировать вопросы в зависимости от темы. Но работа по осознанию и пониманию учащимися
самого текста должна проводиться постоянно. И без погружения в чудные законы языка трудно представить
себе углублённое изучение текста. Ведь работа с текстом на уроке позволяет организовать самостоятельное
открытие знаний и помогает развивать ассоциативное мышление, узреть взаимосвязь языка и культуры.
Создавая уроки в лингвокультурологическом направлении, следует тщательно продумать все задания.
Важно помнить о том, что строительным материалом для связных высказываний является слово. Поэтому
знакомить учащихся со значениями слов и особенностями их употребления в конкретном языке надо по
словарям (толковый, фразеологический, этимологический, историко-этимологический, словарь символов и
знаков). На уроке очень важна лексическая работа. Задания по орфографии и пунктуации, а также вопросы
по морфологии и словообразованию позволяют повторить и закрепить изученное. Обсуждение текста
помогает воссоздать языковую картину мира и образ человека в определенной культуре, способствует
отображению психологии и ментальности в данном языке, создает эмоциональный настрой, повышает
интерес к предмету.
Таким образом, разработанная методика направлена не только на то, чтобы учащиеся могли свободно
говорить, грамотно писать, но и знакомится с текстами – образцами русской художественной литературы,
по которым можно представить национально-культурные особенности носителя изучаемого языка, а также
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сформировать представления об образе жизни, быте, традициях, национальной психологии носителей
языка.
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Измұханбетова С.С.
педагогика ғылымының кандидаты
Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлардың
біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының
(Қазақстан Республикасы)
БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ РЕТІНДЕГІ КОММУНИКАТИВТІ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК КОМПОНЕНТТЕРІ
Қазіргі кездегі білім беру сапасы оқушының әртүрлі әрекет саласында өз бетінше шешім қабылдауға
мүмкіндікті қамтамасыз ететін қалыптасқан негізгі құзыреттілік түріндегі білім нәтижелерімен түсіндіріледі.
Білім берудің жаңа құндылықтары ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру Стандарттарының жаңа
мазмұнында айқындалып, білім алушылардың ақпараттық, коммуникативтік, проблеманы шеше білу және
пәндік құзыреттіліктері күтілетін нәтижелер ретінде белгіленіп отыр. Білім мазмұнын жетілдіру үрдісінде
мұғалімге оқушылардың білімді өздігінен меңгерудің әдіс-тәсілдерін игертуді, оның дамытушылық
жақтарына басымдылық беруді қарастырады. Білім берудің жаңарған моделінде оқушының «дайын білімді
алушы» қалпынан оның танымдық процестегі «белсенді субьект» қалпына көшуін қамтамасыз ететін
коммуникативтік белсенділігін күшейтуге мән беріледі. Соған орай, аталған коммуникативтік құзыреттілік
нәтижелерге бағытталған білім беру үрдісін ұйымдастыруды оқушылардың зерттеушілік іс әрекеттері
негізінде жүргізуге қажеттілік туындауда.
12 жылдық оқыту мерзімінен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартының
мазмұны оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оның жан –жақты дамуына, өз пікірі мен ойын
ашық жеткізе білуіне, шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ете отырып, білім нәтижесі
түріндегі құзыреттіліктерді игеруге бағдарланып белгіленген.
Құзыретті қалыптастыру білім беру мазмұны құралдары арқылы жүзеге асады. Осыдан келіп
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оқушының қабілеттілігі дамиды және күнделікті өмірдегі шынайы проблемаларды шешу мүмкіндіктері
пайда болады. Білім беру құзыреті оқушының сауаттылық компоненттерінен тұрады, бірақ тек онымен
шектеліп қоймайды.
Білім беру құзыреті- оқушының тұлғалық және әлеуметтік маңызы бар өнімділік әрекеттерін
жүзеге асыру үшін қажетті шынайы өмірдегі белгілі бір нысандарға қатысты мағыналық бағдар, білім,
біліктілік, дағды және әрекет тәжірибелерінің жиынтығы.
12 жылдық оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті жалпы орта білім беру стандартының
мазмұны әр оқушының жеке ерекшелігіне қарай білім нәтижесі түріндегі құзыреттер жиынтығын игертуге
бағдарланып жасалған. Онда білім беруден күтілетін нәтиже проблеманың шешімін табу немесе өзіндік
менеджмент, ақпараттық және коммуникативтік деп аталатын негізгі құзыреттіліктер түрінде берілген.
Коммуникативтік құзыреттілік:
- нақты өмірлік жағдаяттарда қазақ немесе басқа тілде ауызша және жазбаша түрлі коммуникативтік
құралдарды қолдануға;
- коммуникативтік міндеттерді шешуге стиль және жанрды таңдай білуге,қолдана білуге;
- өзінің көзқарасын этикет нормаларына сәйкес жеткізуге;
- өзара өнімді іс-қимылды, оның ішінде басқа да көзқарас пен бағыттарды ұстанатын өзге ұлт
өкілдемімен қарым-қатынас диалогына түсе отырып, жанжалдық ахуалды шешуді жүзеге асыруға;
- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі позициядағы адамдармен топта қарым-қатынас орнатуға
мүмкіндік береді.
Коммуникативтік құзыреттіліктің мәні: өзіне жауапкершілікті ала білу қабілеті, бірлесіп шешім
қабылдауға қатысу, бірін-бірі сыйлау, басқа мәдениет тілдері және діндегі адамдармен бірге өмір сүру
қабілеті, қарым-қатынастың ауызша және жазбаша формаларын меңгеру, бірнеше тілді білу.
«Коммуникация» - (латынның communication, communicare сөзінен алынған, бірге жасау, хабарлау,
әңгімелесу, сәйкестік ұғымында қолданылады) термині ғылыми әдебиеттерге ХХ ғасырдың басында еніп,
зерттеушілердің еңбектерінде 2 бағытта қарастырылып келді.
Кез-келген адамды тәрбиелеуге мүмкіндік беретін сигналдар (Д.Уотсон,т.б)
Тұлғаға басқа адамның сезімін түсінуге мүмкіндік беретін ішкі метафизикалық қабілет (Дж.Г.Мид
т.б)
С.И.Ожеговтың сөздігінде «коммуникацияға» хабарлама және қарым-қатынас ретінде түсінік
беріледі де, тіл оның құралы ретінде анықталады. Синонимдік сөздіктерде «коммуникация» мен «қарымқатынас» жақын синонимдер ретінде сипатталады, бұдан бұл терминдер бір-бірін алмастыра алады деген
тұжырымға келуге болады.
Адамның қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде
(Г.М.Андреева, А.Б.Добрович, Н.В.Кузьмина, А.Джекобе,т.б) коммуникативтік терминімен беріліп, белгілі
бір қарым-қатынас іскерліктерімен байланыстырылады:
Тұлғааралық қарым-қатынас жасау іскерліктері (сөздік және сөз қолданылмайтын қарым-қатынас
құралдарын меңгеруі, қажетті және сезімдік ақпараттарды беруі);
Бірлескен әрекеттерді ұйымдастыру іскерлігі (кері байланыс орнатуы, қоршаған ортаға ықпал етуі):
Басқаларды қабылдай, түсіне білуі (алдын-ала дайындықсыз қарым-қатынасқа түе білуі, әртүрлі
жағдайлаға байланысты қарым-қатынасты дамыта алуы.т.б).
Аталған іскерліктерді зерттеушілер (Ю.М.Жуков, Л.А.Петровский, Б.В.Растяенников т.б)
коммуникативтік құзыреттілік деген сипаттама береді.
А.Б.Добрович коммуникативтік құзыреттілікті қарым-қатынас жасауға әрдайым дайын болу
тұрғысынан қарастырып, оны адам санасы, ойлауының ерекшелігімен түсіндіреді; адам үнемі ой
процесінде, яғни диалогтік жағдайда болады.
В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров коммуникативтік құзыреттілікті адам іс-әрекетінің құрамдас бөлігі
ретінде қарастырады. Осыған орай кез-келген әрекет сияқты қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру
да негізгі мақсатқа айналып , оның әдістері мен құралдары анықталуы тиіс деп есептейді.
Т.Н.Лобанов, Ю.А.Тихоморов зерттеулері бойынша негізгі құзыреттіліктер: ойлау жүйесі мен
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процестерінің дамуы; талдау қабілеттері; Жаңашылдық; жүйелі даму бағыты; ұйымдастыру; уақытты
игере білу іскелігі; топта жұмыс жасау; коммуникативтік-іскерлік қабілет; келіссөз жүргізе білу іскерлігі;
оқушыға бағдарлану.
Адамның еңбек, танымдық, ой әрекеттері, өмір сүруге деген қабілеті қарым-қатынас процесіне, яғни
коммуникациялық құзіреттілікке тікелей байланысты. Н.Н.Нұрахметовтың айтуынша, «коммуникативтік
құзыреттілік нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін қазақ және басқа тілдерде ауызша
және жазбаша коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануды білдіреді». Ә.М. Мұханбетжанова жеке
тұлғаның коммуникативті құзыреттілігін дамыту «бақылаудан - өзіндік бақылауға, әлеуметтік бақылаудан дамуға, монологтан -диалогқа, түсіндіруден - түсінуге ауысу негізін құрайтын білім беру парадигмасының
өзгеруімен байланысты жүзеге асырылады» деп есептейді.
Зерттеушілер білім беру нәтижелері ретіндегі коммуникативті құзыреттіліктің компоненттерін
төмендегідей анықтайды:
–
коммуникациялық пән аймағындағы білімі (қажетті тілдерді білуі, педагогика және психология,
конфликтология, логика, риторика, мәдениет және сөйлеу аймағындағы білімі);
–
коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеті (іскерлік қатынастарды ұстану, белсенділік
көрсету, тұлғаны жағымды қабылдау және түсіну негізінде психологиялық ықпал көрсету, қоршаған
адамдармен біріккен іс әрекет кезінде белсенді әрекет жасау);
–
эмпатияға қабілетті болу (түсіне білу іскерлігі, өзгені сезіне білу, психотерапияны сөзбен орындай
алу);
–
өзіндік бақылауға қабілеттілігі (көршісінің және өзінің мінез құлқын реттей алу іскерлігі, дау
жанжалдық жағдайларда өнімді жауап беру тәсілдерін табу, жағымды психологиялық климатты тудыру,
субъект аралық қарым қатынасты болжай алу);
–
сөздік және сөздік емес қарым қатынас мәдениеті (сөйлеу техникасын, риторикалық амалдар,
аргументация техникасын және шарттасуды жүргізу, кәсіби педагогикалық этикетті сақтау, ұғымдық
категориялық ақпаратты мақсатты түрде қолдану, сөздік емес құралдарды қолдану).
Құзыреттіліктің бірнеше тобын коммуникативтілік түрге біріктіруге болады. Олар: ұйымдастырушылық
қабілеттер»адамдарда басқара білу, тапсырманы орындауға өзін және ұжымды ұйымдастыра алу іскерлігі,
жоспарлау, бақылау, жоспарды орындауға қажетті ресурстарды тиімді жинап, бағыттай алу, әңгімені
мақсатты түрде жүргізе білу, телефонмен әңгімелесу, корреспонденция, құжаттаманы жүргізу), топта
жұмыс жасау (топты құра білужәне онда жұмыс жасау; тиісті топтың ерекшеліктерін білу, топ мүшелерінің
қарым-қатынас және мінез-құлық ережелерін орындауды, топ мүшелерінің жағымсыз мінез-құлықтарын
түзету, мәселені шешу мақсатында тиімді талдау және келіссөз жүргізу; Коммуникативтік-іскерлік қабілет
(өз пікірін, құқығын қарым-қатынасты бұзбай қорғай білу, жаңа идея және жоспар арқылы іс-әрекетке
ынталандыра білу, дұрыс сұрақтар қоя білу және әңгімелесушінің эмоционалды және ақпараттық деңгейін
анықтау, екіжақты коммуникация бағытын құра білу, өзге адамдарды дұрыс сынай және қолдай білу), келіссөз
жүргізе білу іскерлігі (презентацияның міндеттерін және мақсаттарын, аудиторияның қызығушылығын
анықтай білу, сөз сөйлеуді ұйымдастыру, презентацияның байланыстырушы сөйлемдерін, негізі бөлімін,
қорытындысын ұйымдастыру, сендіре білу және шешендік дағдыларға ие болу.
Коммуникативтік қарым-қатынас оқудың, білім алудың тиімділігін анықтайтын, өзара түсінікті
сипаттайтын күрделі психологиялық құрылым деп есептеледі. Коммуникация дегеніміз-адамдар арасындағы
өзара және іскерлік бағыттағы қарым-қатынастар, яғни ол ақпараттарды баяндау, хабарлау, демек өзара
ақпарат алмасу деген мағынаны білдіреді. Ендеше оқытушы мен оқушылардың қарым-қатынастарының
негізгі мазмұнына оқытудың және оқу материалының мазмұнын оқушы ұғымына лайықты жоспарлау,
оқушылардың оқу материалдарына қызығуын қалыптастыру жатқызылады.
Коммуникативтік қызмет оқушылардың өзара әрі педагогпен оқу үрдісі кезіндегі қарым-қатынасы,
белсенділігі мен сипаттамасы екендігін көрсетеді. Оқытуды ұйымдастыру қызметі ондағы оқыту, тәрбие
істеріне басқару қызметін дайындау құрамы болып табылады. Оқу үрдісін ұйымдастыру кезеңіндегі барлық
қызметтердің жиынтығы басқару мазмұнын құрайды, ал сабақ өткізу оның басты көрінісі болып саналады.
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Коммуникативтік бағыттағы оқытудың негізгі мақсаты-оқушыларды қарым-қатынасқа, қарым-қатынастың
табиғи функцияларын (танымдық, регулятивтік, бағалаушылық, конвенционалдық) іске асыруға үйрету.
Яғни, педагогтың оқушымен қарым-қатынастары оқушыларды дамыту құралы әрі өзіндік мақсатты ісәрекет болып табылады.
Педагогикалық қарым-қатынастың нәтижелілігі мұғалімнің қаншалықты тәрбиелік, білім беру
міндеттеріне сай өз көзқарасын өзгерте алуына байланысты болады. Оқушылармен қарым-қатынас жасауда
мұғалім кеңесші де, хабарлаушы да, тәлімгер де, жетекші де, сыншы да, дос та бола алуы керек.
Мұғалімнің оқушылар орнына өзін қоя алу қабілеті балалар іс-әрекетінің мақсаттарын, ішкі күштерін
түсініп, олардың алдағы іс-әрекеттерін болжап, басқаруына мүмкіндік туғызады. Сондықтан мұғалім
қарым-қатынас жасау барысында әрбір педагогикалық жағдайларға сәйкес өзінің іс-әрекеттеріне жүйелі
рефлексивті талдау жасай алуы қажет.
Мұғалімнің балаларға сенім артуы әрі оларды оқу барысында қолдап, әрі балалар жауабын құптап,
олардың ойларына, жауаптарына ризашылығын білдіріп отырса, барлық вербалды және вербалсыз
қатынас аппараттарын қарқынды қолдана алуы қарым-қатынас үрдісін әсерлі әрі тиімді ұйымдастыруына
көмектеседі. Оқушылардың мұғаліммен қарым-қатынас жасауы олар үшін қажеттілік болып табылады.
Сөйтіп оқушылар мұғалім абыройына деген сенімділік танытады. Бұл сенім мұғалімнің барлық тұлғасына
қызығу танытып, мейірімділігін, адалдығын, жауапкершілігін т.б адамгершілік қасиеттерін байқатса да
ғана балалар бойында пайда болады.
Педагогикалық қарым-қатынас жүйесін негізгі үш кезеңге бөліп қарастырады:
- бірінші кезең-қарым-қатынасты моделдеу;
- екінші кезең-оқушылармен бастапқы байланыс жасау кезеңіндегі тікелей қарым-қатынасты
ұйымдастыру;
- үшінші кезең-қарым-қатынасты меңгеру.
Бірінші кезең алдағы сабақтың мазмұнымен және әдістемелік бөліктерімен тығыз байланысты
болады. Әрбір сабақтағы қарым-қатынас үрдісі өзіндік ерекшеліктерімен өтетіндігін ескере отырып,
сабаққа әзірленудің белгілі формуласына сәйкес, яғни бағдарламамен танысу, материалдарды сұрыптау,
оқыту мен тәрбиелеу тәсілдерін белгілеу, маңызды, мәнді буынмен толықтырылатын алдағы уақыттағы
қарым-қатынасты болжау жұмыстары межеленеді. Соңғы айтылған аспекті барлығына соның ішінде оқыту
тәсілдеріне едәуір ықпал етуі мүмкін.
Яғни, оқушылардың шығармашылық дамуына ықпал ететін қажетті әлеуметтік-психологиялық
жағдаймен қамтамасыз етудің де маңызы зор.
Олай болмаған жағдайда ойластырылған тиімді тәсілдеріміз «жүзеге асырылмайды» немесе жеткіліксіз
«жүзеге асырылады». Сондықтан сабаққа әзірленген кезде және оның нақта міндеттерін, жұмыс
түрлерін тұжырымдағанда сабақ барысынды қандай әлеуметтік-психологиялық міндеттерді шешуге тура
келетіндігін ескерген қажет.
Педагогикалық қарым-қатынастың екінші кезеңі ерекше маңызды. Қарым-қатынас белсенділігі табысты
болған жағдайда мұны шартты түрде «коммуникативтік шабуыл»деп атауға болады. Мұнда оқушылардың
танымдық әрекеттерін меңгеру және тәрбиелеуді меңгеру, ең алдымен қарым-қатынасты меңгеру арқылы
жүзеге асырылады.
Үшінші кезеңде педагог шартты түрде педагогикалық байланысы бар толып жатқан коммуникативтік
міндеттерді шешеді, мәселен қарым-қатынас арқылы зейінділікті меңгереді. Яғни, оқушыларды материалдарға
қызықтыру, әсерлендіру, сыныпта бірлескен ізденісті және ұжым болып ойластыру міндеттері нақта шешіледі.
Кәсіптік-педагогикалық қарым-қатынаста оқушының оқушыларды түсіне білу проблемасы маңызды роль
атқарады. Біріншіден, оқытушының оқушыларды дұрыс түсіне білуі оның сенімді шығармашылық жұмысын
қамтамасыз етеді, әрине, мұның өзі ішкі жан дүниесін дәл тани білу арқылы жүзеге асырылады. Екіншіден,
оқушының жеке басын дұрыс тани білу ұжымды және оқушылар арасындағы жағымды қатынасты тиімді
қалыптастыруға ықпал етеді. Үшіншіден, дәлме-дәл және тепе-тең жағдайдағы өзара түсінушіліктің өзі оқу
әрекетін ойдағыдай жүзеге асыруға ықпал етеді.
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Мұғалім оқушылардың эмоционалдық жағдайын бағалай отырып, нақты көңіл-күйлеріне сәйкес қарымқатынасты дамытып, тереңдете түсуге мүмкіндік алады.
Сабақта коммуникативтік қарым-қатынасты ұйымдастырған кезде оқушылармен қарым-қатынасты
дәл бағдарлай білудің, өз көзқарасын білдірудің, ақпараттарды, сөйлеу құралын таңдаудың, педагогикалық
міндеттерден туындайтын қарым-қатынас жағдайын жасаудың, сыныптағылардың және жекелеген оқушылардың
әсерленушілігін көре білудің, қарым-қатынас барысында оқу-тәрбие ақпаратын нақтылаудың ,оны педагогикалық
үрдістің өзгермелі жағдайына ыңғайлай білудің, оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескерудің айрықша маңызы
зор.
Сонымен, оқушылардың коммуникативтік қарым-қатынастарын қалыптастыру іскерлігі оқу-тәрбие
үрдісін басқару заңдылығына тәуелді болады, яғни ол оқушыларға ықпал етудің өлшемдік сипатын,
шамасын нақта анықтайды.
Қазіргі қоғамда адамның бүкіл өмір сүру сферасында, саясат, экономика, ғылым, мәдениет
саласындағы тұлғааралық, аймақаралық, халықаралық байланыстардың кеңеюі мен өсуіне байланысты
коммуникациялық қатынастардың ролі артуда. Коммуникативтік құзыреттілік адам өмірінің барлық
саласына, оның бәсекеге қабілетті болуына әсерін тигізетіні белгілі болып отыр. Коммуникативті қабілеті
болуы адамдардың бүгінгі ақпараттық коммуникациялық дамыған қоғамда жетістікке жетуінің негізі деп
есептелуде. Сонымен, қорыта келе,коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру - адамға қоғамдағы
ережелер мен нормаларды дұрыс орындауға мүмкіндік беретін коммуникативтік іскерліктерге үйрету.
Ал,коммуникативтік құзыреттіліктің құрамына енетін іскерліктер мен біліктердің аймағы өте кең, болашақ
ұстаздардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үшін әрбір пән оқытушысы өз пәнінің
ерекшелігіне сай жұмыс мазмұны мен түрлерін жоспарлай білуі керек деген тұжырым жасауға болады.
Әдебиет:
1. Қазақстан Республикасының 12жылдық білім беру тұжырымдамасы. Ресми басылым. ҚР Білім
және ғылым министрлігі №1бұйрығымен 4.01.2006 жылы бекітілген.
2. Жексенбаева У.Б.,Ниязова Г.Б. Технология исследовательского обучения школьников. Астана,
2006.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. М.:Просвещение: 1980, 56 б.
Каженова Г.Т.

кандидат исторических наук, доцент
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(Республика Казахстан)
О ЗАДАЧАХ ВОСПИТАНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА В КУРСЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Как известно, общество не может существовать без идеологии. Одна идеология может заменяться
другой, но отбросить то, что определяется как идеология – невозможно. Современная казахстанская
молодежь, как и все молодое поколение на всем постсоветском пространстве, вступает в жизнь в сложных
условиях девальвации многих традиционных ценностей и формирования новых социальных отношений и
нормативно-ценностных представлений. В этих условиях у молодежи могут формироваться самые разные
системы идейно-ценностных ориентаций. Поэтому вопросы формирования у молодежи жизненных
стратегий и установок на будущее являются весьма актуальными.
Новые жизненные реалии, связанные с утверждением современных рыночных отношений ставят на
передний план такие задачи как воспитание у современной молодежи таких качеств как рационализм,
разумный прагматизм, предприимчивость, профессионализм, коммуникабельность и другие, необходимые

171

Nazarbayev
Intellectual
Schools

для успешной адаптации к социально-экономическим реалиям современной жизни. Однако не менее
важным является сохранение таких духовно-нравственных ценностей казахстанского общества как
миролюбивость, толерантность, уважение к старшим, доброта, душевная чуткость. Вместе с этим очень
важной проблемой выступает возрождение понятия патриотизм, казалось бы, практически полностью
вычеркнутого идеологией либерализма из нашего сознания. Патриотическое сознание является одной
из важнейших составляющих идейно-ценностного комплекса, как личности, так и социальной группы и
общества в целом.
В укреплении казахстанского патриотизма, утверждении общенациональной идеологии, отвечающей
интересам подавляющего большинства людей и, в конечном счете - стабилизации нашего общества должно
сыграть свою роль государство. Роль нашего государства в решении этого вопроса проявилась в Законе
«Об образовании». В ней одной из задач системы образования ставится воспитание гражданственности
и патриотизма, любви к своей родине - Республике Казахстан, уважение к государственным символам,
почитание народных традиций, нетерпимость к любым антиконституционным и антиобщественным
проявлениям [1, ст. 11]. Другим шагом является, например, утвержденная Указом Президента РК от 10
октября 2006 г. № 200 Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики
Казахстан.
Президент Н.А. Назарбаев на съезде работников образования и науки напоминал о задаче, стоящей перед
казахстанской педагогикой: «Воспитывать не просто будущее поколение, а поколение патриотов, духовно
и физически образованных граждан, осознающих важность общечеловеческих ценностей» [2]. Президент
также отметил, что задача воспитания казахстанского патриотизма актуальна на всех этапах образования:
от дошкольного до высшего и указал на произошедший разрыв единства обучения и воспитания в системе
образования. (В законе «Об образовании» дается следующее понятие, что образование - это непрерывный
процесс воспитания и обучения).
Исключительная важность этого вопроса заключается в том, что от того каких людей мы воспитаем, с
какой идеологией и мировоззрением, зависит и то, каким будет наше общество. Построить полноценное,
здоровое и процветающее общество, к чему мы стремимся, могут только полноценные и здоровые люди
- Личности, формированием которой должна заниматься наша педагогика. Таким образом, мы видим,
что современное образование выходит за рамки решения узких педагогических проблем, превращаясь в
действенный фактор развития нашего общества.
Безусловно, решающую роль в воспитании и формировании мировоззрения молодежи играет
действительность: социальная микросреда, сфера общения, условия деятельности и навязывать надолго
взгляды извне с помощью идеологических средств, что настойчиво пытались делать в условиях
недавнего тоталитарного прошлого, невозможно. Рано или поздно, как показала наша история, жизнь
возьмет свое. Однако, специалисты считают, что важным механизмом формирования воспитания и
перевоспитания личности является сознательное педагогическое воздействие на мотивацию (то есть
внутренние побудительные силы, вызывающие и направляющие определенную деятельность - трудовую,
учебную и другие) через убеждение, разъяснение, стимуляцию внутренней активности по самопознанию,
переосмыслению себя с последующей перестройкой деятельности и общения. Глава государства, говоря о
роли педагогов отмечал: «Вы порой авторитет больший, чем родители. Во многом от вас зависят будущие
гражданские позиции нового поколения, его патриотизм, приверженность к родной земле» [2].
Большие возможности для воспитания гражданских и патриотических чувств в средне-специальных
и высших учебных заведениях дает изучение предметов общественно-гуманитарных циклов. Основной
контингент обучающейся молодежи состоит из тех, кому от 18 до 21 года. Как установила возрастная
психология, именно в этом возрасте складывается мировоззрение. Сложившаяся система взглядов и
воззрений в значительной степени предопределяет жизненный путь молодого человека. Сформировавшись,
мировоззрение с трудом поддается модификации. Именно этим обусловлена большая роль общественногуманитарных дисциплин в образовательной системе.
В программах по истории Казахстана, философии, политологии, социологии, основам права и других

172

Nazarbayev
Intellectual
Schools

дисциплин, заложены все основные понятия и категории, необходимые для формирования патриотизма и
гражданской зрелости. Уже простой перечень общественно-гуманитарных дисциплин дает представления
о том, какие большие потенциальные возможности в них заложены для достижения единой цели
обучения и воспитания - формирования гражданства и патриотизма. Каждый из них даже в отдельности
позволяет раскрыть гуманистическую направленность деятельности нашего государства, заботу об
охране окружающей среды, пробудить чувство гордости за достижения казахстанского народа за годы
независимости.
Программы курсов содержат много поучительного для социализации современной казахстанской,
и, прежде всего казахской молодежи, составляющей сегодня 70% численности молодого поколения
казахстанцев. Так, программа курса истории Казахстана раскрывает широкие возможности в осмыслении
прошлого ради понимания будущего. Историческая память имеет не только общественное, но и глубоко
личное измерение, поэтому преподаватель должен поставить себе задачей то, чтобы молодежь не только
знала историю своего Отечества, но и ощущала свою причастность к ней.
Казахстан является полиэтническим государством. Как известно, в полиэтнических государствах
фактически любой внутренний конфликт социально-экономический или политический по своей
природе обретает этническую окраску [3]. Именно поэтому национальное единство основанное на
дружеском сожительстве народов, сохраняющих самобытность, и вместе с тем открытых друг другу,
является той задачей, без решения которой не может консолидироваться наше общество и установиться
в ней внутриполитическая стабильность. Сущность казахстанского патриотизма как раз и выражается в
самооценке себя как части единого народа.
С решением проблем межэтнического взаимодействия, культурного единства народов, связаны и
процессы религиозного возрождения. Поэтому неотъемлемой частью формирования казахстанского
патриотизма является воспитание должного уважения к религиозным чувствам и убеждениям верующих,
принадлежащих к различным конфессиям.
Одним из факторов воспитания патриотизма является правовая культура, включающая в себя
юридическую осведомленность и сознательное отношение к закону. На сегодняшний день активно
вторгается в жизнь философия, без которой невозможно формирование нового мировоззрения и
патриотических убеждений. Знакомство с культурно-историческим и духовным наследием казахского
народа должно способствовать не только росту национального самосознания, а также вхождению в русло
мировых цивилизационных процессов.
Наиболее успешное выполнение этих задач может дать реализация межпредметных связей в учебновоспитательном процессе. Однако наблюдения позволяют говорить о том, что на практике далеко не всегда
реализуются межпредметные связи, что не может обеспечить нужного результата. Эффективной формой
деятельности преподавательских коллективов в решении данной проблемы могут выступать кафедры и
цикловые методические комиссии. Одним из направлений их работы может быть реализация совместно
составленного общего плана по усилению мировоззренческой и методологической направленности
учебного процесса с учетом подготовки по конкретным специальностям.
Необходимо отметить некоторые немаловажные методические вопросы преподавания этих дисциплин.
Одной из эффективных форм воспитания на учебных занятиях является беседа. В беседе создаются
условия для проявления активности и самостоятельности обучающихся. Важно активизировать интерес
обучающегося, побуждать их к непосредственному участию в обсуждении злободневных вопросов нашего
общества.
При правильной организации учебного процесса существенную роль играет та моральнопсихологическая атмосфера, которая складывается на каждом занятии между преподавателем и
обучающимся. Взаимопонимание и взаимопомощь, уважение к достоинству юноши и девушки, вера в
возможности учащихся и студентов помогают реализовать учебно-воспитательные цели занятия. И,
напротив, атмосфера недоверия и равнодушия делают эти задачи почти не выполнимыми.
Успех воспитания в процессе обучения зависит от эмоциональности преподавателя. Используя
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различные методические приемы (подбор фактов, иллюстративный материал, выразительность речевых
средств и др.), он должен добиться положительного настроя учащихся, студентов. Именно эмоциональная
окрашенность речи преподавателя позволяет пробудить чувства слушателей, повлиять на их сознание,
прежде всего на мотивы деятельности и духовные потребности.
Наше современное состояние общества настоятельно требует необходимости развивать традиции
духовности в образовании. Большие задачи в этом плане возлагаются на преподавателей обшественногуманитарных дисциплин. Требуется новые подходы и в плане подготовки самих преподавателей, так как
эффективное решению стоящих перед ними практических задач зависит от высокого профессионализма
педагогических кадров. Успешное воспитание казахстанского патриотизма в процессе преподавания
общественно-гуманитарных дисциплин должно способствовать решению важней задачи нашего общества
– становлению в Казахстане гражданского общества.
Литература:
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2. Сверим часы по новому времени. 2-й съезд работников образования и науки. Казахстанская правда,
2000, 3 февраля.
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Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ МҰҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БЕЙНЕЛЕУ
ІСКЕРЛІКТЕРІН ҚАТАР ДАМЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Оқытушы кадрларды даярлауда педагогикалық жоғары оқу орындарының көркемсурет-графика
факультеттері үшін аса маңызды шарт оқушыларға эстетикалық тәрбие беру жүйесінің іргетасы ретінде
көркемсуреттен білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыру болып табылады. Бейнелеу өнері мұғалімінің
жалпы көркем мәдениет туралы, мәдениеттегі, адам өміріндегі өнердің өзіндік орны туралы, сондай-ақ
ұтымды және ештеңемен алмастырылмайтын біртұтас дүние ретінде мектептің көркемсурет циклы туралы
білімдері болуы тиіс. Мәдениет өкілі болғандықтан, бейнелеу өнерінің мұғалімі дүниежүзілік және ұлттық
мәдениет құндылықтарына бағдарланған, мәдени құндылықтар әлемінде өзін-өзі шығармашылықпен
жүзеге асыруға, өзін-өзі ізгілік тұрғысынан реттеуге және ұдайы өзгеріп отырған әлеуметтік-мәдени ортада
бейімделуге қабілетті еркін, адамсүйгіш, рухани тұлға ретінде тәрбиеленуге тиіс. Көркемсурет-графика
факультетінде суретші-педагогты даярлау кезінде педагогикалық бағытталуды қалыптастыру проблемасы
B.В.Абрамованың, Л.П.Дехтяренконың, Х.Ф.Михайлидидің, Л.Б.Михаленконың, И.В.Солодухиннің,
Н.К.Шабановтың диссертациялық зерттеулерінде көрініс тапты. Суретші-педагог қандай қасиеттерге ие
болуы керек деген жекелеген идеяларды, ойларды педагогикалық қызметпен айналысатын суретшілердің,
олардың шәкірттерінің, сондай-ақ жазушылардың, белгілі суретші-педагогтар өмірі мен шығармашылығын
зерттеуге ден қойып жүрген публицистердің хаттарынан, күнделіктерінен, естеліктерінен кездестіруге
болады. Оларға П.П.Чистяковты, Д.Н.Кардовскийді, В.П.Елмановты, Б.М.Иогансонды, К.Ф.Юонды
және де көптеген басқаларды жатқызуға болады. Педагог-суретші оқушылардың көркем-шығармашылық
қызметіне педагогикалық жетекшілікті қамтамасыз етуі үшін одан тұтас жеке тұлғалық қасиеттер мен
іскерліктер кешені талап етіледі. Мәселенің осылайша қойылуы пәндік дайындау сабақтарында бейнелеу
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өнері мұғалімінің арнайы даярлығын жетілдіру мәселесімен аса тығыз байланысты. Осы жерде қазіргі
заманғы мұғалімге және педагог-суретшілерді кәсіптік даярлау жүйесіне қойылатын талаптар арасындағы
қайшылықтар айқын байқалады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ЖОО-да педагог-суретшілерді даярлауға,
олардың тұлғалық, субъективті қасиеттерін дамытуға мүмкіндік беру жолдары мен технологиялары
толық әзірленбеген. Жас мұғалімдердің бейнелеу өнері бойынша мектептегі оқу-әдістемелік жұмысқа
нашар даярланғаны анықталды. Оқыту әдістемесі саласындағы біліктілігінің нашар болуы оларға оқу
процесін шығармашылықпен құруға және өздерінің кәсіби әрі тұлғалық ресурстарын тиімді жүзеге
асыруға мүмкіндік бермейді. Осы орайда ЖОО-да студенттердің кәсіби іскерліктерін қалыптастыру және
дамыту әдістемесіне баса назар аударылуы қажет. Өйткені оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге
асыратын жоғары білікті маман жалпы және арнайы іскерліктер кешенін пайдалана білуімен сипатталады.
Осы орайда біз А.Е.Терентьевтің пікірімен келісеміз, ол мұғалімнің қабілеттерін былайша сипаттайды:
«Қазіргі заман мұғалімінің сурет пен бейнелеудің бірнеше техникалық тәсілдерін меңгеріп алған, бейнелеу
өнерімен таныстығы үстіртін кәсіпші-маман болуға құқығы жоқ». Ол суреттер мен көрнекі құралдарды
жасау процесіне толық кәсіби білікпен және шын мәнінде шығармашылықпен қарай білетін нағыз суретші
болуға тиіс [1, 5]. Бейнелеу өнерінің мұғалімі үшін бейнелеу және педагогикалық іскерліктер алдыңғы
орынға шығады, олардың дамытылу деңгейі кәсіби қызметтің сапасына тура пропорционал. Яғни, КГФ
студенттерінің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін тиімді әрі ұтымды дамыту, олардың мамандығы
бойынша нәтижелі қызмет жасауына жол ашып беру ЖОО-да білім берудің аса маңызды мәселелерінің бірі
болып табылады. Студенттердің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін кіріктіру жолдарын іздестіру
бейнелеу өнері мұғалімін даярлау әдістемесінің теориялық негіздерін байыта түсетініне, сондай-ақ оны
тәжірибеде неғұрлым тиімді жүзеге асыруға ықпал ететініне біздің көзіміз жетіп отыр.
КГФ студенттерін оқытудың қазіргі жағдайын талдау бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлаудағы белгілі
бір ағымды анықтады. Живопись бойынша академиялық тапсырмаларды орындаған кезде студенттердің
педагогикалық және бейнелеу іскерліктерінің бірлігі бірізділікпен сақтала бермейді. Осыған сәйкес кейде
живопись сабақтарында біртұтас білім беру процесінің басты – бейнелеу іскерліктерін дамыту және
қосалқы – педагогикалық іскерліктерін дамыту болып бөлініп-жарылуы орын алады. Осылайша живопись
сабақтарында суретші даярлау жүзеге асырылады, ал мұғалім даярлау өзінің мәнін жоғалтады.
Мұны өз зерттеулерінде суретші-педагогтар Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, А.Е. Терентьев, Л.А.
Ивахнова, Н.К. Шабанов, И.В. Солодухин де атап көрсетеді. Ақырында біз қазіргі заманғы мектептің
жоғары білікті маман ретінде бейнелеу өнері пәнінің мұғаліміне қоятын талаптары мен студенттердің
педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін дамытудың шынайы деңгейі арасындағы қайшылыққа тап
боламыз, бұл олардың іскерліктерін оқшаулап дамытудың және аталған іскерліктерді дамытуды есепке алу
мен бақылау жүйесі жете әзірленбеуінің салдары болып табылады. Нәтижесінде күтіліп отырған бейнелеу
өнері мұғалімінің тиімділігі жоғары біртұтас қызметінің орнына біз шын мәнінде кейде тек педагогикалық
немесе тек бейнелеу қызметіне ғана бағдарланған КГФ түлегінің жұмысын байқаймыз, бұл жағдайды
сол қызметке деген қызығушылықтың әлсіздігі мен оның нәтижесін көруге мүдделіліктің болмауы одан
әрі тереңдете түседі. Осы қасиетті қалыптастыру жөніндегі зерттеулер соңғы жиырма жыл төңірегінде
педагогтарды даярлау мәселелерінің ішінде жетекші орындардың бірін алып келеді. Бағыттардың бірінде
Н.В.Кузьминаның: егер педагогикалық іскерліктер жүйесі мұғалімнің кәсіптік даярлығының негізіне
алынса, мұғалім тұлғасын қалыптастыру процесі неғұрлым тиімді болып шығады деп айтқан идеясы
жатыр [2, 18; 3, 27; 4, 35]. Педагогикалық қызметті зерделеудің профессиографиялық тәсілі идеясы
В.А.Сластениннің [5, 96] және А.И.Щербаковтың [6, 103] жұмыстарында одан әрі өрбітіледі.
Әдетте мұғалімдердің өздерінің парапар кәсіптік даярлығы және көркемсуретке айқын қабілеттері
болмағандықтан, олардың бейнелеу өнерін оқыту деңгейі аса жоғары емес. Студенттердің педагогикалық
іскерліктерін дамыту процесінің кемшіліктері КГФ түлектері мектепте жұмыс жасаған кезде туындайтын,
олардың оқу материалын оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып шығармашылықпен
өңдей алмауымен, өз ойларын жатық әрі бірізділікпен баяндай білмеуімен, теорияны түсіндіруді педагог
живописьшінің кәсіби тұрғыда жете орындамауымен байланысты көптеген проблемаларға себепші болады.
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Кәсіби даярлығында айтылған кемшіліктері бар КГФ түлегі мектептегі бейнелеу өнері сабақтарында оқу
процесін толыққанды жүзеге асыра алмайтыны анық. Ақыр соңында бұл оқушыларды көркемсуретке
оқыту және эстетикалық тәрбиелеу деңгейіне теріс әсер етеді.
Н.Н.Ростовцев «Мектепте бейнелеу өнерінен дәріс беру әдістемесі» атты кітабында: «Мұғалімдік
пен живопись сияқты екі өнерді бірдей алып жүру әркімнің қолынан келе бермейді. – Әрбір суретші
оқытушы бола алмайды, ондай қасиет әркімге берілмеген, сондай-ақ әрбір өнер мұғалімі үлкен суретші
бола бермейді, осы екі қасиеттің қосылуы өте сирек кездеседі», – дейді [7, 8]. Мұндай жағдайдың негізгі
себебі – студенттердің педагогикалық даярлық деңгейінің жеткілікті дәрежеде жоғары болмауы және
КГФ-де оқыту процесінде және, атап айтқанда, живопись сабақтарында студенттердің педагогикалық
және бейнелеу іскерліктерін дамытудағы өзара байланыстың әлсіздігі. Аталған мәселенің шешілмеуінен
мектептегі бейнелеу өнері сабақтарында оқу процесінің сапасы айтарлықтай зардап шегетін болады,
бұл оқушылардың көркемсуретке қабілеттерін дамыту деңгейіне жағымсыз әсер етеді. Егер живопись
сабақтарында студенттердің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін кіріктірудің тиімді әдістемелік
жүйесі әзірленсе, педагогикалық ЖОО студенттерінің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін дамыту
неғұрлым тиімді болмақ. Бұл жүйе мыналарды қамтиды:
1. Живописьтік қойылымдар орындау кезінде КГФ студенттерінде педагогикалық және бейнелеу
іскерліктерін кешенді дамыту тетігін құру идеясы. Живопись сабақтары студенттерді біртұтас
педагогикалық даярлау элементі ретінде қарастырылады. Педагогикалық бағдарлау жағдайында бейнелеу
іскерліктерін дамыту кәсіби маңызы зор әрекет ретінде жүзеге асырылады.
2. Студенттердің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін дамыту әдістемесі педагогикалық
модельдеу элементтерін пайдалануды көздейді; студенттердің кәсіби іскерліктерін кезең-кезеңмен
дамыту аталған процесті қадағалап, түзеп отыру арқылы жүзеге асырылады; көркемсурет педагогикасы,
шығармашылық психологиясы, живопись, композиция теориясы, бейнелеу өнері әдістемесі бойынша
студенттердің теориялық білімдерін жүйелі толықтырып отыруға негізделеді; студенттердің кәсіптік
тұрғыдан маңызды іскерліктерін дамытуға қажеттіліктерін қалыптастыруға ықпал етеді.
3. Живопись пәнінің оқу және шығармашылық тапсырмалары бейнелеу (қойылым жасау, қарау нүктесін,
материалды таңдау, композициялық ізденістерді орындау, заттың өңдік және түстік шешімі, живописьтік
жұмыстың біртұтастығы) және педагогикалық (студенттердің және оқушылардың жұмыстарын талдау,
живописьтің теориялық негіздерін баяндау, қойылыммен жұмыс жасау кезеңдерін талқылау, педагогикалық
міндеттерді орындау, қателерді анықтау және оларды түзеу және т.б.) міндеттерді шешуді көздейді.
Бейнелеу іскерліктеріне қойылатын талаптар:
- сурет бойынша портретті орындаған кезде әдістемелік бірізділікті сақтау, жұмыстың әрбір кезеңіне
түсініктеме бере отырып, оның негізгі міндеттерін көрсету;
- графикалық портретте көркемсуреттің айшықтылық құралдарын (композиция, формат және т.б.)
таңдауын негіздеу және сауатты пайдалану;
- әр түрлі графикалық материалдарды (қарындаш, сепия, акварель, гуашь және т.б.) іскерлікпен меңгеру,
әрқайсының өзіне тән ерекшеліктерін түсіндіре білу қабілеті;
- айшықты портреттік бейненің негізі ретінде «композиция – формат – материал» тіркесінің келісімділігі.
Педагогикалық іскерліктерге қойылатын талаптар:
- ойды негізді, айқын және қисынды құра отырып баяндау;
- теориялық материалды баяндаудың нақтылығы мен бірізділігі;
- арнайы көркемсурет-әдістемелік және психологиялық-педагогикалық терминологияны білу және
меңгеру;
- оқу қойылымдарын, этюдтерді, көркемсурет-шығармашылық жұмыстарды дәлелді және әділ бағалау;
- педагогикалық-живописьтік жұмысты орындаудың жылдамдығы мен сапасы, оған түсініктеме бере
білу.
Оқытудың мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, қағидаттарын, нысандарын, әдістерін, шарттарын
қамтитын аталған әдістемелік жүйе мектепте білім берудің мақсаттарын педагогикалық ЖОО студенттерінің
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мүдделерімен және қажеттіліктерімен байланыстыруға мүмкіндік береді және живописьтік қойылымды
орындау кезінде КГФ студенттерінің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін тиімді дамытуды
қамтамасыз етеді; сондай-ақ КГФ студенттерінің педагогикалық және бейнелеу іскерліктерін дамытудың
ғылыми негізделген әдістемелік жүйесінің көмегімен бейнелеу өнері мұғалімін кәсіби даярлау сапасын
арттыру проблемаларының шешімін береді. Арнаулы пәндерді оқыту саласындағы көптеген мақалалар
мен ғылыми зерттеулерде жоғары оқу орындарының көркемсурет-графика факультеттерінде бейнелеу
өнері мұғалімін даярлау әдістерін жетілдіру қажеттілігі атап көрсетіледі. Болашақ суретші-педагогты
қалыптастыру процесі және оның заңдылықтары Н.Н.Анисимовтың, Г.В.Беданың, Н.Н.Волковтың,
В.С.Кузиннің, В.К.Лебедконың, Л.Г.Медведевтің, Н.Н.Ростовцевтің, А.Е.Терентьевтің жұмыстарында
ашып көрсетілген. Ұсынылып отырған әдістеме КГФ студенттерін кәсіби даярлаумен байланысты
мәселелерді одан әрі зерделеу кезінде пайдаланылуы мүмкін, оны педагогикалық оқыту бағытындағы
білім беру мекемелеріне арнап оқу бағдарламаларын, оқу құралдарын әзірлеуде қолдануға болады.
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Карабатырова А.А.
Северо-Казахстанский институт повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров
(Республика Казахстан)
ЧЕРЕЗ ПРЕКРАСНОЕ – К ДОБРОМУ
В настоящее время общество как никогда нуждается в личности, которая могла бы правильно
ориентироваться в быстро меняющихся жизненных ситуациях, социально ориентироваться и иметь
активную гражданскую позицию.
Именно поэтому одной из задач воспитания, которую ставит перед собой школа, является формирование
духовно-нравственных качеств учащихся. Эта задача реализуется через содержание воспитания в процессе
учебной и внеурочной деятельности.
В соответствии с Законом РК «Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная
деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития
духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей.
Как отмечают современные исследователи, «изменения в молодежной субкультуре – игнорирование
опыта предыдущих поколений, мнения взрослых, приоритет материальных ценностей над духовными,
эгоизм и индивидуализм – существенно повлияли на содержание и структуру воспитательной деятельности
современной школы».[1] Нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из самых важных
задач любого общества.
Гуманно-личностный подход ищет и открывает пути и способы «о-духо-творения» образовательного
процесса, помогает учителю как носителю духовных ценностей находить высокий духовный смысл в
науке, классической литературе, в своем учебном предмете, искать ее на страницах учебников.
Следовательно, основной задачей современной школы – формирование функционально грамотной
личности – личности, обладающей коммуникативными навыками, проявляющий толерантность по
отношению к представителям других национальностей, воспитанный, культурный, обладающей эмпатией.
Остановимся на актуальности данного направления в работе педагога.
Красота души учителя - уникальное национальное достояние страны. От гуманности его мышления,
уровня сознания, интеллекта и глубины культуры зависит умение в столь сложное время происходящих в
стране глобальных перемен не только передать детям все богатство мировой и отечественной культуры, но
и научить их беречь его, развивать духовные традиции многонациональной страны.
В статье мы рассматриваем один из возможных путей осмысления и образного восприятии
общечеловеческих духовных ценностей поэтами разных эпох, способствующие воспитанию человеческих
душ «через прекрасное – к доброму».
Великий поэт-мыслитель казахского народа Абай выдвигает гуманистическую концепцию
нравственного воспитания, высокая цель которого сделать из ребенка замечательного труженика,
настоящего патриота, разносторонне развитого, высоконравственного человека, живущего интересами,
мыслями и чаяниями родного народа.
Наследие Абая – вершины казахской классической поэзии - огромно. Важное место в нем занимают
«Слова назидания», в которых он страстно призывает освободиться от пороков, унижающих человеческое
достоинство, и стремиться прежде всего к духовному совершенству. Искренность Абая, его человечность,
высокая устремленность, могучая страсть ставят «назидания» в ряд гениальных литературных памятников.
Вчитываясь каждый раз в Слова назидания, переосмысливаешь прочитанное, открываешь новые грани
глубоких мыслей автора, поражает его гуманизм, который передается из поколения в поколение и служит
нравственной опорой в воспитании и уважении человека.
Первое Слово - это вступление. Его цель – объяснить читателям, почему появилось Слово. В нем Абай
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подводит итог своей жизни, размышляя о том, что « … хорошо ли я прожил до нынешнего дня, плохо ли,
но пройдено немало. Всего было вдоволь в этой жизни: и споров, и тягостных пересудов, и борьбы, и
недостойных ссор…». И терзает поэта одна мысль: чему же посвятить остаток дней своих? Чем заняться?».
Абай предполагает заняться разным: попытаться облегчить страдания народа, может быть, умножать
стада, или постигать науки дальше, посвятить себя служению вере, заняться воспитанием детей? Наконец
он решается: «…возьму в спутники бумагу и чернила и стану записывать все свои мысли. Может быть,
кому-то придется по душе какое - нибудь мое Слово и он перепишет его для себя или просто запомнит; а
если нет – мои слова как говорится, останутся при мне».
«Слова назидания» Абая проникнуты верой в человека, в его способность справиться со всеми
трудностями, в его силу и разум, верой в молодое поколение, которое овладеет знаниями и будет счастливым.
В настоящее время много говорят и пишут о воспитании личности, в патриотических ценностях которой
важны не только принятие общечеловеческих и национальных понятий, таких как Жизнь, Мир, Родина,
Человек. Важно осознанное отношение к этим понятиям. У Абая чувства любви к родной степи, к родному
народу никогда не покидали, он не представлял себя вне своего народа и своей родины. «В молодости,
когда я был еще крепок духом, у меня и в помыслах не было бросить свой народ и уехать куда-нибудь: я
любил его и верил ему. Теперь, когда я в совершенстве узнал казахов и оборвалась последняя надежда,
оказалось, у меня не стало и сил, чтобы покинуть родные края и начать жизнь среди чужих». [2,25]
Задача гуманистического воспитания помогать учащимся становиться свободными и ответственными в
своем личном выборе, в познании и творчестве на пути самоопределения.
У Бахытжана Канапьянова, поэта широко известного читателям не только на родине, но и за ее
пределами, есть немало поэтических строк, посвященных Малой и Большой родине, от сборника к
сборнику в его лирике нарастало и укреплялось осознание поэтической и гражданской причастности к
жизни страны и мира.
Автор так и пишет в стихотворении «Ностальгия по детству».[3,17]
«Я родом из детства, где яблоки зноем налиты,
Где слушал в траве я стрекоз и кузнечиков музы…
Я родом из сада, где ныне – бетонные плиты.
Я родом из юрты, где дед совершает молитву,
Коленями встав на молитвенный выцветший коврик.
Я родом из мира, я верю, что он будет вечен».
Для поэта родина – это детство, сад, юрта, Вселенная.
Человек всегда «родом из детства» - там его истоки, там его Родина. Но заглянуть в детство, посмотреть
на мир чистыми глазами ребенка – дано не каждому. Бахытжану Канапьянову это удалось:
« Хлеб детства молоком я запиваю, и жить мне, пятилетнему, легко».
Автор с большой теплотой вспоминает свои детские годы, под воздействием родного эпоса поэт
вспоминает летний сад, где яблоки зноем налиты, траву, где слушал стрекоз и кузнечиков музы. Восприятие
и осознание значимости родного края растет вместе с человеком, для ребенка родной дом – это юрта и сад,
затем уже взрослый человек воспринимает родной край как целый мир, Вселенную. Бахытжан Канапьянов
как патриот, призывает служить родине, «одна у нас судьба, одна у нас дорога, отчизна стоязыковая – одна».
«Иди в народ.
Прими его заботы.
Не бойся ошибиться,
Когда душою чист».
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Бахытжан Канапьянов показывает картину мира казахского народа. По мнению З.П.Табаковой,
«постижение человеком языковой картины мира …способствует более глубокому пониманию духовных
ценностей его народа».[4,38]
В стихотворении «Родной очаг» поэт говорит о неразрывности духовных связей между поколениями,
о значимости осознания малой родины, богатого опыта предков в осмыслении жизненных принципов.
Сегодня, когда морально-нравственные критерии общества сдвинулись, когда позволено, кажется все,
когда забывается духовное и на первое место выходит материальное благополучие, не хватает наставлений,
напоминаний о роли и месте каждого в существующем мире.
Именно в лирике Бахытжан Канапьянов напоминает нам о смысле жизни, о том, что есть Человек, о
его долге перед Родиной, о предназначении каждого, о духовно-нравственных ценностях. Быть Человеком
- значит быть ответственным за свои поступки и деяния, помнить и нести добро и свет.
С помощью поэзии, лирических строк человек становится лучше, чем он есть.
…И этот путь
Продолжен будет мной:
Встречать людей,
Стихи дарить
И – жить!
Судьбой
Народу своему служить.
Благословляет степь:
«Иди, сын мой!»
«Здесь мой аул,
Могила здесь отца.
И нет ему конца».
Однако поэт рождён на земле, он - сын своих родителей и своего народа, земли и неба; с молоком
матери впитавший сущность бытия. Родной дом, родной край для Бахытжана Канапьянова – начало всех
начал, отправная точка дороги, длиной в вечность:
«Здесь мой аул,
Могила здесь отца.
И нет ему конца.
Начало – здесь.
И нет ему конца».
				
«Родной очаг»
«Казах всегда должен был знать свою родословную. Ещё Вамбери заметил, что когда встречаются два
казаха, первый вопрос к собеседнику: знает ли тот своих предков до седьмого колена? Спрашиваемый,
если даже он «ребёнок по восьмому году», должен был дать ответ, иначе можно было прослыть невеждой
и невоспитанным человеком».
По мнению поэта Бахытжана Канапьянова, забыть о своих предках – значит забыть о себе, стать
манкуртом (человеком без памяти).
Каждый казах вел свою родословную по мужской линии. Он считал своим «немере», внуком, того, кто
рождался от сына. Тот, кто рождался от дочери, не мог считаться внуком, и потому его называли «жиеном»,
«жиен»- дословно племянник. Ребёнок есть начало новой ветви, но в то же время – продолжение всех
предыдущих поколений.
		
«Бежит невидимая нить
		
От сына к внуку»
		
«Координаты»
Смерть казахи называют «кайтыс», т.е. возвращение. Казахи радуются рождению мальчика как
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продолжателю неумирающей возрождающейся ветви рода. Это философское понятие времени переносится
и на процесс хозяйственно-бытовой деятельности казахов. К примеру, чтобы достаток и благополучие не
покидали дом, в кожаной посуде (саба) должен обязательно оставаться кумыс, являющийся закваской для
следующей порции кумыса. Проводя аналогию, можно сказать: конец одного времени является началом
следующего. В круговороте времени – цикла полного мушеля – нет конца. У каждого человека через 12
лет наступает мұшел жас – возраст мушеля, переходный период, сопровождающийся неустойчивостью, а
порой и временным ухудшением здоровья, психологическими и социальными ухудшениями. Это 13- й, 25й, 37-й, 49-й, 61-й, 73-й т.д. годы жизни, требующие особого внимания, осмотрительности, осторожности.
Конец одного мушеля является началом следующего мушеля, а значит - нет конца жизни, как нет конца
Вселенной.
Таким образом, жизнь – бесконечный, неостанавливающийся процесс, в котором время движется
по спирали. Границы временных рамок – прошлого, настоящего и будущего – стираются. Время может
остановить свой ход, если человек забудет о своей родословной, об историческом прошлом своего рода.
Бахытжан Канапьянов считает, что жизнь не утратит смысла и значения, если человек будет помнить
заповеди своих предков.
О ценности родовой памяти и семьи пишет и великий поэт-мыслитель Абай.
В Слове десятом Абай говорит о взаимоотношениях родителей и детей, о будущем.
«Хороший ребенок – радость, плохой – горе. Ведал ли ты загодя о том, какого ребенка пошлет тебе
Всевышний?»
Абай приходит к мысли, что все нажитое надо употребить на то, чтобы обучать своих детей наукам, без
образования у человека нет будущего, главный смысл жизни не в богатстве, а в образовании.
Абай задает вопрос: «И почему вы, люди, мечтаете о богатстве, не зная толком, для чего оно нужно?»
И продолжает: «И вот повержены честь и человеческое достоинство, и добыто желанное богатство. Так
используйте его в полной мере для получения знаний!»
Знание, заявляет поэт, - это сила, с помощью которой человек постигает законы бытия и мироздания,
раскрывает сущность самого себя.
В стихотворении «Координаты» Бахытжан Канапьянов продолжает мысль о значимости воспитания,
преемственности молодыми жизненного опыта. Жить во имя жизни «…нам жить, что воду родника глотать
горстями».
«Свои грядущие века
Мы наверстаем».
«Тот, кто желает увидеть себя в ряду разумных людей, должен раз в день, или раз в неделю, хоть раз в
месяц отдавать себе отчет: как прожил эти дни, пытался ли приумножать свои знания, были ли его дела
полезными и богоугодными»,- так пишет Абай в Слове пятнадцатом. Люди отличаются друг от друга
совершенными поступками, проделанными делами, человек живет по-настоящему, если у него есть цель
в жизни, интересное увлечение, раскрывающее его способности. «И действительно, умный человек
стремится познать окружающий мир и принести пользу людям: уши его открыты советам, а память –
кладовая светлой грусти». (Абай).
Философское осмысление Б. Канапьяновым о смысле жизни мы прослеживаем в строчках:
«Цена человеческой жизни
По сути нам вроде ясна.
Но кто подсчитает на тризне
Какая нам вышла цена?
На все есть небесная плата,
Край виден земного пути.
В час первый, что после заката,
Свечою мне, друг, посвяти».
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«Цена человеческой жизни»
Несмотря на то, что Абая и Канапьянова разделяют целое столетие, оба поэта говорят о проблеме
воспитания и образования, актуальной в наши дни.
Абай призывает вырабатывать привычку размышлять над своими словами и поступками, считает это
необходимыми качеством человека. В Слове двадцать шестом он размышляет: «Но разве может быть такой
уж радости, вызванная преимуществом одного животного перед другим или превосходством человека над
соперником?... Только сильный страх или смерть избавляют слабых от позора. Я, например, не встречал
людей, которые вернулись бы к разумной жизни, легко отбросив дурные наклонности, которые искренне
признали бы свою вину перед собой и по доброй воле последовали разуму».
И Абай, и Бахытжан Канапьянов подчеркивают значимость образования и воспитания для каждого
человека в отдельности и для целого народа, для страны. Воспитание нравственного облика школьников
– главная задача современного учителя, в целом всего образования. Влияя на разум и поступки человека,
нравственные чувства становятся стимулом его положительного поведения, тормозом для различных
отрицательных побуждений. Образованные, грамотные люди, которые знают и помнят заветы предков,
- залог процветания государства, его будущее. Сила народа – в знании своих истоков и культуры,
подкрепленном жизненным опытом мировой цивилизации.
Литература:
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Гуманизация образования, личностно-деятельностный подход к процессу обучения предполагает
разработку и применение личностно-ориетированных и развивающих технологий обучения. Требования
развивающего обучения, в свою очередь, предполагают организацию учебного процесса так, чтобы
познавательная деятельность ученика переходила от репродуктивного уровня к продуктивным.
Необходимость такого вектора развивающего обучения подтверждается и концептуальными утверждениями
Л.С. Выготского. Он теоретически обосновал, что обучение становится развивающим тогда, когда оно
переходит от зоны актуального развития к зоне ближайшего развития, поскольку «процессы развития
лежат в зоне ближайшего развития обучаемого». Опыт показывает, что организация развивающего
обучения с учетом иерархии умственного развития учеников предполагает построения целей обучения
последовательно, по нарастающей сложности и расположения их во взаимосвязи, то есть, иерархически.
Научно обоснованные общие способы и правила четкой формулировки и упорядочения педагогических
целей в познавательной (когнитивной) области разработал американский ученый Б.Блум. Он предлагает
цели сформулировать через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, которые можно
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опознать и измерить. Такой способ построения целей обучения называется таксономией целей. Этого
требует также диагностичная или операциональная методика целеобразования. Такую уровневую
взаимосвязь элементов методической системы обучения (цели, содержания, методов, форм и средств
обучения) и вектор (направление) обучения, устремленный с низшего уровня к высшему по иерархии,
мы взяли за основу проектирования процесса обучения, то есть, технологии трехмерной методической
системы обучения (ТТМСО).
К сожалению, ныне существующая методическая система обучения не обладает иерархически
расположенными и разработанными с учетом требований личностно-деятельностного подхода,
компонентами. Нами разработаны способы конструирования методической системы, обладающей таким
свойством [1, 112]. Ее назвали «трехмерной методической системой обучения», где «трехмерность»
означает наличие многоуровневой иерархии, вертикали (высоты) относительно каждого из ее компонентов
с вертикально направленным вектором обучения. Таким образом, ТТМСО предполагает проектирование
учебного процесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной деятельности самого
ученика, расширение его субъектных функций, а также осуществление принципа целостности (структурной
и содержательной) всего учебно-воспитательного процесса, гармоничное взаимодействие всех элементов
педагогической системы обучения.
Теоретическим ядром, то есть сущностью (квинтэссенцией) технологии трехмерной методической
системы обучения является матрица взаимосвязи (дидактическая матрица) уровней (иерархии) целей,
мотива, активности обучения, а также уровней познавательной деятельности и качества усвоения знаний
(см. рисунок 1).
Она расчитана на творческую активность учителя и самостоятельную познавательную деятельность
ученика, переходящей из зоны актуального развития к зоне ближайшего развития. Здесь содержание
учебного материала представляется не в виде готовой информации, а в виде средства для добывания
качественного знания – через самостоятельную деятельность ученика. Особенностью содержания являются:
наличие учебных материалов, направленных на формирование и применение приемов мыслительной
деятельности; его разноуровневое представление с целью организации обучения по осуществлению
иерархично представленных целей. Разноуровневые учебные материалы (содержательный компонент
трехмерной методической системы обучения) разрабатываются на основе: требований В.П. Беспалько к
уровням усвоения; характеристик таксономии целей обучения; характеристик основных качеств знания
соответсвующего уровня.
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Рисунок 1. Матрица взаимосвязи уровней (иерархии) целей, познавательной деятельности, мотива,
умений и активности обучения, а также уровней качества знаний (по Бабанскому) по уровням усвоения (по
В.П. Беспалько) учебного материала
Более того, изходя из взаимосвязей уровней компонентов педагогической
системы обучения, в
содержание разноуровневых учебных материалов вводятся задания, формирующие мотивы и активность
учения (особенно на первом и втором уровнях усвоения). Источниками таких заданий служат познавательные
игры, занимательные учебные материалы и т.п. Благодаря таксономии целей обучения, содержание
образования приобретает уровневую структуру, которая позволяет повысить его процессуальность,
развивающее свойство, а самое главное, в содержание войдут основные виды качества знаний. Тогда, как
мы сегодня не закладывая в содержание учебников качества знаний, требуем от учащихся качественное
знание?!
Самое слабое место современной дидактики, в том числе инновационных подходов, заключается в
отсутствии точного измерения и объективной оценки учебных достижений учащихся. В настоящее время
оценивание деятельности учащихся в школах проводится необъективно и некорректно. Это выражается
множеством факторов: 1) выбранным подходом к оцениванию, который подавляюще действует на
мотивацию; 2) несоответствием процедурного осуществления оценивания требованиям педагогического
мониторинга; 3) отсутствием при оценивании точного учета реализации общеучебных умений и основных
качеств знания (правильности, полноты, действенности, осознанности, системности и прочности). В
условиях применения педагогической технологии, основанной на трехмерной методической системе
обучения, все перечисленные негативные стороны оценивания деятельности учащихся удается решить
комплексно.
Благодаря дидактической матрице взаимосвязи компонентов педагогической системы обучения в
условиях применения ТТМСО, измерение и оценка учебных достижений учащихся приобретают научнообоснованное очертание. Диагностично поставленная цель обучения и соответсвующее иерархичное
определение уровня усвоения позволяют точно измерить и оценить качество обучения. Дидактической
«новизной» ТТМСО является оценка достижения учеников методом «сложения». Здесь достижения
ученика суммируются по мере его восхождения по ступенкам уровней. Постепенность восхождения
создает комфортность усвоения, то есть переход осуществляется от простого к сложному, а набор более
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высоких баллов по мере восхождения вверх создает дух соревнования. В условиях ТТМСО оценка успехов
ученика становится средством поощрения, тогда как в традиционном обучении он является средством
наказания за допущенные оценки.
Движущей силой развития субъекта в ТТМСО являются приемы мыслительной деятельности:
наблюдение, описание, анализ, сравнение, выделение главного, обобщение, систематизация и др.
Формирование и применение приемов мыслительной деятельности происходит во время самостоятельной
познавательной деятельности в процессе выполнения уровневых задач. Причем, по мере восхождения
по лестнице уровней осуществляется формирование и применение приемов более высокого уровня.
Это в определенной мере похоже на концептуальные подходы критического мышления. Более того, в
нашем случае гарантированное достижение уровневых целей обучения «цементируется» продвижением
мыслительных операций по схеме: С1 – АН – С2 по каждой теме учебного материала. Концепция ТТМСО
предполагает также соблюдения данной формулы и по вертикали дидактической матрицы.
В настоящее время в современной педагогике существует два инновационных подхода обучения, часто
противопоставляемые сторонниками данных подходов:
-первый инновационный подход – технологизация процесса обучения, позволяющая: диагностично
ставить цели обучения; получить гарантированное достижение результатов обучения; реализовать
развивающее обучение;
-второй инновационный подход – исследовательско-поисковое обучение, где процесс обучения
рассматривается как освоение нового опыта.
Некоторые ученые (М.Кларин и другие) считают, что проектирование педагогической системы обучения
по определенному алгоритму, то есть через технологизацию процесса обучения, сковывает творчество,
самостоятельную поисковую деятельность ученика, так как реализуется жестко алгоритмизированное
действие, осуществляющее только репродуктивное обучение.
Наше исследование [1, 55] показало, что оба педагогических подхода имеют как положительные
стороны, так и недостатки. Одним из существенных недостатков данных подходов является слабая
реализация достижений педагогической квалиметрии, отсутствие механизма четкой объективной оценки
учебных достижений учащихся по каждой теме учебного материала.
В [3,133] также научно обосновано, что если интегрировать положительные стороны вышеназванных
подходов, то можно получить эффективную модель обучения. К такой модели относится технология
трехмерной методической системы обучения (ТТМСО), которая реализует все задачи развивающей,
гуманистической и личностно-деятельностной парадигмы образования.
А.Ромишовски [3,97] предлагает подход, выводящий педагогические технологии от репродуктивной
фазы к поисковой продуктивной фазе. ТТМСО, по сути, реализует такой подход. Заметим, что
фундаментальное исследование Хильды Табы [3,80] также направлены на интеграцию сущности
вышеназванных двух подходов. В своем исследовании мы учли научные утверждения Х.Табы путем
научно-обоснованной интеграции квинтэссенции этих подходов, так как ТТМСО состоит из двух частей:
синектической части и части, ориентированной на результат. В синектической части ТТМСО усвоение
учебного материала осуществляется в групповой работе на основе исследовательско-поискового обучения
с применением интерактивных методов, в том числе множества стратегий критического мышления. В части
ТТМСО, ориентированной на результат, ученик самостоятельно производит развивающую познавательную
деятельность, где гарантированно достигаются цели обучения и объективно оценивается уровень учебных
достижений каждого ученика.
Благодаря своей алгоритмической основе, ТТМСО легко адаптируется к условиям применения ИКТ
[2,8]. Как известно, информационные технологии обучения берут свое начало от программированного
обучения, являющегося одним из первых разновидностей педагогических технологий. Поэтому только в
условиях применения ТТМСО возможна успешная реализация задач эффективного применения средств
ИКТ в образовательном процессе. Это является одним из главных условий реформирования средней
школы, в контексте требований Государственной программы развития образования в Республике Казахстан
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на 2010-2020 годы.
Разноуровневая сущность методической системы данной технологии обучения позволяет приблизить
функциональную и содержательную сущность элитарных и обычных общеобразовательных школ. Более
того, она на практике доказала свою эффективность в условиях малокомплектних школ с совмещенными
классами.
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С.Т.Каргин, С.Қ.Абильдина
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДЫҢ ЖАҢА САПАСЫНА КӨШУ –
БИІК МІНДЕТ
Елімізде жүзеге асырылып жатқан ілгерілеу саясаты - жас ұрпаққа білім беруді әлемдік деңгейге жеткізу.
Бұл саясат бірқатар мемлекеттік нормативтік құжаттардан да көрініс тапқан.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында: «Білім беру жүйесін жаңғыртудың маңызды міндеттерінің бірі – өкілдері бәсекеге
қабілетті білімді меңгерген, ой-өрісі дамыған ғана емес, жоғары азаматтық және адамгершілік ұстанымы,
отансүйгіштік сезімі мен әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасқан зияткер ұлтты қалыптастыру болып
табылады», - деп атап көрсетілген[1]. Аталмыш міндетті жүзеге асыруда үлкен жауапкершілік мұғалімдер
қауымына жүктелетіндігі анық.
Бүгінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев мұғалімдерді даярлаудың жаңа сапасына көшу міндетін алға қойып
отыр: «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».
Бұл міндетті жүзеге асыруда мұғалімдер даярлайтын оқу орындарында атқарылатын істер екі бағытта
жүргізілуі тиіс. Алдымен, жоғары оқу орындарында мұғалімдерді даярлау жүйесін түбегейлі жаңарту,
екіншіден, мектептерде қызмет жасап жүрген мұғалімдердің біліктілігін арттыру ісіне сапалы серпін беру
керек. Сонда ғана ел бәсекеге қабілетті және өркениетті Қазақстан құрудың стратегиялық міндеттерін
шешуге қол жеткізуге болады.
ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған
міндеттерге сәйкес Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде педагог мамандарды
даярлауда атқарылып жатқан оң істер де баршылық. Оның ішінде бастауышта оқытудың педагогикасы
мен әдістемесі кафедрасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мұғалімнің
кәсіби дамуы мен біліктілігін жетілдіру, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін қоғамда болып жатқан
өзгерістерге сәйкес даярлау бағытында жұмыстар атқарылуда.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 12 жылдық білім беру жүйесінде қызмет жасауға арнайы даярлау
мақсатында жетекші пәндердің мүмкіндіктері ескерілді. Базалық және кәсіптендіру пәндері түгелдей
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дерлік 12 жылдық білім беруге бағытталмаған. Осыны ескере отырып, педагогикалық циклдегі пәндердің
мазмұнына 12 жылдық мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің мазмұндық ерекшеліктеріне сәйкес толықтырулар
енгізілді. Атап айтар болсақ, олар: Педагогика; Тәрбие теориясы; Қазақ тілін оқыту әдістемесі; Бастауыш
мектепте математиканы оқыту әдістемесі; Бастауыш мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру; Бастауыш
мектепте «Көркем еңбекті» оқыту әдістемесі; Шағын жинақты бастауыш мектептегі педагогикалық үдеріс
теориясы мен технологиясы;
Шағын жинақты бастауыш мектепте оқытудың педагогикалық технологиялары; Бастауыш мектепте
«Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесі; Бастауыш мектепте «Қоршаған орта» пәнін оқытудағы
педагогикалық технологиялар; Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі; Бастауыш мектепте қазақ
тілін үйретудегі педагогикалық технологиялар; Бастауыш мектепте әдебиеттік оқу әдістемесі және т.б.
12 жылдық білім беру жүйесінің мазмұны мен құрылымдық ерекшеліктері жоғарыда атап көрсетілген
пәндер бойынша кейбір дәріс және практикалық сабақтары мазмұнында ескерілді. Пәндерге ендірілген
толықтырулар негізгі тақырыптық материалды оқыту логикасына нұсқан келтірмей, олардың мазмұнымен
үйлестірілді.
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» курсында «Педагогикалық мамандық және оның қоғамдағы
ролі» тақырыбын өткенде 12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімдерге қойылатын талаптарға арнайы
тоқталу қарастырылады. Курсты осылай толықтыру студенттердің 12 жылдық мектепте оқу-тәрбие
процесін ұйымдастыру жөніндегі түсініктерін тереңдетіп, көп деңгейлі білім берудің ұлттық жүйесіне
деген қызығушылықтарын тудыруға септігін тигізді.
«Педагогикалық шеберлік» курсындағы «Бастауыш сынып мұғалімдерінің өзін-өзі тәрбиелеуі және
кәсіби шеберлігін қалыптастыруы» тақырыбын қарастырғанда болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің
кәсіптік өзін тәрбиелеуі, білім беру саласында болып жатқан өзгерістерге бейімделуі, оның ішінде 12
жылдық білім беру жүйесінің ерекшеліктері мен білім беру мазмұнын игере отырып, оны ұйымдастыруда
өздігінен білім жетілдіру қажеттігіне назар аудартылды.
Ал, «Педагогика» курсында типтік оқу бағдарламасына арнайы ендірілген «Қазақстан
Республикасындағы білім беру жүйесі» тақырыбын өтуде педагогикалық жүйе, білім беру саласындағы
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік саясатының прициптері, Қазақстандағы білім беру жүйесі
туралы түсінік берілді. «12 жылдық мектептегі білім берудің мазмұны» тақырыбын қарастырғанда 12
жылдық білім беруді жүзеге асыруда әлемдік тәжірибеге сипаттама беріліп, елімізде 12 жылдық білім
беруге көшудің қоғамдық және экономикалық себептеріне тоқталып, жаңа білім беру жүйесіне көшудің
қажеттілігі баяндалды. Қазақстан Республикасында 12 жылдық білім берудің құрылымы мен мазмұнын
жаңартудың концептуальдық негіздері, үш саты бойынша білім берудің мазмұны көрсетілді.
«Дидактика» курсындағы «Қазіргі оқытудың ұйымдастырудың формалары» тақырыбын өткенде
оқытуды ұйымдастыру формаларына сипаттама беріліп, 12 жылдық мектептегі оқытудың негізгі формасы
– сабақ екендігі қарастырылып, оның типтері және құрылымы көрсетіледі. 12 жылдық мектепте сабақты
дайындау мен өткізудегі мұғалімнің ролі мен қызметіне сипаттама беріліп, қазіргі сабақтарға қойылатын
талаптар мазмұндалды. 12 жылдық мектептерге арналған оқулықтардың құрылымдық ерекшеліктері
талданды. Оқулықтардың сабақ тақырыптары бойынша модульдер, бөліктер, бөлімдерге бөлінгендігі,
оларда тұлғаға бағдарланған шығармашылық және дамытушылық тапсырмалар қамтылғандығы баяндалды.
«Оқыту процесінің сапасын педагогикалық бақылау» тақырыбы бойынша студенттердің назарына 12
жылдық білім беру жүйесінде оқушылардың жыл бойғы, белгіленген оқу мерзіміндегі оқу нәтежиелерінің
үздіксіз және жүйелі, мақсатты түрде бағалау мен өзіндік бағалаудығ формасы ретінде портфолио
пайдаланатындығына назар аударылды. Портфолио – оқушының әлеуметтік маңызды, жеке дара
жетістіктерін көрсету тәсілі екендігін ұғындырып, оны пайдалану жолы түсіндірілді.
«Тәрбие теориясы» курсының жалпы білім беретін 12 жылдық мектепте тәрбие жұмыстарын
оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндіктері мол. Адамзаттық және өркениетт дамыған мемлекеттердің озық
жетістіктерін, мәдениетін, т.б. адамгершілік құндылықтарын игеру арқылы тұлғаның жан-жақтылығын
тәрбиелеу – 12-жылдық білім беру жүйесіндегі тәрбие берудің басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады.
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«Тәрбиенің мәні мен міндеттері» тақырыбын өту барысында студенттер тәрбие процесін жүзеге
асыру мәселесі еліміздің барлық аймақтарында бірдей еместігін саналы түрде меңгереді. Бұл орайда
тәрбие жүйесі халық өмірінің жағдайы, оның этникалық әлемімен байланысты екендігіне тоқталған жөн.
Сондай-ақ оқушыларды қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мәдениетке, адам құқықтары мен
бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу мәселелеріне ерекше назар аударған жөн.
ҚР білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасындағы міндеттердің бірі- шағын жинақталған
мектептер үшін педагогтар даярлау. Қазақстанда мектептердің біраз бөлігі шағын жинақталған мектептер.
Екі - үш сынып оқушылары бір бөлмеде оқитын мектептерде оқу – тәрбие үрдісін ұйымдастыру аса күрделі
педагогикалық проблема екендігі белгілі. Осы міндетті шешуде де «Бастауышта оқытудың педагогикасы
мен әдістемесі» кафедрасында арнайы шаралар жоспары әзірленіп, іске асырылуда. Шаралар мазмұнына:
шағын жинақталған мектеп жағдайында жұмыс жасайтын мұғалімдерді аралас мамандықтар бойынша
қайта даярлау үшін оқу жоспарларын әзірлеу, шағын жинақталған мектептерге арналған оқу-әдістемелік
құралдар шығару, мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары т.б.
Шағын жинақталған мектепке арналған оқу-әдістемелік құралдар әзірлеу ісі жалғасырылуда.
Бүгінде: Бастауыш сынып оқушыларын байланыстырып сөйлеуге үйрету технологиясы; Сыныптан тыс
жұмыстарды ұйымдастыру технологиясы. Электронды оқулық; Шағын комплектілі бастауыш мектепте
оқыту. Электронды оқулық; Халық даналығы. Автоматтандырылған оқу бағдарламасы; Диктанттар
жинағы (шағын кешенді мектепке арналған) әдістьемелік құрал және болашақ мамандарды шағын кешенді
мектепке даярлауға бағытталған «Шағын жинақты бастауыш мектептегі педагогикалық үдеріс теориясы
мен технологиясы», «Шағын жинақты бастауыш мектепте оқытудың педагогикалық технологиялары» оқу
курстары педагогикалық процеске ендірілді. Оқу құралдары жарық көрді: Шағын комплектілі бастауыш
мектепте қазақ тілін оқыту технологиясы: Оқу құралы. (С.Қ.Әбілдина), Шағын комплектілі бастауыш
мектепте математиканы оқыту: Оқу құралы (Қ.А.Сарбасова), Методика обучения русскому языку в
начальной школе (для 12-летних школ) (Сарсекеева Ж.Е.) т.б.
Еліміздегі кейбір мамандықтарға зәрулікті ескере отырып, 5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы
мен әдістемесі және шет тілі мамандығы бойынша қысқартылған күндізгі оқу бөлімі (3 жылдық) бойынша
жұмыстық оқу жоспары әзірленді. Осы оқу жоспарына сәйкес түлектер бастауыш сынып мұғалімі және
шет тілі мұғалімі біліктілігін алып шығады.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы. / Егемен Қазақстан, 2010.-14 желтоқсан
2. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасының жобасы. / 12
жылдық білім. №3, 2007.

Каргин С.Т., Шкутина Л.А.
Карагандинский Государственный университет им. А. Букетова
(Республика Казахстан)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Динамичность развития современного мира, переход общества на новый путь развития, изменение
парадигмы образования обозначили проблему сохранения и развития человеческой личности. Этот
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
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воспитательного процесса. По мнению психологов, время, в котором мы живем, можно назвать временем
возвышающихся возможностей человека, ибо современное общество пытается ориентироваться
на успешную, самореализующуюся личность, способную в стремительно меняющихся социальноэкономических условиях преобразовать себя и мир.
Глубокие изменения, происходящие во всех сферах нашего общества, не могли не коснуться системы
образования, школы, личности педагога. Реформирование образования, смена целевых приоритетов и
парадигм содержания – процесс предельно сложный и длительный. В этих условиях особенно ценным
становится опыт плюрализма педагогического мышления и образовательных подходов, который сложился
за многие десятилетия практических исследований отечественной и западной школ в структурах среднего
и дополнительного образования, высшего и послевузовского образования.
Общеизвестно, что будущее любого народа, государства решается в сфере образования, т.к. именно
система образования выступает «главным средством сохранения и трансляции культуры будущими
поколениями». Современная система образования призвана сформировать новую генерацию людей
«с творческим типом мышления, развития мировоззренческой культуры, высококвалифицированных
профессионалов с этическим ответственным отношением к миру» [1].
Особое значение в сложившихся условиях нашего общества приобретает профессиональная
подготовка педагога, т.к. общество вступило в такую фазу своего развития, когда педагог, как важнейший
носитель нравственных ценностей человечества, определяет судьбу общества. Именно через учителя,
педагога, систему образования в целом общество задавало и задает перспективу своего развития, своего
существования.
В современном образовательном пространстве определены следующие глобальные тенденции развития
образовательной системы:
- обновление философии образования и внедрение новых парадигм;
- информатизация образования и разработка адекватных новых технологий обучения;
- интеграция науки и образования [2].
Решая эти сложные профессиональные задачи, педагог не может не прийти к идее интеграции
педагогической науки и лучшего педагогического опыта. При этом, анализируя свои профессиональные
проблемы, он обращается к педагогической теории, затем, глубоко и критически осмыслив ее, вновь
обращается к практике, но уже более обогащенной. Как свидетельствует история педагогической науки,
подобная интеграция не только расширяет опыт применения педагогических идей, но и сама педагогическая
наука получает мощный импульс для своего собственного развития, т.е. педагогическая теория поднимается
на новую ступень.
В этом отношении педагогика имеет значительный прогресс. Сначала она разрабатывалась на основе
умозрительных философско-социологических построений, а педагогические идеи выступали как результат
творческой деятельности отдельных мыслителей. Однако, начиная с XVIII века, в наибольшей мере
педагогику стали обогащать те ученые, которые сочетали теоретическую деятельность с практической
воспитательной работой. Это в особенности относится к таким выдающимся педагогам, как Г. Песталоцци,
А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.
В XIX веке начали широко проводиться экспериментальные исследования, способствовавшие
дальнейшему углублению теории обучения и воспитания. В конце XIX – начале XX века довольно
широкое распространение получила экспериментальная педагогика, видными представителями которой
были немецкие педагоги В. Лай (1862-1926), Э. Мейман (1862-1915), а также американские педагоги и
психологи С. Холл (1846-1924), Э. Торндайк (1874-1949) и др.
Исследовательский компонент профессиональной деятельности педагога и сегодня занимает
значительное место в его педагогическом труде, т.к. открытые наукой педагогические закономерности,
взаимосвязи и взаимозависимости педагогических явлений и процессов учитель должен сделать своими,
переоткрыть их для себя, т.к. профессиональная деятельность учителя представляет собой непрерывную
цепь решения взаимосвязанных педагогических задач различных типов, классов и уровней. Пытаясь
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решить их, он обращается к научной информации, собственному опыту, опыту своих коллег, сопоставляя и
анализируя, тем самым включаясь в процесс исследовательской деятельности.
Содержание исследовательской деятельности начинается с осмысления новой парадигмы развития
общества, восприятия смены парадигмы образования и тенденции развития системы общего среднего
образования, осознания новой парадигмы педагогической деятельности, осмысления нового содержания
образования, участия в процессе реализации новых идей в системе образования [3].
Откликаясь на ситуацию, сложившеюся в обществе, учитывая при этом современные тенденции развития
педагогической науки, анализ опыта, накопленного в мировой практике, новое понимание места личности
в изменившемся мире, а также появление альтернативных учебных заведений, внедрение многоуровневой
системы образования, многие педагогические коллективы стремятся организовать опытно-педагогическую
исследовательскую работу. В области дидактических и методических вопросов исследования в центре
внимания находится содержание обучения, учебно-программная документация, межпредметные связи и
преемственность обучения, проблемы организации занятий с комплексным применением современных
средств обучения, современных технологий обучения, позволяющие интенсифицировать процесс
обучения, самостоятельная работа учащихся, составление и экспериментальная проверка дидактических
материалов и т.д.
Но организация педагогического исследования в современной школе сопряжена с серьезными
проблемами. Стремление заняться педагогическими исследования, не имея глубоких знаний о его
сути, безудержное экспериментирование, бездумное следование моде приводит к профанации идеи
педагогического исследования.
Возникла парадоксальная ситуация: государственные документы, регламентирующие деятельность
учреждений образования, нацеливают учителя на исследовательскую деятельность и опытноэкспериментальная работа в школах уж ведется (внедряются авторские программы, адаптируются
новые педагогические технологии, собирается диагностический материал), но основная масса учителей,
участвующих в этом процессе, как свидетельствуют данные специально проведенного исследования, не
имеют соответствующего уровня профессионального мышления, необходимых знаний о методологии,
технологии и организации исследовательского процесса [4].
Для начинающего исследователя также весьма важно не только хорошо знать основные положения,
характеризующие работу, но и иметь общее представление о методологии научного творчества. Необходимо
приобрести умения организации своей работы, в использовании методов научного познания и применения
логических законов и правил. Это явилось основанием для разработки на факультете повышения
квалификации КарГУ им. Е.А. Букетова курса «Теория и практика научно-педагогических исследований»,
и его методического сопровождения, включающего учебное пособие «Основы исследовательской работы
в профессиональной педагогике»; электронный учебник «Основы научных исследований», слайдовые
презентации. Основная цель курса – вооружить слушателей знаниями теоретических основ современной
методологии и методики педагогического исследования, ознакомить с основными формами и методами
научной работы, сформировать практические навыки организации, проведения научных исследований и
определения их эффективности.
Задачи курса: развитие у слушателей склонности к поисковой исследовательской деятельности, к
творческому решению учебно-воспитательных задач; овладение слушателями теорией и практикой научнопедагогического исследования; выработка навыков работы с различными информационными источниками
в ходе научно-исследовательского поиска; овладение системой знаний об организации и проведении
педагогического эксперимента; формирование умений и навыков применения исследовательских методик
для решения практических задач в учебно-воспитательном процессе учреждений образования.
Изучение данного курса также будет способствовать развитию научно-педагогического мышления,
признаками которого по мнению ряда ученых (Н.М.Зверева, А.К.Касьян) являются: 1) умение наблюдать,
анализировать и объяснять данные наблюдений, отделять существенные факты от несущественных; 2)
умение проводить эксперимент (его постановка, объяснение и оформление результатов); 3) умение
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осуществлять активный поиск на его отдельных этапах; 4) понимание структуры теоретического знания;
5) овладение общенаучными идеями и принципами; 6) умение выделять главное в сложных явлениях
природы, абстрагироваться, анализировать и обобщать материал; 7) осознание методов научного познания;
8) умение рассматривать явления и процессы во взаимосвязи, вскрывать сущность предметов и явлений,
видеть их противоречия [5].
Исходя из своей внутренней природы исследовательской деятельности – обязательной устремленности к
открытиям и новизне, многообразия путей решения и бесконечной вариативности методов, обязательности
системы субъективных элементов (личностных смыслов, индивидуальной направленности, активности,
социального и личного опыта) и авторской позиции в работе – больше других видов деятельности
способствует профессиональному росту учителя и его самосовершенствованию.
1.
2.
3.
4.
5.
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«Институт-мектеп» ғылыми-педагогикалық зерттеу орталығының жетекшісі, Ақтөбе
мемлекеттік педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫ ЖӘНЕ
САНАЛЫ ОҚУЛЫҚ

Қазақ оқулықтарының қалыптасуы өте күрделі тарихи кезеңді бастан кешірді. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр
тоғысында патша үкіметінің бұратана халықтарды орыстандыру бағытының күшейе бастауы ұлт мектебінің
дамуын өте баяулатып жіберді. Осы жағдай және ескі араб жазуының қиындығы оқулықтардың жазылуына
да кері әсерін тигізбей қалмады. Әйтсе де, Қазақстан оқулықтарының тарихы осыдан 100 жылдан астам
уақыт бұрын дүниеге келген Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» мен ХХ ғасырдың басында
жарық көрген Ахмет Байтұрсынұлының тұңғыш «Оқу құралынан» (Әліппе) басталатындығы белгілі [1].
Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» қазан төңкерісіне дейінгі ана тіліндегі балалар
әдебиетінің жалғыз үлгісі болған. Кітап «Хрестоматия» деп аталғанмен, тек мектеп шәкірттерінің ғана
емес, қазақ халқының өнер-білімге деген мұқтаждығын өтеуге арналған, мағына–мазмұн жағынан алып
қарағанда да, хрестоматиядан өзгеше, жазушы шығармаларының жинағына ұқсас тұңғыш халық кітабы
болды [2].
Жоғарыда атап өтілген тарихи жағдайға байланысты Ыбырай Алтынсарин жазған «Қазақ хрестоматиясы»
(1879) сол кездегі жоғары деңгейдегі тұңғыш оқулық болғанмен, жалпы оқулық жазу ісі әрі қарай талапқа
сай дамымады. Ол тек ХХ ғасырдың басында ғана жандана түседі. Ахмет Байұрсынұлының «Әліппесі»
(«Оқу құралы») мен «Тіл құралы» сол кезеңнің талаптарына сай келетін ұлттық негіздегі оқулықтар болды.
Бұл жөнінде ғалым Р.Сыздықова «Қазақ тіл білімі» атты ғылым саласының ана тіліміздегі бастамасы,
қазіргі мектеп грамматикасы А.Байтұрсынұлының оқулықтарының негізінде беріліп отырғандығы[3]
туралы айтса, ғалым Т.Қордабаев «бұл оқулықтардың тілдік категориялардың терминдік ауытқуы жағынан
да, классификациясы жағынан да қазіргі еңбектермен үйлесіп, үндесіп жатқандығын» бағалайды [4].
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Өз ана тілінде оқытатын ұлттық мектептер ашыла бастап, оларға Мағжан Жұмабаевтың сөзімен
айтқанда, «ұлттық мектептің» болуы және оқу құралдарының да мінезі мектебінің мінезіне байлаулы
болуы талабы қойылды. Сөйтіп, бұл жылдарда А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев,
Қ.Жұбановтардың т.б. қазақ тілі мен әдебиеттану, есеп, психология, педагогика оқулықтары жарық көргені
бәрімізге мәлім. Өткен ғасырда көп істер атқарылып, адамзат өмірінің дамуына қаншалықты оңтайлы
болғанымен, оның ұлттық салт-санадан ажырап қалуына да қауіп төндіргені белгілі. Қазақ мектептерінің
саны күрт төмендеп кетті. Жас жеткіншектеріміз ана тілінде сөйлемейтін болды. Сөйтіп, ол дәуірде төл
оқулықтарымызға да кеңес идеологиясы ықпалының тигені мәлім. Қазақ оқулықтары орысша басылымның
көшірмесі, коммунистік идеологияның құралы болды, «оқушы бәрін білу керек, оқушылардың бәріне
барлығын оқыту керек» деген қағидаларға байланысты оқулықтар «энциклопедиялық» оқулықтар болып,
мұғалім де білімді оқушыға дайын түрінде беретін болды.
Білім беру саласындағы бұл қалыптасқан жағдайдан шығу жолы оқушы дайын білімді қабылдайтын
объект болмай, білімді өзі іздене отырып меңгеретін субъект болатын жағдайды туғызатындай, білім
жүйесіне түбегейлі реформа жасау болды. Білім жүйесіндегі бұл өзгеріс қоғамдағы саяси өзгеріспен тұстас
келді, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізді.
Сөйтіп, Тәуелсіздік алған 1991-жылдан бастап, өмір өзгерді, саясат өзгерді, ұлттық сана-сезім оянды,
оқулықтарға да талап өзгерді. Әсіресе, бұрын аз көңіл бөлінген ұлттық ерекшеліктердің оқулықтан орын
алуына талап өсті. Жаңалықты талап еткен қоғамда ізденістер көбейді, ол оқулыққа да тарады. Дегенмен,
Мағжан Жұмабаев айтқан «ұлттық мектептің оқу құралдарының мінезі мектебінің мінезіне байлаулы
болуы талабына» әлі де жете алмай келе жатқанымызды да жасыра алмаймыз. Оқулықтар, олардың
авторлары сынға ұшырауда. Бұл үдерісті қазіргі басталған жаһандану кезеңі одан сайын күрделендіріп
жіберген тәрізді. Ұлттық тағылымымызды сарқа пайдалана алмай жатқан кезде жас ұрпақ тәрбиесіне жат
идеологиялар ықпалы басым болуда.
Жас ұрпақты жат идеологиядан сақтаудың бір жолы - баланың кіші жастан санасына әсер ететін
ұлттық, саналы оқулықтарымызды жасау. Біз бұл жерде үнемі қолданыста жүрген «сапалы оқулық» деген
ұғымның орнына «саналы оқулық» ұғымын әдейі қолдануды ұсынып отырмыз. Өйткені, біздің ойымызша,
оқулық сапасы оның оқушыны саналы етуінде. Сана - әлеуметтік тіршілік иесі ретіндегі адамның рухани
белсенділігінің ең жоғары деңгейі. Бұл белсенділікке тән ерекшелік - шындық болмысты сезімдік және
ойша бейнелер нысанында бейнелеу адамның практикалық іс-әрекетінен бұрын болады және осы ісәрекетке мақсатқа лайықтылық сипат береді. Психологияда сана өзін қоршаған болмыстан ерекшелейтін,
бұл болмысты мақсаткерлік іс-әрекеттің реттеушісі қызметін атқаратын психикалық бейнелер нысанында
бейнелейтін субъектінің психикалық өмірінің ұйымдастырылуының ерекше, жоғары деңгейі деп
ұғындырылады [5].
Олай болса, біздің оқулықтарымыз оқушының әлеуметтік тіршілік иесі ретінде оның рухани
белсенділігінің ең жоғары деңгейін, яғни психологиялық тұрғыдан оқушының (субъектінің) психикалық
өмірінің ұйымдастырылуының ерекше, жоғары деңгейін қалыптастыратын саналы оқулықтар болуы тиіс.
Біз көптеген жылдар бойы өткен тәжірибеге сүйене келе, саналы оқулық туралы ойымызды екі мәселе
төңірегінде түйіндеуді қарастырамыз. Ол - оқулық құрылымы мен мазмұнынының, біріншіден, оқушының
білімді өздігінен алуға, екіншіден, оқушыны материалды өздігінше игеруіне бағыттауда білім мен сенім
бірлігіне тәрбиелеуге қызмет етуі [6] оқулыққа қойылатын талаптар қатарынан маңызды орын алу мәселесі.
Саналы оқулық оқушының білімді өздігінен алуымен тікелей байланысты. Сондықтан да оқушының
білімді өздігінен алуы оқулыққа қойылатын талап ретінде саналып, орындауға тиісті дидактикалық
қызметтердің бірі болуға тиісті. Бұл жалпы дидактикада әлі жеткілікті түрде зерттелмеген мәселе[7].
Қазақстанда оқулық теориясының әлі жеткілікті қалыптаспаған кезінде мұндай күрделі оқулық құрылымын
жасау жолындағы ізденістің бұрын-соңды болмағандығын қоса айтсақ, оның күрделілігі, маңыздылығы
және бұл мәселені шешуде көптеген мамандардың бірге қызмет етуін талап ететіндігі айрықша мәнге ие
болады.
Оқушының білімді өздігінен алуы үшін оқушы алдымен сол білімнің қажеттілігін мектепке келген
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шағынан сезіне білуі тиіс. Қажеттілікті жүзеге асыратын маңызды фактордың бірі –оқушының өз күшіне
сенімін тәрбиелеу.
Тәуелсіздігіміздің алғашқы он жылдығындағы осы талаптар тұрғысынан жүргізген ғылыми-практикалық
ізденісіміз тұсында Ы.Алтынсарин шығармаларына үңіліп, оларды бұрынғыдай тек оқу материалы ретінде
ғана емес, ондағы ұлттық тағылымды бастауыш мектеп оқулығында жоғарыда атап өткен дидактикалық
қызметтерді жүзеге асыру мақсатында қайта қарастырдық. Нәтижесінде 1-сынып оқушысының рухани
белсенділігін қалыптастыратын, оны субъект ретінде өзінің психикалық өмірін ұйымдастыра алуға
жетелейтін, тың құрылым мен мазмұндағы, оқу әрекетіне негізделген авторлық «Әліппе» оқулығы
жасақталды. Бұл оқулық бойынша оқыту интеграцияланған модель бойынша жүргізілді.
Оқулық білім мен сенім үндестігіне құрылғандықтан, 1-сыныптан бастап оқушыны өзінің күшіне
сендіру арқылы жетелеп отырады. Білім мен сенім білімді бастауыш мектептен бастап байсалды, маңызды
еңбек ете, жеке тұлғаны тәрбиелеудің көзі етуге жол ашады. Дәстүрлі оқытуда оқуға деген қызығушылықты
ойынмен, әсерлі, қызықты шаралармен әспеттеп ұсыну, яғни сыртқы түрткі (мотиация) арқылы ояту басым.
Мұндай жағдайда оқу ойын әсерінен болған эмоция қалтарысында өзінің мәнін жояды. Оқуды оқушы
еңбектен гөрі ойын ретінде қабылдайды. Ал қазіргі жеке тұлғаға бағдарланған оқытуда оқу оқушының жас
ерекшелігіне сай қиындығы мол еңбек болуға тиіс.Өзінің жасына сай қиындық оқушының табандылық,
шыдамдылық қасиеттерін қалыптастырады. Тапсырмалары ізденудегі табандылыққа шақыратын оқулық
оқушыны есейтеді, өзіне қажетті білімді байсалдылықпен, еңбектене ала білуге тәрбиелейді. Ең бастысы
табандылық, шыдамдылық қасиеті насихат сөзбен емес, оқушының өзін сол қасиеттердің «азабына»
бағыттап, жол көрсету арқылы бойына сіңдіру көзделеді.
Оқулық құрылымындағы әңгімелердің орналасу реті мен оны меңгеру тетігін оқулықтың өзінде бере
білу де маңызды рөл атқарады. Оқулық құрастырудың дәстүрлі тәжірибесіндегідей, Ы.Алтынсарин
шығармалары хрестоматиялық материалдар қызметін атқарып, тәрбие құралы болып қана қалумен
шектелмеу керек, дамытушылық қызмет үшін қолданылуы қажет.
Авторлық «Әліппе» оқулығы оқуға шақыратын Ы.Алтынсариннің «Кел, балалар, оқылық!» деген
үш тармақ өлеңі және «Кітапты қай бұрын оқу білгенге беремін» -деп, сенім ұялататын мұғалім сөзімен
түйінделетін С.Көбеевтің әңгімесімен басталып, мотивациялық қызмет атқарса, кейінгі «Талаптың
пайдасы», «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Әке мен бала», «Бақша ағаштары» сияқты тәрбиелі
тағылымдар «Талапты бол», «Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ, сен де жұмыс істеуге әдеттен», «Жалқау
болма», «Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың», «Қисық ағаштай болмай, түзу ағаш сияқты
түзік кісі болып өс» деген өсиеттерді жүйелі зерделетіп, оларды адами қасиеттердің бастауы ретінде
күнбе-күн оралып отыратын рухани бағдаршамдық қызмет атқарады [8]. Демек, оқулықта Ы.Алтынсарин
шығармаларын белгілі бір жүйеде қолданып, оларды оқушының өздігінше меңгеруінің интеграцияланған
технологиясын және басқа да сауат ашу материалдарын дайын күйінде бермей, оқушының өзінің тауып
құрастырып оқуына сенім артатындай етіп құрылған мазмұнында бере білсек, оқулықтың біртұтас
құрылымында білімдік, дамытушылық, тәрбиелік аспектілер бір-бірінен ажыратылмай қарастырылады.
Мұндай қатынас интеграцияның тәрбиелілік және дамытушылық ықпалы үшін іштей субъективті
психологиялық база жасайды, яғни оқулық бойынша оқушының өздігінен білім алуы қызметінің
психологиялық механизмі болады. Ал бұл, басқаша айтсақ, саналы оқулық деген сөз.
Қорыта айтқанда, оқулықтар, оның ішінде Әліппе оқулығы, оқуға арналған әңгімелер жинағы ғана
болмай, оқушыны болашақта білімді өздігінен алуға бағыттауға және оған деген білім мен сенім бірлігіне
тәрбиелеуге негіз салатын басты оқулық болуға тиісті.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В период реформирования системы непрерывного образования, развития региональных органов
управления в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», разработки и принятия
различных Государственных программ образования необходима модернизация всей системы повышения
квалификации педагогических кадров. Для этого требуется научно обоснованный подход к организации
деятельности учебных заведений повышения квалификации, четкое определение функций и принципов
их функционирования в соответствии с международными стандартами образования. Это предполагает
изучения и анализа исторического опыта развития системы повышения квалификации в нашей стране и
за рубежом и определения его влияния на формирование модернизированной модели системы повышения
квалификации педагогических кадров в Республике Казахстан. Ключевым фактором модернизации
системы повышения квалификации является, таким образом, модернизация подходов к непрерывному
формированию профессиональной компетентности руководящих и научно-педагогических кадров
системы образования. Одним из новых подходов управления любой системой является управление на
основе синергетического подхода, при котором каждый субъект системы (педагогического коллектива)
реализует управление на основе рефлексивного подхода, то есть, он способен самостоятельно и осознанно
управлять своим развитием на протяжении всей жизни. Система повышения квалификации как открытая
система в условиях ее модернизации реализует такое управление при наличии тесной взаимосвязи с
внешней средой. Внешняя среда влияет на развитие системы повышения квалификации по следующим
направлениям: экономические показатели развития; взаимосвязь с рыночными отношениями; специфика,
характер и состояние внедрения в учебный процесс информационно-коммуникационных и инновационных
технологий обучения, доминирующих в системе образования; конкуренция как необходимое условие
саморазвития; международный опыт развития системы образования и социальные ожидания общества
от развития системы повышения квалификации; заказ (интересы) потребителя. Следующим из
методологических решений модернизации системы повышения квалификации является компетентностный
подход, где компетентность – это конкретный образовательный результат личности, выражающий
степень овладения обучающимися универсальными способами деятельности. Компетентность имеет
уровни сформированности. Уровень профессиональной компетентности педагогических кадров системы
образования или руководителя учебным заведением зависит от уровня сформированности групп
компетенций. Это: методологические (психолого-педагогические); общекультурные (мировоззренческие);
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предметно-ориентированные компетенции.
Научно обосновано [1], что механизмом реализации перечисленных подходов является технологизация
учебного процесса в организациях образования. Мерой технологичности педагогического процесса
является наличие и степень проявления в комплексе следующих основных качеств педагогических
технологий [1]:
1) диагностичная постановка целей обучения;
2) отбор содержания, направленного на самостоятельную поисковую деятельность обучающихся,
разработку разноуровневой системы заданий, предусматривающих развитие их творческого потенциала
и формирование последовательности уровней компетентностей на каждом из этапов повышения
квалификации;
3) модернизированное cодержание повышения квалификации включает как международный, так и
личностный, субъектный опыт и потребности обучающегося;
4) применение интерактивных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий с
использованием дидактических возможностей программного обеспечения ACTIVstudio PE, (в настоящее
время сюда можно отнести и e-learning обучение);
5) объективное оценивание учебных достижений обучающихся на основе нового квалиметрического
подхода методом накопления баллов в процессе выполнения разноуровневых заданий теоретического и
практического характера, соответствующих разным этапам повышения квалификации;
6) систематическое ведение непрерывного мониторинга формирования профессиональной
компетентности каждого слушателя в системе повышения квалификации, то есть создание единой базы
данных педагогического корпуса Республики Казахстан.
Перечисленное выше говорит о том, что технологизация учебного процесса является ключевым фактором
модернизации системы повышения квалификации педагогических кадров. При этом информационнокоммуникационные технологии, e-learning обучение, являются составной частью инновационных
педагогических технологий и представляют собой комплекс методологических, психолого-педагогических,
программно-технических и организационных средств, предназначенных для интенсификации обучения,
развития самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.
В системе повышения квалификации Республики Казахстан на протяжении ряда лет успешно
реализуется модель непрерывного трехэтапного формирования профессиональной компетентности
руководящих и психолого- педагогических кадров на основе технологического подхода (далее – Модель),
которая, в свою очередь, способствует реализации компетентностного и рефлексивного, следовательно,
синергетического подходов.
Суть трехэтапности Модели заключается в наличии непрерывной обратной связи между учебным
заведением, организующим курсы повышения квалификации, и слушателями данных курсов на протяжении
их всей трудовой деятельности [1].
Условно мы определили три этапа формирования профессиональной компетентности слушателей:
первый этап включает время для обучения на курсах, где создаются условия для самостоятельного
освоения (в той или иной степени модернизированного) содержания учебного материала с помощью
применения интерактивных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий, в том
числе дидактических возможностей программного обеспечения ACTIVstudio PE.
Уровень профессиональных компетентностей слушателей по итогам курсового мероприятия находится
в прямой зависимости от начального уровня их компетентностей; профессиональной компетентности
преподавателей курсового мероприятия; степени совершенства обучающего (дидактического) процесса.
На рисунке 1 приведен Мониторинг роста профессиональной компетентности слушателей на первом этапе
повышения квалификации во время курсов, где отражены результаты входной и выходной диагностики
уровня профессиональной компетентности.
Рисунок1. Модель формирования профессиональной компетентности педагога на основе
технологического подхода
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Слушателям предлагаются тесты для определения результатов обучения в виде компетентности первого
уровня (50 баллов). Определяются: а) уровни усвоения теоретической части содержания изученной темы;
б) уровни формирования умений, заполняется мониторинг роста профессиональной компетентности
слушателей курса каждым из преподавателей по итогам занятия. Продолжение повышения уровня
профессиональной компетентности слушателя – важнейшая подсистема его непрерывного образования.
Поэтому руководитель курсового мероприятия в системе повышения квалификации должен отслеживать
процесс профессионального роста каждого педагога не только в период обучения на курсах, но и в после
курсовой период его трудовой деятельности. Такое отслеживание часто отсутствует на практике, хотя
оно, наряду с другими функциями, входит в перечень обязанностей руководителя курсового мероприятия,
так как одной из целей учебных заведений повышения квалификации и переподготовки работников
организаций образования является «содействие совершенствованию профессиональных компетентностей
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работников образования на протяжении трудовой деятельности». В условиях реализации Модели на
втором этапе формирования профессиональной компетентности слушателей (в после курсовой период
через организацию обратной связи в on-line режиме) определяется степень адаптации и применения знаний
и умений, полученных на курсах, в решении проблемной ситуации на практике (в процессе внедрения
новшества).
Таблица 1
ФИО
слушателей

во время обучения на курсах
задания для первого этапа ПК
(всего 50 баллов)

Результат
1-этапа.
(Очное
обучение на
курсах)

Результаты при обратной связи в он-лайн режиме в
послекурсовой период
задания для:
2-го
этапа
(всего 40
баллов)

3-го
этапа
(30
баллов)

Зачет (50б)
Зачет (50б)

№1и №2
-++

№1
-

+

Зачет (50б)

++

+

Зачет (50б)

++

Задания
конт/раб
№1

Задания
контр/работы .№2

Алибекова
Байболов

12
++
++

1
+
+

2
+
+

3
+
+

Думанова

++

+

+

Жолдыбайв

++

+

+

Общее
количество
баллов
За три
этапа
50 баллов
90 баллов

Одно
задание на
творческом
уровене (120
балл.)
№1
-

+

120 баллов

-

+

120 баллов

(до 120 б.)

Результаты оцениваются в 40 баллов – компетентность второго уровня (продолжается заполнение
мониторинга формирования профессиональной компетентности слушателя в базе данных учебного заведения,
где он обучался на первом этапе (смотрите таблицу 1). Результаты третьего этапа повышения квалификации в
виде компетентностей третьего уровня в рамках исследуемой проблемы, оцениваются в 30 баллов за: а) участие
и публикации в сборниках научно-практических мероприятий международного, республиканского, областного
уровней; б) обобщение передового педагогического опыта (продолжается заполнение мониторинга формирования
профессиональной компетентности слушателя курса в базе данных учебного заведения, где он обучался на
первом этапе). Итого: за три этапа повышения квалификации слушатель может набрать всего 120 баллов. Это
соответствует самому высокому уровню компетентности личности в решении проблем по исследуемой теме и
отвечает необходимой компетенции в данной области. Далее, на четвертом творческом уровне компетентная
уже, творческая личность, способна самостоятельно и осознанно управлять своим развитием на протяжении
всей жизни. На этом уровне в ходе самостоятельного проведения научно-исследовательской работы или
занятия изобретательской деятельностью реализуется управление на основе рефлексивного подхода. Результаты
оцениваются субъектом деятельности отдельно по 120-бальной рейтинговой системе оценки методом накопления
баллов (смотрите таблицу 1).
Итак: управление педагогическим коллективом реализуется на основе синергетического подхода, если
членами коллектива являются субъекты, управляющие своим развитием на основе рефлексивного подхода.
Таким образом, мы обосновали, что модель непрерывного трехэтапного формирования профессиональной
компетентности руководящих и научно-педагогических кадров системы образования на основе технологического
подхода является эффективным механизмом реализации и ряда других вышеперечисленных подходов к
модернизации системы повышения квалификации: компетентностного, управления на основе рефлексивного
и синергетического подходов. Следовательно, внедрение данной Модели в систему повышения квалификации
работников образования, то есть технологизация учебного процесса учебных заведений повышения квалификации
педагогических кадров является ключевым фактором модернизации всей системы повышения квалификации.
Литература:
[1] Кобдикова Ж.У., Теория и практика модернизации педагогической системы обучения в организациях
образования, учебно-методическое пособие для руководящих и научно-педагогических кадров системы
образования, изд. «Жазушы», 2009. -200с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ»
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ
Современное общество предъявляет большие требования к выпускнику школы XXI века. Он должен
уметь самостоятельно добывать знания; самостоятельно и критически мыслить, искать рациональные пути
решения разнообразных проблем; применять свои знания на практике; работать с различной информацией,
анализировать, обобщать, аргументировать; быть коммуникабельным, контактным в различных социальных
группах, уметь ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях.
На наш взгляд, применение такой формы организации учебной деятельности, как дебаты, позволяют
решать все вышеуказанные задачи.
Дебаты дают возможность расширять свой кругозор, ориентироваться в проблемах современного
общества, а также развивать способность анализировать, уметь не только слушать, но и слышать других
людей, допускать возможность существования иной, пусть и отличной от собственной точки зрения. Часто
приходится отстаивать чуждую себе точку зрения, но это, в свою очередь позволяет выявлять достоинства
и недостатки каждой позиции и лишний раз доказывает пословицу, что у каждой медали есть и оборотная
сторона.
Целевой аудиторией этой игры являются в большей части студенты и школьники старших классов.
В современной методической литературе под технологией «Дебаты» подразумевается: «Соревнование
между играющими, действия которых ограничены определёнными условиями (правилами) и направлены
на достижение определённой цели (выигрыша, победы), т.е. дебаты - это игра [1, 126].
Целенаправленный и упорядоченный (структурированный) обмен идеями, суждениями, мнениями,
иными словами, дебаты - это форма дискуссии [2, 16]
Как и любая другая игра, дебаты имеют свои правила, структуру и участников. Дебаты, в которые
играют школьники, называются дебатами Карла Поппера и имеют свои особенности в правилах ведения
дискуссии. Одна команда представляет «Утверждение», а другая — «Отрицание». Команды состоят из трех
спикеров, у каждого, из которых своя роль. Первый спикер должен осветить проблему, отношение к ней
данной команды, аргументировать его. Второй должен произнести более эмоциональную речь, содержащую
примеры, статистику, все то, что подтверждает позицию команды. Роль третьего оратора — подведение
итога, то есть анализ всего хода игры и доказательство того, почему именно точка зрения этой команды
выиграла. Суть игры заключается в том, что игроки, соблюдая правила и регламент, должны отстоять
свою позицию по какой-то определенной дискуссионной теме. Важно то, что нужно не только выступать
с речами, но и уметь быстро находить контраргументы, чтобы доказать независимым экспертам - судьям
- превосходство собственной позиции над позицией оппонентов. Аудитория также может участвовать в
процессе, задавая вопросы, выясняя тем самым глубину суждений «Утверждения» и «Отрицания».
В качестве примера приведу план-конспект урока-дебатов на тему «Реализация проекта «Триединство
языков в Казахстане: «за» и «против»».
Цели урока:
образовательная – развитие интереса к проблемам образования в целом и в частности к языковой
политике в области образования;
развивающая – развитие навыков поиска и анализа информации, обучение эффективному использованию
полученной информации как поддержки к аргументу, развитие навыков критического мышления,
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творческих способностей студентов, обучение мастерству слова; развитие коммуникативных навыков;
развитие умения дискутировать, развитие умения создавать положительный эмоциональный настрой при
выступлении перед аудиторией.
воспитательная – воспитание толерантности, нравственности, патриотизма; развитие навыков умения
работать в парах, воспитание уважительного отношения к мнению окружающих.
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, рабочие листы для учащихся.
Наглядность: презентация, плакаты с высказываниями: «Народ будет мудр в воспитании потомства,
заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении…Будет одинаково хорошо владеть казахским,
русским и английским языками…Он будет патриотом своей страны, известной и уважаемой во всем мире»
(Н.А.Назарбаев).
«Невозможно дискутировать с тем, кто не стремится искать истину, а считает, что она у него в кармане»
(Ромен Роллан).
«Никто в одиночку не знает столько, сколько знают все вместе».
Ведущий – преподаватель русского языка Койшибаева М.С.
Ведущий: Здравствуйте! Уважаемые ребята, сегодняшнее занятие мы проведем в форме дебатов.
Цель нашего занятия – обсуждение темы: «Реализация проекта «Триединство языков в Казахстане:
«за» и «против»». Для начала я хочу описать вам состав участников дебатов. (на интерактивной доске –
графически показываются участники дебатов)
Сегодня в наших дебатах принимают участие две команды, одна из которых целиком и полностью
поддерживает проект, о котором пойдет речь – это т.н. Правительство в лице Премьер-министра и члена
Правительства (представляет команду), а вторая команда является их оппонентом и выступает в качестве
оппозиции (представляет команду). Называются спикеры утверждающей стороны, спикеры отрицающей
стороны (оппозиция), эксперты, таймкипер
(на интерактивной доске – графически изображаются участники дебатов)
А теперь давайте вспомним правила ведения дискуссии. (Правила проецируются на экран.)
Во время дебатов мы
1. Соблюдаем регламент и не нарушаем порядок выступлений.
2. Высказываемся ясно, понятно, свою точку зрения аргументируем.
3. Используем слова, с помощью которых пытаемся убедить оппонентов в своей правоте.
4. Следим за своей речью. Не допускаем тавтологии.
5. На перекрестные вопросы оппонентов отвечаем четко, убедительно, спокойно.
6. Придерживаемся доброжелательного тона, не перебиваем оппонента, не выкрикиваем с места.
Перед началом дебатов я хотела бы напомнить вам значение слов, которые являются наиболее важными
на сегодняшнем уроке.
Словарь
Дебаты – словесный поединок, обмен мнениями, обсуждение вопроса на каком-нибудь
собрании.
Оппонент – тот, кто оппонирует кому-либо, т.е. выступает с возражением кому-либо в
публичной беседе, диспуте и т.д.
Статус кво - В дебатах статус-кво означает положение, в котором находится общество,
страна и т. д. и т. п. по заданной резолюции.
Аргумент – логический довод, служащий основанием доказательства.
Регламент выступления в дебатах:
Первый спикер – 5 минут
Второй спикер – 4 минуты.
Анализ первых спикеров – 3 минуты.
Спикеры могут просить допольнительно 30 сек для завершения мысли.
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Выступающие из числа присутствующих – 1 минута
Хотелось бы, чтобы все присутствующие в классе были активными участниками наших дебатов,
поэтому прошу всех вас по ходу дискуссии заполнить рабочие листы, лежащие перед вами, на которых
следующая таблица: ( проецируется на экран)
Итак, всем вам известно, Президент Н.А.Назарбаев еще в 2007 году выделил необходимость создания
триединой языковой политики. Он предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта
«Триединство языков», направленного на развитие полиязычного образования.
Мы бы хотели, чтобы участники сегодняшних дебатов выразили свое отношение к данному вопросу.
Ведущий: Итак, слово предоставляется стороне утверждения:
Спикер У-1: Премьер-министр:
Ведущий: Слово предоставляется отвергающей стороне.
Спикер О1 (лидер оппозиции):
Спикер У2 (член Правительства):
Спикер О-2.
Ведущий: Конструктивная часть наших дебатов завершена, дадим слово членам Парламента, т.е. вам,
дорогие зрители.
Выступление членов Парламента – учеников, сидящих в зале.
Ведущий: А теперь переходим к аналитической части. Слово лидеру оппозиции.
Спикер О-1 делает анализ, затем слово для анализа предоставляется Спикеру У-1.
Во ходе дебатов прозвучали различные аргументы в защиту и против обсуждаемого проекта. Такие,
например, что этот проект, замораживает существующий языковой статус-кво, при котором русский
язык является доминирующим в жизни Казахстана, английский – для людей, желающих стать более
конкурентоспособными, а казахский остаётся пока на последнем месте, т.к. ему уделяют внимание «по
остаточному принципу».
Ведущий: А теперь для оглашения результатов сегодняшних дебатов дадим слово главному эксперту...
Выступление руководителя экспертной группы (Оценивает выступления сторон, отмечает лучшего
спикера в соответствии с такими критериями, как конкретность, логичность,рациональность использования
времени, выразительность речи, манера обращения к собеседникам и др.
Итоговое слово преподавателя:
«В процессе проведенных дебатов мы выслушали аргументы как за, так и против обсуждаемого проекта.
Обе команды правы в том, что в нашей стране есть еще определенные проблемы с развитием гос. языка и
им надо уделять серьезное внимание.
Но вместе с тем, хотим мы этого или не хотим, принимаем или не принимаем, вне зависимости от этого,
глобализация есть реальность, от которого никуда не убежишь. Никому не секрет и тот факт, что 80% всей
информации в главном мировом коммуникационном поле – Интернет представлена на английском языке.
В итоге любой современный человек во всем мире, а в мегаполисах – особенно, включен в некоторое
языковое разнообразие.
Понимая все плюсы и минусы глобализирующегося мира, казахский народ, стремясь не утратить своих
корней, своей культуры, тем не менее, принимает вызов времени и не боится внедрять новую языковую
политику в сферу образования. Кто из спикеров был прав, покажет время. Но, единственное, что хотелось
бы мне подчеркнуть, перспектива развития полиязычного образования связана прежде всего с вами,
выпускниками казахских школ. Я уверена, что при определенной целеустремленности - это посильная
задача для каждого из вас, и я желаю успехов вам на этом поприще».
Таковы основные моменты урока дебатов на такую актуальную тему, как триединство языков. И
подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, что широкое внедрение групповой дискуссии в
учебный процесс дает новый импульс проблемному обучению, так как усвоение программного материала
будет эффективнее, если учащиеся будут не только получать готовые знания от преподавателя, из учебников,
но «добывать» их, решая познавательные задачи.
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кандидат технических наук, профессор
Карагандинский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования
(Республика Казахстан)
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ ПЕДАГОГОВ
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы в качестве
приоритетной задачи определяет обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами,
что требует реформирования системы повышения квалификации [1].
Создание трех базовых комплексов как системы, планомерно выращивающей педагога-мастера и
обеспечивающей единый концептуальный подход к повышению квалификации, побуждает областные
институты повышения квалификации к поиску механизмов, адекватных задаче профессионального роста
учителя.
Областные ИПК в настоящее время переживают переходный период, когда они должны переосмыслить
свое место и роль в обновленной системе повышения квалификации педагогов.
Цель переходного периода: поиск механизмов включения областных ИПК в систему взаимодействия
базовых комплексов переформатированного повышения квалификации.
Такая постановка цели учитывает протяженность во времени процесса становления педагога-мастера
и новую реальность – формирующегося коллективного субъекта интегрированной системы повышения
квалификации.
Для достижения цели необходима солидаризация идей, синхронизация функций ПК в процессе его
переформатирования и решение, как минимум, трех задач с участием областных ИПК:
1. Построение модели (образа) педагога-мастера как ядра, интегрирующего уровневые
образовательные программы;
2. Выстраивание системы связей «входа» и «выхода» в интегрированную систему базовых
комплексов;
3. Апробация уровневых образовательных программ в учебном процессе СПК.
При решении этих задач необходимо опираться на современные методологические подходы,
сложившиеся в мировой практике и являющиеся основой для формирования и сохранения устойчивых
ценностей в сфере повышения квалификации кадров. Это:
1. Андрагогический подход (опора на потребности педагога в саморазвитии и самообразовании);
2. Контекстный подход (пересечение учебно-теоретической, профессиональной деятельности и
духовного мира педагога, реконструкция профессиональной деятельности в формах учебной деятельности);
3. Компетентностный подход (ориентация на профессионально-личностный результат).
Деятельность Карагандинского областного института повышения квалификации - в будущем структурной
единицы базового комплекса системы ПК - всегда была направлена на подготовку конкурентоспособных,
креативных педагогов с инновационной направленностью, с психологической установкой на саморазвитие

201

Nazarbayev
Intellectual
Schools

и самосовершенствование.
В переходный период последовательность наших действий состоит из следующих этапов:
1. Психологический (осмысление замысла реформы СПК, принятие идеи реформы, процесс
совместного формирования целей системы).
2. Рефлексивно-аналитический (ревизия накопленного опыта, анализ соответствия сложившихся
условий повышения квалификации требованиям развития педагогического мастерства).
3. Проектировочный (разработка регионального компонента содержания повышения квалификации).
4. Апробационный, экспертный (апробация и научно-практическая экспертиза регионального
компонента повышения квалификации Центром педагогического мастерства).
Каковы же имеющиеся у нас предпосылки для обеспечения качества перехода к новому формату
системы повышения квалификации?
Первое. Разработка проектов моделей актуальных и перспективных профессиональных компетенций
для каждой категории специалистов, входящих в целевые группы обучения.
Одним из условий перехода системы профессионального образования на компетентностную основу
является определение компетенций, значимых для каждого вида профессиональной деятельности.
Нами выделено более 10 целевых групп в соответствии с занимаемой должностной позицией и
функциональной направленностью. Кафедрами института разработаны проекты моделей профессиональных
компетенций учителей-предметников, педагогов дошкольных учреждений, руководителей организаций
образования, педагогов-психологов и др.
Взаимодействие института и методических служб городов и районов области обеспечивает изучение
уровня профессионализма педагогических кадров целевых групп, выявление недостаточно сформированных
профессиональных компетенций, а также тех знаний и навыков, которые будут востребованы в перспективе.
Это основа формирования заказа, разработки учебных планов, образовательных и рабочих программ
курсов, семинаров, тренингов.
Второе. Обеспечение проектно-сетевого взаимодействия в открытом педагогическом пространстве.
В регионе сложилась система диверсификации содержания повышения квалификации, которая
предполагает приведение в соответствие потребностей работников образования и образовательных
услуг. Механизмом диверсификации служит методика оценки потребностей в обучении (ОПО) и оценки
результатов обучения (ОРО), реализуемая совместно с методическими службами городов и районов
области.
Предусмотрено изучение образовательных запросов нового контингента слушателей – педагогов без
категории и второй категории. Их доля составляет 48% от контингента педагогов организаций общего
среднего образования.
Нами создаются условия для широкого использования дистанционных технологий в повышении
квалификации. Это актуально в решении такой социально значимой задачи, как оперативное удовлетворение
образовательных потребностей педагогов школ, особенно сельской местности. Разработаны 3 авторские
программы дистанционных курсов повышения квалификации, подготовлены тьюторы дистанционного
обучения во всех регионах области, расширяется сеть опорных площадок дистанционного обучения
(сегодня они функционируют в 6 районах области).
Карагандинский институт совместно с корпорацией «Intel», при поддержке Министерства образования
и науки РК, реализует проекты в рамках программы «Обучение для будущего».
Проекты, разработанные слушателями в курсовой период, размещаются в Интернете на web-портале
wikiiteach. В рамках долгосрочного проекта модератором курса в межкурсовой период обеспечивается
сопровождение и поддержка индивидуальной траектории профессионального роста педагога.
Данной программой представлена еще одна новая образовательная возможность – участие педагогов в
сетевых виртуальных сообществах.
Таким образом, обеспечивается непрерывность профессионального роста современного педагога.
Третье. Разработка регионального компонента содержания уровневых образовательных программ
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повышения квалификации.
Преемственность уровневых образовательных программ всегда была стратегически значимым
фактором развития СПК.
В обеспечении преемственности нам предстоит преодолевать представление о локализации целостного
образовательного процесса в отдельно взятых институтах, центрах, базовых/ опорных школах.
Мировая практика показывает, что развивать профессионализм кадров эффективнее в процессе
творческой, исследовательской, проектно-инновационной деятельности. Этот постулат лежит в основе
концепции «обучающейся организации» Питера Сенжа [2].
В области внедряется корпоративная форма повышения квалификации, обеспечивающая создание
условий для профессионального развития не только отдельного педагога, но всего педагогического
коллектива в целом, а также вовлечение их в инновационные образовательные проекты. Это такие проекты,
как «Ресурсный центр», «Современное полиязычное образование», «За здоровьем в «Алтынай» и др.
Сегодня в рамках 14 областных инновационных проектов корпоративным повышением квалификации
охвачены педагоги более 150 организаций образования.
Понимая, что в условиях перехода к 12-летней модели обучения как никогда важен практический опыт
школ-лидеров, мы приступили к созданию Ресурсных центров повышения квалификации. Здесь слушатели
знакомятся с лучшими образовательными ресурсами, современным лабораторным оборудованием, видят
применение на практике инновационных моделей обучения, воспитания и развития учащихся.
А самое главное – слушатели курсов смогут принимать непосредственное участие в реальном
образовательном процессе, апробируя новые подходы в мастер-классах и тренингах.
Начата разработка регионального компонента повышения квалификации с учетом 7-ми рекомендованных
модулей. Решается задача раскрытия механизмов внедрения результатов областных инновационных
проектов в массовую школу и отражение их в содержании каждого модуля. Реализация данной идеи
оформляется как электронный методический кейс, спроектированный на принципах web-технологий.
Инвариантным требованием квалификации в рамках педагогической профессии остается социальный
заказ на общекультурную состоятельность и гуманитарность способов осуществления деятельности.
Включение вопросов аксиологии воспитания в содержание ПК, по нашему мнению, должно оставаться
приоритетной задачей.
Таким образом, уже сегодня отмечаются приметы прогрессивного развития системы повышения
квалификации на уровне локальных изменений. Обеспечить развитие профессионального потенциала
педагогов, необходимого в современных условиях, в состоянии только слаженная деятельность всех
уровней системы повышения квалификации республики.
Государства, разработавшие наиболее успешные стратегии профессионального развития педагогов,
уверены: «можно иметь в своем распоряжении самую лучшую программу, великолепную инфраструктуру
и лучшие принципы управления, но если нет хороших учителей, тогда все потеряно…» [3, 34].
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Кохаева Е.Н.
Жамбыл облыстық педагог кадрлардың білімін жетілдіру
және қайта даярлау институты
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМДЕРДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ДАЯРЛАУ
Мұғалім–біздің тәуелсіз мемлекетіміздің болашағын қалап жатқан маман, өйткені ел болашағының
кілті-бүгінгі жас ұрпақтың қолында.Жас ұрпақтың тағдыры олардың бойына ізгілік нұрын себушіұстаздардың қолында.Тек жоғары сауатты, дарынды, дана, әрі Отансүйгіш мұғалім ғана лайықты ұрпақ
тәрбиелеп шығара алады.Бүгінде мұғалім балаларға білімдер жиынтығын беріп қана қоймай, сонымен
бірге, ең бастысы –оларды өмір бойы үйренуге үйретулері керек.
Жалпы инновациялық білім прогресінің негізіне педагогиканың екі маңызды проблемасы жатады:
педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы;
психологиялық-педагогикалық ғылым жетістіктерін практикаға енгізу проблемасы.
Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі теория мен практиканың тоғысында пайда болатын –
теориялық та, практикалық та жаңалықтарды пайдалану болып табылады. Білім жүйесіндегі инновация
білім мақсатына жаңашылдықты енгізуді көздейді, оқыту мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа
мазмұнын әзірлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу; мектепті басқарудың
жаңа технологияларын әзірлеу, оның дамуы, білім беру жүйесінің мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен
басқа компоненттерін көздейтін жүйелі сипаттағы білім, тәрбие беруді жүзеге асырады.
Білім берудің жаңа парадигмасы жаңа ғасырдың жаңа мұғалімін қалыптастыруды қажет етіп отыр,
сол себепті қазіргі кезеңде мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру көкейкесті мәселе болып
табылады.
Мұғалімнің шын мәніндегі жаңашылдық потенциалдық дамуы мектептегі әдістемелік-ізденістік
жұмыстың деңгейіне тығыз байланысты. Қазіргі барлық мектептерде мұғалімдермен жүргізілетін дәстүрлі
жұмыс түрлері сан алуан.
Бүгінгі таңда мұғалімді кәсіби жетілдіру туралы ғылыми-педагогикалық ізденістер, оқу жоспарлары,
бағдарламалары негізінен мұғалімді даярлайтын оқу орындары мен білім жетілдіру институттары үшін
жасалғанда, мектептер жағдайында мұғалімнің инновациялық мүмкіндігін дамыту проблемасы терең
тоқталуды қажет етеді.
Оқыту процесі көбіне мақсат пен мазмұнды анықтай отырып, қол жеткен нәтижені талдаудан,
әдістемелік технологияларды біріктіріп, бөлінбейтін тұтас әдістемелік жүйеден тұратын негіз емес, жай
ғана білімді, іскерлік пен дағдыны жеткізу процесі ретінде жиі қарастырылады. Диагностикалық талдаулар
қорытындысы бойынша, мұғалімдік қызмет тек білім берудің, іскерлік дағдыны жетілдірудің тәсілі ретінде
жоғары бағаланса, ал оның зерттеушілік дағдысы, сөйлеу мәдениеті, оқытудың тұтас жүйесін жасай алуы
жаңашылдық тұрғысынан қарастырылғанда төмен нәтиже беріп жүр. Сондықтан көбіне педагогикалық
ортада өздері туралы жаңалық енгізуші мұғалімнен гөрі қарапайым, сабақ беруші мұғалім түсінігі
қалыптасқаны шындық. Мектептердегі мұғалімдермен жүргізілген зерттеу барысында олар өздерінің
төмендегідей әлсіз жақтарын атап көрсеткен:
-жаңашыл іс-әрекет теориясының болмауы, оған мектеп басшылары тарапынан көмек қажеттігі;
-оқытудың тұтас жүйесін өз бетімен тани алмайтыны,сондықтан оны құрастырудағы қиындықтары;
- өзінің әріптестерінің тәжірибесін кәсіби талдау,рефлексия жасауды меңгеру қажеттігі.
Мұғалімдердің инновациялық даярлығын қалыптастыру үшін төмендегі жағдайлардың болуы шарт:
-білім беру мекемелері басшыларының инновацияны енгізудің құндылығын түсінуі;
-мектептегі әдістемелік жұмыстарға жаңаша бағыт беру, әр мұғалімнің шығармашылығын
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арттыратындай ізденіс жұмыстарын жүргізу;
- мектептің материалдық-техникалық базасын күшейту: мектептегі компьютерлер санын көбейту,оны
түгелдей Интернет желісіне қосу;
- әр мұғалімнің шығармашылық мүмкіндігін ашу;
- жаңа идеясы бар шығармашылық қабілеті жоғары маманның болуы;
- мектептің озық іс-тәжірибелерін жеке веб-сайттар арқылы тарату,пайдалану.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру педагогтардың жаңашылдық мүмкіндігін
жетілдіру арқылы іске асады,ал соңғы кездегі жүргізілген психо-педагогикалық зерттеулер көпшілік
мұғалімдерге педагогикалық процесте бейімделу мен бағыттанудың басым екендігі туралы қорытынды
шығаруға мүмкіндік берді.Ал, педагогтарды инновациялық өзгерістерге әкелетін іс-әрекеттер мазмұнын
төмендегідей көрсетуге болады:
І.Өзін-өзі тану.
Өзгерістердің пайда болуы:
-оқу процесінде оқушылардың мүмкіндіктері мен қиындықтарын тани білу;
-өзінің педагогикалық қызметіндегі проблемаларды көре білу және сонымен қатар өзінің кәсіби, жеке
тұлғалық ерекшелігіне сай өзгерістің қаншалықты қажеттігін сезіне білу;
-өз мүмкіндігі мен қажеттіліктеріне орай өзін-өзі инновациялық ізденістерге әкелуі,оларды өз
тәжірибесіне сай таңдай алуы;
-өз қажеттілігі мен оқушыларының деңгейіне сай инновациялық бағыттарды енгізу мүмкіндіктерін
бағалай алуы.
II.Өзін-өзі бағыттау.
Өзінің жеке тұлғалық,кәсіби мүмкіндіктерін және өзіндік тәжірибесін есепке ала отырып, өз бағытын
жобалау, оның тәсілдерін таңдай алу.
III.Өз мүмкіндігін жүзеге асыру.
1.Инновациялық өзгерістерді нақты енгізу
Өз бағыты бойынша инновациялық өзгерістерді енгізу:
-жаңа мақсат қоя білу;
-өзгерістердің мазмұны мен мәнін анықтау, күтілетін нәтижелерін нақтылау;
-орындау үшін қажетті шарттарды белгілеу;
-болуы мүмкін кедергілерді көре білу;
-болуы мүмкін кері нәтижелерді болжай білу;
2.Өз жұмысына нақты өзгеріс енгізу.
-Тәжірибелік- эксперименталдық жұмыс ұйымдастыру.
-Өзгерістердің нәтижесін талдау.
-Жаңадан тууы мүмкін проблемалар мен жаңа мүмкіндіктерді саралай білу.
Сонымен, мектеп мұғалімдерінің инновациялық іс-әрекеттерінің алғашқы бағыттары деп мыналарды
айтуға болады:
-мұғалімнің жеке тұлғасы мен жан дүниесінің үйлесімі, адамгершілік қарым-қатынасы проблемасын
шешу, олардың педагогикалық іс-әрекеттегі қызығушылығын қолдау;
-әлеуметтік- психологиялық жағдайын жасау арқылы педагогикалық біліктілігін, психологиялық
тұрақтылығын дамытуға мүмкіндік жасау;
-мұғалімнің шығармашылық қабілетімен байланысты педагогикалық икемділігін дамытудың
психологиялық жағдайын жасау.
Бұдан біз мұғалімді инновациялық іс-әрекетке, яғни инновациялық білімдер мен іскерліктерге оқытуға
қатысты мынадай қорытынды жасаймыз:мұғалімдерді инновациялық іс-әрекетке оқытудың ерекшеліктерін
анықтайтын басты нәрсе оның оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін жаңа идеялар мен ұсыныстарды
қолданып шешумен байланысты тұлғалық ұстанымын өзгерту; инновациялық іс-әрекетке оқытуға пән
мұғалімі өзінің практикалық іс-әрекетке-пәндерді оқытудың сапасын жаңа әдіс-тәсілдер арқылы арттыруға
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байланысты өз қатынасын енгізеді, жаңа идеяларды, тұжырымдарды,заңдылықтарды,ұсыныстар мен
ережелерді оқып-үйренуге және оларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізуге ұмтылады.Мұғалімдер оқу-тәрбие
үрдісін тарих,әдебиет,тіл және т.б.ғылымдар мен оларды оқыту жөніндегі ғылымдардың соңғы жаңа
табыстарына негізделген оқытудың жаңа технологиясымен жетілдіре алады.Мұғалімнің инновациялық ісәрекетке даярлығын жетілдіру оқу-тәрбие үрдісіне жаңа ғылыми-педагогикалық идеялар мен ұсыныстарды
енгізумен ғана емес, сонымен бірге педагогикалық шеберлігін арттыруға ұмтылуымен де байланысты.
Қазіргі кезеңде мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі-оқытудың әдістәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және инновациялық педагогикалық технологияны меңгеру. Мұғалімнің
инновациялық даярлық көрсеткіштері оның инновациялық педагогикалық технологияны меңгеру
деңгейімен анықталады.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың I кезеңінде (бағыттаушылық) мұғалім
инновациялық технологияны меңгеруге талпыныс жасайды, инновациялық педагогикалық технологиялар
туралы жалпы білімді меңгереді, озық технологиялар туралы жалпы білімді меңгереді, танымдық
қызығушылығы қалыптасады, өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жасап,өзінің инновациялық ісәрәкетін психологиялық-педагогикалық курстар барысында жүзеге асыра алады.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың ақпараттық диагностикалық II кезеңінде
мұғалім инновациялық технологияның қыры мен сырын меңгереді, инновациялық технологияны таңдаудың
психологиялық-педагогикалық алғышарттарын анықтай алады, психологиялық-педагогикалық курстар
мен тәжірибелік практика барысында логикалық және эмпирикалық сипаттағы диагностикалық міндеттер
шешіледі,мұғалім жүргізген тәжірибелік жұмыстар бойынша сараптама жүргізіп,есебін даярлайды.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың бұл кезеңі репродуктивтік деңгейге сәйкес
келеді. Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың модельдеушілік III кезеңінде мұғалім
инновациялық іс-әрекетті жоспарлау мен жүзеге асыру механизмін меңгереді,оқытудың инновациялық
технологияларының мәні мен маңызын аша білуді үйренеді,арнайы инновациялық педагогикалық
курстар мен оқу тәжірибе барысында теориялық және практикалық сипаттағы модельдік оқу міндеттері
шешіледі,мұғалім оқытудың инновациялық технологиясы негізінде сабақтың нобайын жасай алады.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың III кезеңі продуктивтік деңгейге сәйкес келеді.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың интеграциялық IV кезеңінде мұғалім
инновациялық технологияны қолданудағы өз білімі мен біліктілігін үйлестіре алады, өз тәжірибесінде
оқытудың инновациялық технологияларын пайдаланудың теориялық негіздері мен дидактикалық
механизмдері бойынша білімді меңгереді,инновациялық курстар мен ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша
әдіснамалық және әдістемелік мазмұндағы зерттеушілік оқу міндеттерін шешеді, жүргізген ғылымизерттеу жұмысының есебін жүргізеді. Мұғалімнің инновациялық даярлығының IV кезеңі креактивті
деңгейге сәйкес келеді
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру барысында төмендегідей психологиялықпедагогикалық шарттарды ескерген жөн:
- мұғалім өзі таңдаған(өзіне қолайлы) инновациялық технологияны меңгеруге құлшыныс танытуы;
-мұғалімнің инновациялық технологияны кезең-кезеңімен меңгеруіне толық жағдай жасау;
-мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың бірлік өлшемі болып табылатын инновациялық
педагогикалық мәселелерді мұғалімнің таңдай алуы:
-тәжірибелік эксперименттік жұмыстың әрбір кезеңінің мақсаты мен міндеттерін анықтай алуы;
-мұғалімнің инновациялық даярлық деңгейлерін анықтауға мүмкіндік беретін бақылау жүргізуі;
-өзін-өзі дамытудың инновациялық бағдарламасын жасауы;
-жүргізілген инновациялық іс-тәжірибелер негізінде диагностикалық сараптама жасауы;
-жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмысы негізінде ғылыми есеп дайындау және т.б
-мұғалімнің инновациялық даярлығын жетілдіретін әдістемелік жұмыстар жүйесін ұйымдастыру;
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың I бағыттаушылық кезеңінде төмендегідей
педагогикалық мәселелер шешіледі:
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-мұғалім инновациялық технологиялар жайлы қарапайым түсініктер мен инновациялық білім алады;
-мұғалімнің инновациялық педагогикалық үрдіске оң көзқарасы қалыптасады;
-мұғалім инновациялық әдіс-тәсілдер мен инновациялық технологияны меңгереді;
-мұғалім өзінің инновациялық даярлығын қалыптастыру бағытында өзін-өзі дамытудың жеке
инновациялық бағдарламасын жасайды.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың мотивациялық компоненті мұғалімнің
инновациялық даярлығын қалыптастыруда мұғалімнің өз білімін өзі жетілдірудің маңыздылығына арқа
сүйейді.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың мазмұндық компоненті мұғалімнің
инновациялық технологиялардың маңызын ашуға негізделеді.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың операциялық компоненті мұғалімнің өз
тәжірибесінде инновациялық технологияны пайдаланумен ерекшеленеді.
Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың рефлексивтік компоненті мұғалімнің өз істәжірибесі негізінде авторлық инновациялық технологияның өмірге келуімен сипатталады.
Мұғалімдердің инновациялық даярлығын қалыптастыру- олардың жаңа педагогикалық технологияны
меңгеруінің алғы шарты.Жаңа педагогикалық технологияны меңгеру мұғалімдердің іскерлігін, ізденісін
туғызып, шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашса, оқушылардың білім сапасын арттыруға өз үлесін
қосады.
Әдебиет:
1. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения. М.: Педагогика,1990.
2. Бұзаубақова К.Ж. «Педагогикалық жаңа технологиялар зертханасы» - Қазақстан мектебі №12.2004ж.
3. Жайтапова А.Ә., Исаев З.Ә., Тихомирова В.Т. Кәсіби тұрғыдан өсіру мақсатында оқыту үлгілері.Алматы 2007ж.
Кошербаева А.Н.
доктор педагогических наук, профессор
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Современное поколение педагогов достаточно много говорит о таком важном профессиональном
инструментариикак педагогическое мастерство. Научное осмысление данного понятия видится в
совокупности профессиональных умений, обеспечивающих благотворное воспитательное воздействие
педагога на ребенка в контексте взаимодействия с ним [1]. Существует множество других определений,
рассмотренных учеными с различных аспектов. Однако современное осмысление понятия интересно
историческим содержанием. Ретроспективный и историко-педагогический анализ в этом направлении
свидетельствует о длительном эволюционном развитии процесса педагогического мастерства. Такому
важному элементу профессионализма уделяли значительное внимание, ибо овладение мастерством в
любом деле, а тем более в искусстве воспитания было необходимостью.
На Востоке, по праву являющимся центром древних цивилизаций, мастерство педагога было показателем
успешности его гуманной деятельности. Человек, дающий знание ребенку, ценился превыше всего. В
нашем понимании это эффективный учитель. Центрами педагогического мастерства являлись школы
начального обучения китаб, просветительские кружки фикх и калам, Дома мудрости, образовательные
учреждения медресе. Именно здесь учитель повышал свое образование, совершенствовал опыт, развивал
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методы обучения и воспитания. Статус учебных заведений способствовал этому процессу. Требования
к учителю были высоки. Дети обучались не только грамоте, но и арифметике, письму, ораторскому
искусству.Толкование Корана способствовало развитию аналитического мышления, расширяло кругозор
и развивало речь. Педагогическое мастерство учителя проявлялось в методике обучения предметам
и при комментировании научной литературы. Иногда комментирование переходило в форму лекций.
Специальные глашатаи периодически произносили то, что учитель считал наиболее важным. Они же
выполняли роль репетиторов.
Овладение искусством преподавания главнейшее условие учителя в медресе. Здесь эрудиция учителя
сочетались с его внешними признаками. Тактичность, выдержанность, умение преподносить себя создавали
целостный облик педагога, дающий знания по грамматике, философии, праву. Светское образование
совмещалось с религиозным. Профессионал своего дела должен был совмещать в себе как умственные
способности, так и внутреннюю духовную силу, владеть искусством обучения. Именно эти качества
ценили превыше всего реформаторы системы мусульманского образования в Индии Бабур и Акбар.
Одним из главных условий, который способствовал приобретению мастерства является труд. Качество
трудолюбия одинаково необходимо всем. Но в деле преподавания, воспитания человека его значительность
вырастает.Возможно поэтому известный китайский мыслитель Цзэн любил повторять: «Я на день трижды
себя вопрошаю: добросовестно ли я трудился? Сохранил ли искренность в общении с друзьями? Повторял
ли то, чему меня учили?» [3, с. 17]. В приведенных мыслях привлекает простота и доступность сказанного:
человечность не имеет ничего общего с лестью и хитростью, каждый день человек нацелен на решение
трехгуманных вопросов: добросовестного труда, открытого общения и совершенства поведения. Методом
постоянных упражнений, личность воспитывает ценные качества. Конкретно определяются Учителем
обязанности детей. Методы воспитания детей не сложны, но убедительны.
Восток предъявлял требования к мастерству учителя, исходя из своего миропонимания. Здесь мы хотим
сказать о принципе творческой деятельности и гуманного начала. Принцип развития творческих начал
превыше всего ценили Конфуций и аль-Фараби. Великие мыслители этот принцип выдвигали в качестве
основного в деле всего управления.
Следующий принцип, который облагораживал деятельность учителя –это гуманизм, нравственность.
Благодаря этим качествам, учитель строил свои взаимоотношения с учениками. Принцип гуманной
деятельности содействовал успешности всего образовательного процесса. По этому поводу Конфуций
говорил: «Человек по своей природе добр, полное раскрытие исконной природы человека происходит через
образование».[2]. Китайский мыслитель выдвинул формулу гуманных взаимоотношений: человеколюбие
(жень),справедливость (и), благонравие (ли) и знание (чжи) – условие гармонии между людьми.
Принцип гуманности составляет фундамент развития личности в учении тюркского мыслителя Юсуфа
Баласагуни. В знаменитом сочинении «Кутадгубилиг» категория справедливости поставлена на первое
место. Знание и учение совершенствуют и развивают человека [3].
Необходимо отметить, что принцип гуманизма и гуманных отношений декларировался в качестве
основного не только на Востоке. Западные теоретики уделяли этому феномену особое значение.
Очевидность родственных линий можно продемонстрировать на таком историческом параллелизме. Как
известно, слово «humanities», привнесенное из древности Цицероном и веденное в оборот последователями
Петрарки КолюччоСалютати (1331-1406гг.) и Леонардо Бруни (1369-1444гг.), понималось в значении
человеческого начала и влечения к знаниям. Развивая эту точку зрения, академик Н.Конрад приводит в
аналогичных значениях, но только в китайской языковой формуле слово «жэнь», введенное мыслителем
ХаньЮй именно для того, чтобы им обозначить отличие «Пути» его времени от «Пути» до него. Слово же
это он нашел в древности у Конфуция. Какой смысл имеет китайское «жэнь» у самого Конфуция предельно
ясно. На вопрос: «что такое «жэнь», он ответил - любовь к человеку». ХаньЮй сказал иначе - «любовь ко
всему». Формула «жэнь – humanities» выступает как категория общественной морали, а это означает их
принадлежность к человеку в целом. Совершенно сходно с иноязычными определениями по смысловой
структуре и семантике тюрко-язычное «Кутадгу». В казахском языке оно передается понятием «қут», в
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русском переводе (по С.Иванову) - «благодать». Отсюда: «Кутадгубилиг» - «Благодатное знание». Слово
«Қутты» несет большую смысловую нагрузку и связывается со счастьем, удачей. Все новое в человеке и
образе его жизни издревле сопровождалось пожеланием «қуттыболсын». Отсюда: «Осчастливливающее
знание», «Указание пути к счастью». Эти мотивы мы встречаем в трактатах аль-Фараби. Это естественно,
его идеями о гуманизме питалось не одно поколение мыслителей [4].
Таким образом, эволюция проблемы мастерства в целом видится сложной. На Востоке, почитавшем
учителя как человека дающего образование, воспитывающего личность, признаки мастерства
согласовывались с идеями человечности, принципами гуманизма, творческого начала и трудолюбия.
Литература:
1. Педагогика . Под ред. П.И. Пидкасистого.-М., 2004
2. Переломов Л.С. Конфуций:жизнь и учение.-М., 1993,с.300
3. Баласағұн Жүсіп. Қутты білік. / Көне түркі тілінен аударған, алғы сөзі мен түсініктерін жазған А.
Егеубаев. Алматы: Жазушы, 1986, 616 б.
4. Кошербаева А.Н. История педагогической мысли в эпоху Центрально-Азиатского Ренессанса /
Учебное пособие. –Алматы, 2010.-188 с.
Кузнецова Т.Д.
кандидат психологических наук, профессор
Казахский университет международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана
(Республика Казахстан)
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В основе профессиональной подготовки специалистов в области педагогического образования,
как известно, можно выделить несколько подходов: знаниевый, культурологический, системный,
деятельностный, личностный и компетентностный.
Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалистов олицетворяет сегодня
инновационный процесс в образовании: в качестве целей и конечного результата образования определяется
система компетенций. Фактор результата образования является основным показателем качества образования
[1]. Это напрямую связано с ориентацией на качество в конструировании содержания, в определении
организационных форм и технологий подготовки специалистов. С подписанием Болонского до говора
сторонников компететностного подхода с каждым годом становится все больше и больше. Теперь уже стало
аксиомой, что качество образования зависит от качества подготовки специалистов, от их компетентности.
При этом компетентностью называют интегральное качество личности специалиста, характеризующее
его способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях,
с использованием определенных компетенций, а также профессионально-значимых умений и знаний,
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Следовательно, современный качественный результат
образования представляет собой предварительно выделенный состав ключевых компетенций, отраженный
в компетентностной модели специалиста, соответствующей заказу общества.
Профессиональная компетентность учителя ИЯ выражается через комплекс компетенций, как
единство теоретической и практической готовности и способности к осуществлению педагогической
деятельности в целом и характеризует профессионализм Учителя ИЯ. Теоретическая и практическая
готовность к педагогической деятельности Учителя ИЯ раскрывается через совокупность компетенций,
психолого-педагогических умений (информационные, технологические, перцептивные, ориентационные
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и др.) и специальных умений (аналитические, прогностические, проектировочные, рефлексивные и т.д.) и
обязательно предполагает использование проблемных, проектировочных, творческих и др. технологий, где
самостоятельность выступает своеобразным мостиком к творчеству.
Компетентностный подход, базируемый на когнитивной лингвокультурологической методологии
иноязычного образования Кунанбаевой С.С. [2], определяет в качестве цели и конечного результата
иноязычного образования формирование межкультурной коммуникативной компетенции и ее
составляющих, а также формирование личности субъекта межкультурной коммуникации, которые
являются показателями инновационности и качества в образовании.
Компетентностный подход, базируемый на современной методологии иноязычного образования,
требует от будущего учителя ИЯ сформированности профессионально-значимых компетенций и
личностных качеств, обеспечивающих его готовность и умение осуществлять инновационную деятельность
в реализации этого подхода.
Ниже предлагается компетентностная модель учителя иностранного языка, разработанная в
КазУМОиМЯ.
В структуре инновационной деятельности учителя выделяют когнитивный, креативный, мотивационный,
процессуальный и рефлексивный компоненты.
Мотивационный компонент связан с желанием найти собственные, новые оригинальные решения
профессиональных задач в нестандартных ситуациях профессионального общения, связан с рефлексией.
Когнитивный компонент отражает знание концептуальных психолого-педагогических моделей
обучения, владение технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения, способности
анализировать факты и явления языка и культуры в процессе обучения межкультурной коммуникации,
креативность, гибкость, критичность мышления в педагогических ситуациях, психолого-педагогическую
и методическую эрудицию, наблюдательность и исследовательские способности.
Процессуальный компонент включает способы организации учебного и профессионального
сотрудничества, аналитические, прогностические, проектировочные, рефлексивные, информационнотехнологические умения.
Все эти особенности инновационной деятельности Учителя ИЯ заложены в компетентностной
модели Учителя ИЯ и отражены в Рабочих учебных программах, УМКД, специализациях и ДЭППах
(дополнительных элективных подпрограммах).
Формирование иноязычной профессиональной профессиональной компетенции будущего учителя
ИЯ предполагает аудиторную работу с использованием метода корпоративного обучения и социального
партнерства, анализ профессиональных инцидентов и кейс-стади, рефлексию, а также СРС и СРСП с
использованием ИКТ (интернет-ресурсы, сетевые сообщества и др.), что в конечном итоге отражается в
становлении субъекта межкультурной коммуникации.
Одной из актуальных проблем общего среднего образования является функционирование
малокомплектных школ в современных условиях, которые составляют 56,5 % от общего числа школ (в
2005 году – 52 %), в том числе в сельской местности – 68,6 %. Большинство из них значительно удалены
от научных, культурных, образовательных центров и традиционно испытывают дефицит педагогических
кадров. Практически каждый четвертый учитель работает и каждый шестой казахстанский школьник
учится в малокомплектной школе.
Решению проблем повышения качества образования в малокомплектной школе будут способствовать
ряд мероприятий, намеченных в Госпрограмме [3] с учетом национально-культурных, природноклиматических и хозяйственных условий РК, в том числе создания опорных школ (ресурсный центр),
на базе которых консолидируются образовательные ресурсы близлежащих малокомплектных школ, где
учитель иностранных языков, вооруженный современными технологиями в контексте когнитивной
лингвокультурологической методологии иноязычного образования призван решить важнейшую задачу
обучения детей межкультурной коммуникации.
В рамках историко-педагогического анализа следует выделить несколько основных моделей подготовки
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специалистов для малокомплектных школ. Первая модель – Учитель-многопрофильник или Учитель
широкого профиля, известная еще в 60-х годах прошлого столетия, когда основным принципом выступала
межпредметность и интеграция учебных дисциплин (например, математика и физика, иностранный язык
и казахский / русский язык). Учителя широкого профиля, преподающие 2-3 предмета, должны четко знать
и применять на практике основы общей дидактики, улавливать узловые моменты, где общая дидактика
преломляется в частную методику тех или иных совмещенных предметов. Подготовка учителей широкого
профиля велась в 2-х направлениях: по циклам учебных предметов и интегрированных курсов, а также
по организации внеклассной и воспитательной работы. Известны и другие модели, например, модель
российского ученого Р.М.Шерайзиной (1994 г.) [4], согласно которой, в своей учебно-познавательной
деятельности учитель малокомплектной сельской школы реализует социально-культурные, экономические,
социально-экономические, общественно-педагогические функции социальной среды малокомплектной
средней школы и, конечно же, особо проявляет коммуникативные и проектировочные способности, создает
благоприятные условия для развития и реализации самостоятельности, любознательности и активности
школьников. Правда, тогда речь не шла о компетенциях и компетентностном подходе.
Сейчас целевая подготовка Учителей ИЯ для малокомплектных школ на компетентностной основе, на
наш взгляд, должна отражать определенный уровень компетентностной сформированости (достигнутости)
во взаимосвязи и их отраженности качественно-результативными стандартизированными индикаторами,
имеющими квалиметрический формат представленности [5].
В терминах компетентностного подхода профессиональная подготовка Учителей для малокомплектной
школы означает формирование профессиональной компетентности учителя на интегрированной основе.
А это требует составления вариативных Рабочих учебных программ, особенности которых заключаются
в реализации идеи объединения в единый блок (модуль) а) родственных предметов (иностранный язык,
родной русский / казахский язык, родная литература и б) неродственных (иностранный язык и информатика,
биология, история, география). Если это Учитель ИЯ, казахского языка и казахской литературы, то
предусматривается межкафедральная связь, в создании кластерной модели. В плане подготовки к 12-летке
ППС университета вот уже 3 года участвуют в эксперименте по созданию и апробации учебников для
12-летки на английском, немецком, французском языках.
Для повышения качества подготовки специалистов в области педагогического иноязычного образования
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в КазУМОиМЯ имени Абылай хана введены ЭОНСы педагогических специализаций по 3-м направлениям:
1. Гуманитарное направление. Учитель ИЯ в специализированной школе с рядом предметов на ИЯ,
которые включают следующие дисциплины: «Основы курса истории и технологии обучения»; «Основы
курса географии и технологии обучения»; «Основы курса литературы и технологии обучения».
2. Профильное направление (экономическое): «Основы курса менеджмента и маркетинга и технологии
обучения»; «Основы курса финансы и финансовые институты и технологии обучения»; «Основы курса
математики и технологии обучения».
3. Профильное направление (естественно-математическое): «Основы курса математики и технологии
обучения»; «Основы курса физики и технологии обучения»; «Основы курса биологии и технологии
обучения».
Помимо этого по каждому направлению читается курс профессионально-ориентированной методики и
Учебные кейсы, Планирование и управление учебным процессом через УМК и Портфолио, Специальноориентированная методика обучения ИЯ (раннее обучение).
Другим нововведением на педагогическом факультете иностранных языков является введение ДЭППов
(дополнительные элективные подпрограммы) по 2-м направлениям:
1. «Педагогические аспекты естественнонаучных основ образования»: Основы психолингвистики;
Психология личности; Методика обучения ИЯ и психолингвистика; Психологические основы организации
СРС по ИЯ; Основы экологии; Международный опыт управления природопользованием и охраной
окружающей среды; Экология и охрана природы Казахстана; Человек и природа.
2. «Современные теории языка»: Лингвистика текста в общей теории языка; Моделирование МК
в контексте теории современной лингвистики; Роль и значение социального фактора в развитии и
функционировании языка; Функциональная прагматика; Функционально-коммуникативная грамматика;
Исполнительское искусство; Влияние культуры на образование.
Подготовка будущих учителей ИЯ новой формации, успешных в их инновационной деятельности,
невозможна без постоянного овладения новыми технологиями, без решения научно-практических
проблем в дипломном и курсовом проектировании, без академической мобильности студента, без решения
прагма-профессиональных задач, позволяющих каждому осуществлять самоменеджмент, саморазвитие,
самопознание, рефлексию, самореализацию и творчество.
Профессиональная подготовка педагогических кадров в области иноязычного образования невозможна
без расширения ЭОНСов и ДЭППов на основе социального партнерства, без проведения имиджевой
политики по повышению статуса Педагога. Все эти вопросы успешно решаются ППС Педагогического
факультета иностранных языков КазУМОиМЯ имени Абылай хана.
Вместе с тем в связи с переходом на 12-летку начата разработка содержательно-структурных и
организационных основ обновленной подготовки учителей ИЯ для всех ступеней школьного иноязычного
образования (начальная, основная, профильная), а также разработка концептуальных основ и технологий
проведения непрерывной педагогической практики в условиях обновленной школы с учетом роли и места
практики в континууме общей модернизации процесса подготовки учителей ИЯ для средней школы. Все
это в целом рассматривается как условие приобщения к общеевропейскому образовательному стандарту,
как выполнение социального заказа.
Литература:
1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методология и теории. Алматы, 2005.
2. Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. Алматы, 2010.
3. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
Астана, 2010.
4. Шерайзина Р.М. Профессиональное становление учителя сельской школы в процессе непрерывного
образования (теоретико-методологический аспект). М., 1994.
5. Концепция развития малокомплектных школ РК на 2010-2020 годы. Астана, 2010.
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Макштадт Т.В.
Cпециализированная школа-интернат для одаренных детей
имени Н. Нурмакова
(Республика Казахстан)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
В настоящее время изучение иностранных языков является неотъемлемым компонентом образования. С
2007-2008 учебного года в РК было начато осуществление нового образовательного проекта по внедрению
обучения на трех языках, предусмотрев изучение одного или нескольких предметов естественноматематического цикла на английском языке, включая биологию. Поэтому при полиязычном обучении
должны использоваться современные инновационные методики, которые облегчают и ускоряют изучение
биологии и английского язык.
Работа началась с поиска материал по данной теме. Но, к сожалению, об опыте использования песен
при обучении биологии в русскоязычных источниках информации найдено не было. Т.е. можно сделать
вывод, что подобная практика отсутствует. Напротив, на зарубежных сайтах много информации об опыте
использования песни при обучении. Далее я занялась поиском самого материала, т.е. песен. Но т.к. меня
интересовали песни именно биологической направленности, поиск немного затруднился. В данный
момент в моей коллекции около 30 песен с видео сопровождением по самым разным темам, в дальнейшем
материалы будут пополняться.
Существенными характеристиками изучения биологии с использованием песен является:
•
физиологическая (способствующая запоминания);
•
психогигиеническая (способствующая расслаблению, разгрузке);
•
эмоциональная (вызывающая чувства);
•
социально-психологическая (усиливающая динамику в группе);
•
когнитивная (способствующая мыслительным процессам);
•
функция бессознательного учения (сложные языковые структуры заучиваются на бессознательном
уровне);
•
коммуникативная (способствующаяобщению);[2]
Примеры использования песен при изучении биологии:
1) Учащиеся создают буклет на основе слов песни.
2) Учащиеся поют песню, тем самым улучшая произношение и быстрее запоминая учебный материал
(индивидуальная, групповая работа)
3) Караоке
4) Инсценировка на текст песни (групповая, индивидуальная работа)
5) Сочинить текст песни на известную композицию по заданной теме (для учащихся с хорошими
знаниями английского)
6) DRUMS используется для работы с текстом, а именно с текстом песни. Состоит из следующих
этапов:
a) Учащиеся прослушивают песню, читают текст и думают о чем эта песня.
b) Знакомство с новыми словами
c) Учащиеся снова читают текст и снова пытаются понять смысл песни.
d) Во время прослушивание песни учащиеся подчеркивают ключевые слова и термины.
e) Учащиеся работают в группах по 3 человека и обсуждают о чем песня, значения ключевых слов и
терминов.
f)
Песня проигрывается снова, учащиеся слушают и поют.
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g) Весь класс обсуждает, как каждая группа поняла смысл песни.
h) Учащиеся записывают выводы и рефлексию о песне. [1]
7) Из текста песни удаляются некоторые ключевые слова и термины, во время прослушивания песни
учащиеся должны вставить слова (для облегчения, пропущенные слова можно написать на доске или после
текста).
8) Учащимся раздается текст песни, в котором имеются ошибки (используются не подходящие
термины), во время прослушивания песни учащиеся должны найти ошибки и вставить правильные
термины.
9) Учащимся раздаются полоски бумаги, на которых напечатаны строки из песни, учащиеся должны
поставить их в правильной последовательности, во время прослушивания песни идет проверка.
10) Напишите на доске ключевые слова из песни, во время прослушивания, когда учащиеся слышат
слово, они должны зачеркнуть или обвести его.[3]
Существует множество стратегий или путей применения песни при обучении биологии, все зависит
от уровня подготовленности учащихся и фантазии преподавателя. При помощи песни на уроке создается
дружелюбная атмосфера, учащиеся раскрепощены и активно участвуют в процессе урока. Особенно
учащимся нравиться самим сочинять песни. Например, учащиеся 8 классов получили задание сочинить
слова для песни, по какой либо системе органов человека. На выполнение этого задания учащимся
отводилось 2 недели. Для прослушивания песен мы выделили один урок. Учащиеся работали в парах и
исполняли свои песни также в парах. Оказалось, что для учащихся это было совсем не сложным, а наоборот,
очень интересным и увлекательным заданием. Учащиесявыбралиследующиетемы: Digestivesystem,
Circulatorysystem, Skeletalsystem, Senseorgansидр. Для фонограммы учащиеся выбрали мелодии
современных известных исполнителей, например, BritneySpears, 50 Cent и др. После прослушивание
всех пар, учащиеся высказали мнение, что им очень понравилось данное задание. Такой метод позволяет
ученикам реализовать свои творческие способности, показать уровень владения языком.
Ниже представлен отрывок из песни «Skeletalsystem», которую составили ученики 8а класса
КурманшадиФараби и ТолеубековАдильбек.
Our bones (4 times)
Skeleton.
Our bones (4 times)
Let me start it.
Our cranium protects our brain – CNS, let me tell you.
Our mandible is movable part of our head, let me continue
Our sternum and the ribs protect our lungs and heart, did you know?
Our bones give us support and help to move, did you know?
Использование песен позволяет преподнести учебный материал в более интересной форме, что
способствует его лучшему усвоению и повышению интереса к предмету биология.
Литература:
1. Allen, Richard Howell. 2002. Music as One of Your Classroom Strategies
//songsforteaching.com/richallen/strategies.htm
2. Tacker, C., & Tracy, A. 1996, February. What is music in education? Perspectives in Music Education,
Music Educators National Conference (on-line). //www.amc-music.com (1998, July 22).
3. Theresa Willingham. 2007, December. Teaching Science, Art with Music. //www.suite101.com/content/
teaching-the-full-measure-of-music-a39047
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Мамыров А.Ы.
филология ғылымының кандидаты, доцент
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ШЫҒАРМАНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІН
ТАНЫТУДАН БАСТАЛАДЫ
Ұлттың мықты болуы тәрбиеден бастау алатын жете ұғынған халқымыз небір жарқын іс пен жанға азық
асыл сөзді ұрпағына аманаттап қалдыра білді. Сөз құдіретімен баласын сылап өсірген жұртымыз алтын
арқау желінің кейінгіге жұғысты болуын еш ұмыт қалдырған емес. Мейір мен мерейді пейіл кеңдігімен
ұштастыра білген ұлыларымыз «Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді» деп еңсе тіктер есті сөзін
саптаған. Өскелең ұрпақты болсын ниетімен батыр деп мадақтау тұлға қалыптастыруға оң ықпал етсе,
көркем шығарма батырлық жырдың қуатын ұғындыру шешен сөйлейтін патриот көшбасшы тәрбиелеуге
өз септігін тигізері анық.
Бүгінгі тәуелсіз қазақ әдебиеті батырлық жырларды сөз еткенде кеңестік идеологияның қасандығымен
қатар бұл салада ауқымды істер тындырылғанын да айтып отырған жөн. Мұны біз кеңестік қазақ
әдебиеттану ғылымында эпикалық жырлардың ғалымдар зерттеу нысанына жиі алынып, терең
зерделенуінен көреміз. Осы зерттеу еңбектер ішінде батырлық жырлардағы тілдік көркемдік ерекшелік
академик Қажым Жұмалиевтың «Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері» монографиясында тап
басып көрсетілді десек бұған ешкімнің дауы бола қоймас. Қазір де орта мектепте ұлттық болмыстың рухани
уызы эпикалық дүниелердегі көркемдік қуат иірімдерді Қ.Жұмалиев еңбектеріне сүйене отырып оқыту,
мұғалімді педагогикалық шеберлікке бастаса, оқушыны шешен сөйлеуге дағдыландыратын алғышарттар
деп атауға толық негіз бар. Мұны біз ғалымдарымыздың «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар
батыр» жырларындағы көркемдік ерекшелікті саралаудағы пікірлерінен көреміз.
«Қобыланды батыр» жырының тілі өзінің көркемдік қуатымен ерекшелене білген жырлардың бірі. Бұл
жөнінде жырды зерттеушілер түрлі деңгейде пікір білдіргендігі белгілі. Кеңес кезеңінде «Қобыландының»
тіліне қатысты алғаш пікір айтқандар М.Әуезов, С.Сейфуллин, Қ.Жұмалиев т. б.
М.Әуезов өзінің 1927 жылғы «Әдебиет тарихы» еңбегінде: «Қобыланды өлеңі, ескі қазақ әдебиетінде
үлкен, елеулі орын алатын жырдың бірі. Бұның өлеңі күшті ақындықпен, шалымды қиялмен жазылған
өлең. Жырдағы Қобыланды үй ішімен қоштасуы, Тайбурылдың шабысы, Қазан мен Қобыланды айтысы
сияқты өлеңдер Қобыланды соңғы, түзеп айтқан Марабай сияқты ақынның үлкен ақындық қуатын білдіреді.
Бұл сөздер, төселген жүйріктей толғаулы ақынды танытады. Қиялы суреті көп сезімі күшті ақынды көзге
көрсетеді» - дейді [1, 73 б.].
М.Әуезовтің бұл пікірінен жырдың сюжеті мен образдарынан бөлек, оның сыртқы формасын да ашып
көрсетуге көңіл бөлгендігін аңғарамыз.
С. Сейфуллин «Қазақ әдебиетінде» «Шеберлік ретінде Қобыланды жыры ескі ел әдебиетінде ірі орын
алатын жырдың бірі. Мұның жыры күшті ақындықпен айтылған. Жырдағы Тайбурылды Құртқаның үйден
алып шыққандағы еркелеуін суреттеуі, Қобыландының үй ішімен қоштасуы, Тайбурылдың шабысы, Қазан
мен Қобыландының айтысы, Көбіктінің Ақмоншақ атының мінезі, Алшағырдың батырлармен соғысқан
шабысы – міне осы жырлардың бәрі әдемі тізілген. Қобыландының жырына қарағанда, Марабайдың зор
ақын екендігі айқын көрінеді» - деп ақынның жыр тізуінде көрінетін көркем тұстарды атап өтеді [2, 348 б.].
Жоғарыда алынған екі сілтемеде де жырдың көркемдік ерекшелігіне қатысты ой-пікірлер ақындық
қуатты тануда дұрыстығына шәк келтірмейді. Бірақ осында көркемдік әдіс неден көрінеді дейтін мәселе
ашылмай қалған.
«Қобыланды батыр» жырын «Әдебиет теориясы» (1938), «Қазақ әдебиеті» (орта мектепке арналған
оқулық 1941), «Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері» (1958) еңбектерінде жан-жақты ғылыми
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талдау жасаған Қ.Жұмалиев аталмыш мәселені шешуде жалпылықтан нақтылыққа көшкен деп толық айта
аламыз.
Мұны эпостық жанрдың ең көне түрі батырлық жырлардың көркемдік ерекшелігін айқындау барысындай
айтқан мына бір пікірінен аңғарамыз: «Қобыланды тіл жағынан да көркем шығарманың қатарына жатады.
Әсіресе, өзінше ерекшелігі бар. Суреттелетін оқиға көбіне фигура әдісімен беріледі. Әрине, көркем
тілдердің басқа да не көркем шұрайлылары бар. Тайбурылдың бейнесін эпитет, теңеу арқылы жасайды.
Бірақ, арнау және әсірелеу мен суреттеу негізгі әдісі. Эпостың ішіндегі ең көркем, таңдамалы жерінің бірі
Тайбурылдың шабысы. Бұл жері дамыту, әсірелеумен беріледі.
Құнан менен құлжаның
Ұзатпай алдын тосады,
Көкқұтан мен Қарабай
Көл жағалап ұшқанша,
Белінен келіп басады.
...Сонымен қатар теңеулердің өзі де әсірелеу теңеуі болып келеді.
Көлденең тиген көк тасты
Тіктеп тиген тұяғы
Саз балшықтай иледі.
....................................
Жаңбырдай тері сіркіреп,
Жауған күндей күркіреп
Қар суындай тасады, деген үзіндіні алсақ, мұндағы теңеулердің қайсысы болсын жай теңеу емес. Әсірелей теңеуі. Осылар
тәрізді асыра айту әдісін қолданушылық «Қобыланды» эпосында басқа эпостардан гөрі басымырақ
кездеседі» - деп жырдың өзіне тән ерекшелігін айқындай түседі [3, 71-72 бб.].
Бұл турасында профессор М.Тілеужанов пен доцент Қ.Мырзағалиев: «Эпостық жырларды зерттеудегі
автордың бір ерекшелігі қай жырды алмасын, оның барлық варианттарынан толық хабар бере кетеді және
оларды зерттеушілердің еңбектерін де қалдырмай атайды. Қаһармандық жырлардың идеялық мазмұнын
ашумен бірге олардың көркемдік ерекшеліктері де толық қамтылады. Бұрынғы зерттеушілер қай жыр
жөнінде болса да «тілі бай», әрі көркем» деген бір өлшеммен өте шығатын еді. Ал Қажым бұл еңбегінде
(«Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері», 1958, - М. А.) әр жырдың көркемдік әдістері неде,
олар не үшін қолданылған және жеке-жеке көркемдік әдістер қалай берілген деген сұрақтарға толық жауап
береді» - деп ғалымның эпикалық жырларды зерттеудегі жетістіктерін дұрыс көрсетіп өтеді [4].
Эпостық жырлардың ішінде тілі жағынан көркем шығармалардың бірі “Ер Тарғын” жыры екендігін
Қ.Жұмалиевке дейін дұрыс аңғара білген әдебиет тарихын зерттеуші ғалымдардың ішінде С.Сейфуллин,
М.Әуезовтердің есімін атауға болады.
С.Сейфуллин жырды жеткізуші Марабайдың күшті ақындық қуатын көрсететін көркем тұсы туралы
ойын былай сабақтайды: «Тарғын әңгімесіндегі Ақжүністің сұлулығын айтқан жыры, Тарғынның Тарлан
атын суреттеуі, Қарт Қожақ пен Тарғынның түйіскен жыры әдемі, суретті тізілген жырлар», – дейді [2, 358
б.].
М.Әуезов «Ер Тарғын» жырындағы кестелі сөздің көркемдік ерекшелігіне қатысты: «Тарғындағы
Марабай жыры өзгеден бөлек үлгімен, өзгеден жат құралғандай. Барлық өлеңде қыз сипаты, айтыс сөз,
соғыс суреті, ат келбеті сияқты сөздердің барлығы да ылғи кестелеу, салыстыру, жалғау сипаттарымен
жазылған. Бір нәрсенің суретін айтуға келгенде жыршы тілі қазақ баласы білген дүниеде көз тоқтатарлық
келісті нәрсенің ешбірін қалдырмай сұлу үшін үйіп-төгіп алып келгендей болады», – дейді [1, 82 б.].
Осы жоғарыда алынған екі сілтемеде де жырдың тілінің көркемдігі қай жерде ерекше көрінетіндігін
зерттеушілер атап көрсеткенімен, кестелі сөздегі көркемдік әдіс неден көрінеді мәселесін теориялық
жағынан нақтырақ айтып бере алмаған.
Бұл туралы толымдырақ ой-тұжырымдарды Қ.Жұмалиевтың аталмыш жырдың тілі жөнінде айтылған

216

Nazarbayev
Intellectual
Schools

пікірлерінен көре аламыз. Ғалым «Ер Тарғын» жырының көркемдік тілі жағынан ерекшелігі психологиялық
параллелизмнен көрінетіндігін аша келіп, бұл көркемдік әдіске әлем әдебиет зерттеушілері ертерек көңіл
бөлгенімен қазақ әдебиеттану ғылымында бұл әлі жете зерттеле қоймағандығына да тоқталып өтеді.
Психологиялық параллелизмдердің барлық елдердің ауыз әдебиеті үлгілерінде болу себебін зерттеуші
адамзат баласының сана-сезімінің сәбилік дәуірімен байланысты туындайтын құбылыс екендігін ашып
көрсетеді. Сонымен қатар, психологиялық параллелизмдердің жырда молынан ұшырауы шығарманың
арғы дәуір, кезеңдерде туғандығын аңғартатын басты белгілерінің бірі санайды.
Ғалым «Ер Тарғын» жырының негізгі көркемдік әдісінің бірі саналатын психологиялық параллелизм
жөнінде: «Ер Тарғында» әр алуан өмір құбылысын суреттеуде психологиялық параллелизмде жиі
ұшырайды. Бұл оның өзіне тән бір ерекшелігі тәрізді.
Асыл туған Ақжүніс,
Күнді бұлт қоршайды.
Күнді байқап қарасам,
Күн жауарға ұқсайды!
Айды бұлт қоршайды,
Айды байқап қарасам,
Түн жауарға ұқсайды!
Көгілдірін еріткен
Көлдегі қулар шулайды.
Шулағанға қарасам,
Көктен сұңқар сорғалағанға ұқсайды!
Бойды байқап қарасам,
Қол-аяғым көсіліп,
Аузы-мұрным ісініп,
Алланың хақ бұйрығы,
Маған таянғанға ұқсайды!
Немесе:
Иірімі жоқ суларға,
Иірілген шабақ не табар?
Қайырымы жоқ сұлтанға
Ерген нөкер не табар?
Алдыңғы үзінді психологиялық параллелизмнің таза түрі де соңғы үзіндіде параллелизм риторикалық
сұраумен байланысты болып келеді.
Адам баласының ой-санасы дамып, жоғарғы сатыға көтерілуімен байланысты психологиялық
параллелизмнің міндетін поэтикалық тілдердің басқа түрлері атқара бастайды. Оның орнына символ, теңеу,
метафора, метонимия, антитеза қолданылады», - деп зерттеуші жырдағы психологиялық параллелизмнен
бастау алған поэтикалық көркемдік әдістерді нақты мысалдар арқылы көрсетіп береді [3, 129-130 бб.].
Ғалымның осылай әр жырдың ішіне ене отырып, өзіндік көркемдік ерекшелігін ашып көрсете білуі
қазақ әдебиеттану ғылымын ілгерілетудегі, кәсібилендірудегі ой-тұжырымдарының бірі ғана.
Эпостарды тану барысындағы жұмыстардың бірі олардың поэтикалық тіл жағынан өздеріне тән
ерекшеліктерін анықтау. Мұндай ерекшеліктен «Қамбар» жыры да құралақан емес. Зерттеуші «Қамбардың»
поэтикалық тіл жағынан ерекшелігі символдан көрінеді деген қорытынды жасайды. Және поэзияда ойды
бейнелеп жеткізуші көркемдік әдіс символдың қызметін теориялық жағынан бекіте түседі.
«Символда да екі нәрсе параллельге алынса да, екеуі бірдей көз алдында тұрмайды. Символда сол екі
нәрсенің біреуін айтады да, екіншісі соның ар жағында, қабатында қалады. Бірақ, айтайын деген ой, пікір
құлаққа естіліп, көзге елестейтін бергі, айтылған нәрсе емес, соның қабатындағы, көңілмен сезіп, ойыңмен
топшыларлық бүркеулі пікір не бір құбылыс болады. Сондықтан да оны символ, бейнелеу - деп атайды»
дейді 3, 155 б..
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Ғалым көрсеткен символды, ойды бейнелеп жеткізудің жақсы үлгісін «Қамбар» жырындағы Келменбет
пен Қамбардың айтқан сөздерінен көре аламыз. Қамбар:
Сұңқардың ілген қазына
Бір қара құс таласып
Жатыр екен өшігіп,
Ажыратып екеуін,
Онан бері жүріп ем,
Құмай тазы бір қуды
Алған екен бейнетпен.
Бір төбет ит айқасып,
Қалыпты зорлық есіріп,
Ажыратып соларды
Жолымнан қалдым кешігіп.
Мұнда зорлықшыл қара құс, төбет ит қалмақ ханы Қараман да, сұңқар, құмай тазы бейнесіндегі қазақ
батыры Қамбар.
Міне, осылай кісінің атын атамаса да, оқырман түсінерлік дәрежеде айтайын дегенін бүркемелеп,
бейнелеп сөйлеу әдістері арқылы беру, жоғарыда келтірілген мысалдардан да басқа небір үздік жолдарды
жырдан көптеп кездестіруге болады.
Ғалым «Қамбар» жырының тілдік ерекшелігі «Тарғындағыдай» психологиялық параллелизм болмай,
символ болуы жырдың бергі дәуірде туғандығын аңғартады деген тұжырым жасайды.
Қ.Жұмалиев эпостық жырларды талдау барысында олардың өзіндік ерекшеліктерін ашып қана
қойған жоқ, ұрпақ тәрбиесі барысында жырлардың алар орнын да атап көрсетті. Сонау 1940 жылдан
тәуелсіздік алғанға дейінгі жылдар аралығында бірнеше буын ғалымның жоғары сыныптарға арнап
жазған оқулықтарымен сусындап өскенін өмір айнасы әдебиеттің айдынында жүргендер біледі. Шәкіртке
білім беруде бүгінгі мұғалім қандай мектепте қызмет жасамасын педагогикалық шеберлік шығарманың
көркемдік ерекшелігін ашып көрсетуден басталатынын ұмытпағаны абзал. Бұл істе академик Қажым
Жұмалиевтың пайымдары адастырмас темірқазық болатыны анық.
Әдебиет:
1. Әуезов М. Әдебиет тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 240 б.
2. Сейфуллин С. Шығармалар 6-т. Қазақ әдебиеті. – Алматы: ҚМКӘБ, 1964. – 455 б.
3. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері. – Алматы: ҚМКӘБ, 1958. – 1 т. – 404 б.
4. Тілеужанов М., Мырзағалиев Қ. Бағалы зерттеу // Октябрь туы. – 1959. – 16 мамыр.
Марченко Е.А.

АОО «Назарбаев Интеллектуальная
школа» химико-биологического
направления (Республика Казахстан)

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: КАКОЙ ОН?
Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит будущее
человеческой цивилизации.
Творческий характер педагогической деятельности требует постоянного личностного и
профессионального роста, взращивания своей творческой индивидуальности, развития своей общей и
профессионально-педагогической культуры. Безусловно, творческий поиск и творческое отношение к
делу составляют важное условие эффективности любой профессиональной деятельности, но именно в
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педагогической они являются нормой, без которой данная деятельность не может состояться вообще [5;
52].
Если посмотреть на программу профессионального потенциала педагога практически, то здесь на
первый план выдвигается интегральное качество – учительское мастерство. Определений педагогического
мастерства столько, сколько есть желающих высказаться по этому поводу. Но в любом из них подчеркивается
какая-то изюминка, проявляется неведомая грань многообразного умения, именуемого мастерством.
Мастерство – это «высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное
каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей. Педагог-мастер своего дела – это
специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо знакомый с соответствующими
отраслями науки и искусства, практически разбирающийся в вопросах общей и особенно детской
психологии, в совершенстве владеющий методикой обучения и воспитания» [1; 13].
Мастерство учителя выражается, прежде всего, в умении так организовать учебный процесс, чтобы
при всех, даже самых неблагоприятных условиях добиваться нужного уровня воспитанности, развития
и знаний учащихся. Настоящий учитель всегда найдет нестандартный ответ на любой вопрос, сумеет поособому подойти к ученику, зажечь мысль, взволновать его. Такой учитель глубоко знает свой предмет,
перспективы развития той науки, основы которой преподает, он знает современную литературу, новости
культуры, спорта, умеет проанализировать международные события, он постоянный читатель популярных
журналов, которые любят его воспитанники.
Искусство учителя особенно проявляется в умении учить на уроках. Учитель-мастер как бы дирижирует
всем процессом образования знания, способен управлять работой учеников, развивая их умение активно
овладевать материалом.
Еще одним важным показателем мастерства является умение активизировать обучаемых, развивать их
способности, самостоятельность, пытливость. Учитель-мастер должен обладать даром заставлять думать
на уроке, используя разнообразные методы для активизации процесса обучения. Вот почему учитель
должен овладеть не только соответствующими знаниями, но и умениями и навыками преподнесения этих
знаний. Он должен уметь мобилизовать внимание учащихся, развивать их мышление и формировать у них
общественно значимые ценностные ориентации [4; 132].
Инновационные процессы, связанные с модернизацией всей системы образования, предъявили иные
требования к деятельности педагогов. В Назарбаев Интеллектуальных школах выделяют четыре категории
педагогов:
1. Педагоги без квалификации, для них я бы определила так мотивацию профессионального развития:
«Понимаю и хочу».
2. Модератор – «Знаю и могу»: организует совместную образовательную деятельность, направленную
на раскрытие потенциальных возможностей учащихся, осуществляет текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию действий учащихся.
3. Эксперт – «Знаю, хочу и могу»: анализирует факты профессиональной деятельности учителя и
познавательных стратегий учащихся, реализует определенную образовательную технологию в процессе
обучения учащихся.
4. Тьютор – «Знаю, хочу и умею»: учитель - методист, имеющий индивидуальный профессиональный
стиль, реализующий авторские методики и технологии в образовательном процессе и сетевые обучающие
курсы.
Значит, учитель, работающий в Назарбаев Интеллектуальной школе, должен ставить во главу угла
собственное профессиональное саморазвитие. Это способствует выработке своей педагогической позиции,
позволяющей грамотно определять образовательные цели. Важное значение имеет педагогическое
самообразование учителя. Это многокомпонентная личностно и профессионально значимая самостоятельная
познавательная деятельность учителя, включающая в себя общеобразовательное, предметное, психологопедагогическое и методическое самообразование. Самообразование способствует формированию
индивидуального стиля профессиональной деятельности, помогает осмыслению педагогического опыта и
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собственной педагогической деятельности, является средством самопознания и самосовершенствования.
Важной особенностью профессионализма учителя-мастера является знание предмета и эрудиция. В
этой связи особую актуальность приобретают умения не просто воспроизведения заранее обозначенной
программой информации, но и способности переноса этой информации в нестандартную ситуацию. В
школе нельзя не учитывать, что потребности и установки человека определяют избирательность восприятия
и мышления. Личностно-ориентированная образовательная концепция, о которой говорят современные
ученые, требует от педагога высокого уровня знаний, в том числе и по различным аспектам психологии
личности [2; 13].
Учитель должен обладать высоким уровнем методического и педагогического мастерства.
Профессионализм учителя-мастера постоянно совершенствуется, а значит, появляются новые
требования к его личности и профессиональной деятельности [3; 68]. Педагогическая профессия является
одновременно преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития
личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога выражает
единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует
его профессионализм [6; 107].
Мотивы профессионального развития педагогов
ФИО
слушателей

Алибекова
Байболов
Думанова
Жолдыбайв

во время обучения на
курсах задания для первого
этапа ПК (всего 50 баллов)
Задания
конт/раб
№1

Задания
контр/работы
.№2

12
++
++
++
++

1
+
+
+
+

2
+
+
+
+

3
+
+
+
+

Результат
1-этапа.
(Очное
обучение
на курсах)

Зачет (50б)
Зачет (50б)
Зачет (50б)
Зачет (50б)

Результаты при обратной связи в он-лайн режиме в
послекурсовой период
задания для:
2-го
этапа
(всего 40
баллов)
№1и №2
-++
++
++

3-го
этапа
(30
баллов)
№1
+
+

Общее
количество
баллов
За три
этапа
50 баллов
90 баллов
120 баллов
120 баллов

Одно задание
на творческом
уровене (120
балл.)
№1
(до 120 б.)

Изменения, проходящие в обществе, находят отражение в системе образования - возрастает значимость
повышения квалификации педагогических кадров. Качество и эффективность урока зависят не столько от
того, что знает учитель, но и от того, как он реализует свои знания. Мастерство учителя во многом зависит
от умения анализировать свои и чужие ошибки. Постоянное совершенствование своей работы, посещение
уроков и изучение опыта других учителей, использование передового опыта – это перевоспитание самого
учителя, желающего этим опытом всерьез воспользоваться.
Любому учителю хочется стать значимой фигурой. Значимый учитель сегодня – это одновременно
профессионал и личность. При этом в понятие “профессионализм” включаются не только предметные,
дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и личностный потенциал
педагога, в который входят система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. В ходе
этой деятельности педагог становится активным субъектом процесса совершенствования. Это требует
комплексного подхода к многогранной научно-методической работе.
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Формы научно-методической работы педагогов
Блок

Формы

Поисковая работа и научные
исследования

Участие в работе экспериментальной площадки, разработка и
апробация авторских и вариативных программ, рецензирование,
изучение теоретического материала по проблеме исследования, участие
в научно-практических конференциях, семинарах, выступления по
итогам исследований, написание учебника, методического пособия,
тематического сборника, статьи в журналах

Руководство поисковой работой
обучающихся

Руководство предметными кружками, творческими проблемными
группами, секцией научного общества учащихся, рефератами;
участие в организации научно-практической конференции учащихся,
обработка материалов экспериментальной работы учеников,
проведение консультаций учащихся, руководство работой одаренных
учеников по индивидуальным планам

Разработка методической
документации

Работа по составлению учебных планов, программ, методических
рекомендаций по организации и управлению образовательным
процессом, научно-методической работой; разработка контрольноизмерительных материалов, анкет, методик диагностики учащихся

Подготовка учебных аудио- и
видеозаписей

Подготовка аудио- и видеозаписей уроков, внеклассных мероприятий

Повышение квалификации

Стажировки, круглые столы, индивидуальные консультации, авторские
семинары, открытые уроки, взаимопосещения, работа с научнометодической литературой, участие в конкурсах профессионального
мастерства

Работа в творческой группе по сбору материалов с целью
изучения инновационного опыта, систематизация и обобщение
материалов творчески работающего учителя или собственного опыта
Обобщение и распространение инновационной деятельности, оформление результатов исследования
инновационного педагогического (доклад, брошюра, статья, монография, наглядный материал),
опыта
презентация, распространение и внедрение инновационных наработок в
образовательный процесс, мастер-классы, педагогические мастерские,
выступления на педсоветах, выездные семинары, педагогические
лектории, встречи с творчески работающими учителями
Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более
восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность.
Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его
самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее
удовлетворение от работы.
Качество педагогической деятельности имеет важнейшее значение для развития всей системы
образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные качества
которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач.
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Гимназия № 35 г.Алматы
(Республика Казахстан)

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Роль гуманистической культуры личности в программе школьного обучения существенна как в
воспитательном, так и в художественном отношениях, поскольку наряду с получением знания аспектов
гуманистической культуры обучающийся знакомится с гуманистическимискусством и его местом в жизни
общества и гражданина. Изучение этой стороны философии, психологии, педагогики и искусства помогает
глубже понять смысл этих явлений духовной жизни. В ходе обучения вырабатывается осознанная система
категорий анализа и интерпретации гуманистической культуры учащихся среднего школьного возраста.
В своем исследовании мы считаем необходимым рассмотрение таких понятий, как «гуманистические
чувства», «гуманистические представления», «гуманистическое поведение» и т.д. во взаимосвязи, как
компонентов целостной характеристики гуманистического развития человека.
При рассмотрении целостности личности, а также трактовки ее единого основания мы выделяем
гуманность как моральное качество, фундаментом которого является гуманистическое мировоззрение.
Компонентами гуманности выступают человечность, человеколюбие, благожелательное отношение к
людям, уважение к их человеческому достоинству. Мы в своем исследовании придерживаемся мнения, что
все названные нами качества личности: простые и сложные, являются результатом большого внутреннего
труда по гуманизации личности, накопления знаний о гуманизме и формирования гуманистического
мировоззрения. Таким образом, гуманистические представления, чувства и направленность являются
основанием для развития гуманистических качеств личности. Исходя из этого, можно говорить о целостной
системе взаимосвязанных компонентов, основывающихся на гуманистическом мировоззрении, то есть о
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гуманистической культуре личности.
Итак, соглашаясь с взглядами ученых, мы рассматриваем гуманистическую культуру личности как
качественную характеристику нравственной развитости социального субъекта, меру выраженности
им своей социальной сущности. Мы являемся сторонниками взглядов, что глубоко гуманистические и
гуманизированные ценности культуры, формируясь в нормы, правила и установки людей, становятся
нравственными эталонами человека.
Учеными установлено, что одним из компонентов гуманистической культуры личности является
гуманистическая образованность. Развитие человека в целом определяется его знаниями, уровнем
образованности. По мнению философов, под гуманистическими знаниями подразумевается «духовная
деятельность, отражение объективной действительности, рассмотренное с точки зрения не процесса,
а результата» [1]. С точки зрения В.А. Сухомлинского, к гуманистическим знаниям относят знания
окружающего мира, суть человеческого в историческом, в общественном, в духовно-психологическом, в
эстетическом аспектах, где «без знания, без мысли о том, что возвышает человека над миром живого, не
развивается эмоциональная сфера, это ведет к примитивности чувств» [2].
Гуманистическая образованность представляет собой личность, включающую элементы
гуманистического мировоззрения, систему понятий о гуманизме и гуманности (усвоение нравственных
ценностей, выработанных человечеством на протяжении всего его существования); знание сущности и
различных сторон гуманности (о гуманистических качествах личности: сердечность, сопереживание,
стремление к взаимопомощи, ответственность во взаимоотношениях с людьми), знание принципов и норм
общечеловеческой морали.
Обратимся к содержанию гуманистических знаний у человека. В психолого-педагогической науке
установлено, что там, где гуманистические знания усвоены школьниками, но не осмыслены, они не
становятся руководством к действию, в этом случае ученики не понимают противоречивый характер
своего отношения к этим знаниям, не замечают, и своей позиции, они не могут разобраться в отношениях.
Поэтому, И. Ляшенко считает, что в состав человеческого мышления, должно входить «сознание формы отражения и духовного освоения мира, охватывающие рациональные и чувственные стороны
отражения, как познавательное, так и эмоционально-оценочное отношение к миру …» [3]. В данном
случае нельзя смешивать научные знания с гуманистическими, без усвоения которых невозможно
сформировать гуманистические убеждения и вызвать к жизни глубокие гуманистические чувства,
привить навыки и привычки поведения. Таким образом, результатом объективно переработанных знаний
этического содержания индивидом является личностное восприятие их, выраженное в форме моральных
представлений, ориентаций. Гуманистическая образованность, являясь элементом гуманистической
культуры, характеризуется высоким знанием о гуманизме как мировоззренческой системе и гуманности
как нравственном принципе. Понимание ценности человеческой жизни, способность самостоятельно
изучать информационный материал и умение его реализоватьв целях самопознания, самообразования,
самосовершенствования.
Важным элементом гуманистической культуры личности является ее гуманистическая сознательность.Г.А.
Кажигалиева и М.Ш. Мусатаеваопределяет гуманистическую сознательность как «гуманистическое
мировоззрение, предусматривающее формирование таких качеств личности, как осознание природы и
человека в их единстве, отказ от авторитарного стиля мышления, терпимость, склонность к компромиссу,
уважительное отношение к чужому мнению, иным культурам, ценностям и верованиям»[4].Данный
элемент гуманистической культуры личности охватывает лишь сферу индивидуального гуманистического
сознания, но не поведения личности.
Гуманистическая сознательность включаетв себя гуманистические представления, на основе которых
формируются ориентации личности относительно гуманистического мировоззрения. Они являются
результатом взаимодействия эмоциональной и рациональной сфер сознания. То есть гуманистические
представления - это правильные представления об общечеловеческих нормах морали: любви, сострадания,
милосердии, миролюбия, сорадования, вере в созидательные возможности человека, терпимости по
отношению к людям. Таким образом, гуманистическая сознательность представляет собой осмысленное
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отношение ребенка к общечеловеческим ценностям, включающих в себя гуманистические представления о
мире и миролюбии, ориентации, чувства, убеждения, гуманистический идеал, отношения и объединяющая
их гуманистическая направленность личности, как интеграционная характеристика нравственной
позиции личности по отношению гуманизма.Более подробно раскрывают личностное отношение
к общечеловеческой морали, чем на уровне потребностей, чувств и взглядов это гуманистические
ориентации. Гуманистические ориентации обладают побудительной силой к совершению гуманных
поступков, концентрируя в себе осознанное, относительно устойчивое, эмоционально переживаемое
отношение личности к общечеловеческим ценностям, более последовательно и целенаправленно
реализуемое в повседневном поведении, т.е. под гуманистическими ориентациями подразумевается
«высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными ориентирами ее
жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности, индивидуальная способность к миро
- и самопониманию, ориентированность личности действовать «для других», поиск ею нравственных
абсолютов…» [5]. Одним из компонентов гуманистической сознательности являются гуманистические
чувства. В гуманистических чувствах человек проявляет свое отношение к окружающему миру, к другим,
к самому к себе. Гуманистические чувства и эмоции можно сравнить со сложным поисковым механизмом,
позволяющим человеку как избирательно получать информацию морального свойства, так и определять
полезность поведения в социальной среде. Чувства активизируют познавательные усилия индивида и
волю, подготовку к деятельности, настойчивость в выполнении ее, особенно ярко проявляющая в борьбе
с пороками. С другой, чувства помогают закрепить моральные идеи, убеждения, служат толчком для
их реализации. Бескорыстие, чувство долга, любовь к людям, чувство прекрасного - гуманные чувства,
выражающие субъективные переживание личностью своего отношения к усваиваемым и реализуемым
нормам гуманистической морали и потребность ее в гуманном отношении к людям[6].
Мы считаем, что культура выражения чувств - необходимое условие нравственной жизни, признак
гуманистической культуры личности в целом. Где, в результате усвоения этической информации и в итоге
развития гуманистических чувств у человека формируется гуманистическая убежденность личности.
Итак, мы обращаем внимание к следующей составляющей гуманистическую культуру, как убеждение.
Гуманистические убеждения как элемент гуманистического мировоззрения подразумевает уверенность
в правильности знаний о гуманизме и гуманности и необходимости применения их в жизни, осознание
личностью гуманистических ценностей, их значения для осуществления своих жизненных планов, то есть
«осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностными
ориентациями. Содержание потребностей, выступающих в форме убеждений, отражает определенное
понимание природы и общества. Образуя упорядоченную систему взглядов (политических, философских,
этических и др.), совокупность убеждений выступает как мировоззрение человека»[7]. Если у личности
начинает складываться система твердых нравственных взглядов, то есть основания полагать, что у нее
формируются моральные убеждения.
В гуманистическом сознании есть три основные стороны, которые в своей совокупности образуют
структуру строения этого сознания: знание моральных принципов и норм, этические представления
и понятия личности, гуманистические чувства и переживания, гуманистические убеждения человека
и его гуманистические идеалы. Таким образом, в структуру гуманистической сознательности входит
гуманистический идеал личности. А.А. Гусейнов И.С. Кон дает следующее определение: «Идеал - понятие
морального сознания и категория этики, содержащие высшие моральные требования, возможная реализация
которых личностью позволила бы ей обрести совершенство; образ наиболее ценного и величественного в
человеке, абсолютное основание долженствования; критерий разделения добра и зла» [8].
Произошедшая в ХХI веке радикальная смена ценностных ориентаций и культурно-исторических
стандартов породила новое видение общественного, как, впрочем, и идеала вообще. Ученые (Г.К. Ахметова,
В. Ким) рассматривают гуманистический идеал, как современный идеал – это человек культуры, обладающий
способностью к самоорганизации, самообучению в течение всей жизни, где «идеалы выражают высший
образец отношения личности к обществу, общества к личности, образца совершенства человеческих
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отношений в условиях многонационального общества. Без идеала в широком ее понимания не может быть
и личности. Это внутренний двигатель ее поведения, импульс ее морально-волевых поступков» [9], где
необходимо развивать в личности сознательное стремление человека усовершенствовать себя, приблизить
свою жизнь к этому идеалу - одухотвориться. Эти нравственные ценности, входящие в понятие идеала,
должны быть материализованы в жизни каждой школы и выступать основным средством гражданского,
нравственного воспитания подростка, основанного на гуманистических отношениях. Таким образом, мы
считаем, что главным компонентом гуманистического идеала являются гуманистические отношения.
В социальной психологии, этике и педагогике различают общественные отношения, производственные,
моральные, нравственные, но все виды отношений материализуют связь человека с окружающим его миром
людей и вещей. Отношения могут быть физические, психологические, социальные. Мы придерживаемся
мнения, что гуманистические отношения - это настоящая культура человеческих взаимоотношений. Та
самая, которая основывается на гражданском самосознании человека, на его высоких социальных идеалах
и на уважении к другим людям, где раскрывается «отношение духовного субъекта к самому себе и другим
духовным субъектам» /10/ основанного на рефлексии, то есть «осознание и осмысление субъектом средств
и оснований деятельности, их изменение» [10].
Психологи считают, что ценность человека составляет то, к каким человеческим отношениям он
стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен установить.Проблеме формирования
гуманных отношений в последние годы уделяется большое внимание (А.А. Бейсенбаева, Т.Г. Бортко,С.М.
Бахишева, А.К. Дюсупова, В.М. Макарченков, Э.А. Урунбасарова, др.). Мы согласны с их точкой зрения, что
личностные смыслы, мышление, вся психическая жизнь человека возникают вследствие взаимодействия
людей друг с другом, в ходе которого один человек вынужден вставать на точку зрения другого при
формировании собственного поведения. Размышление, самопогружение в мир идей и ценностей помогают
обрести и сохранить необходимую для работы внутреннюю готовность к осмысленному действию.
Гуманистические отношения, как мы считаем, выражается «в характере отношения к людям, к природе,
к самому себе. С точки зрения гуманизма это отношение выражается в сочувствии, сопереживании,
отзывчивости, доброте - эмпатии» [11].
Из системы представлений, взглядов, ориентаций, убеждений личности вытекает гуманистическая
направленность личности, как интеграционная характеристика нравственной позиции личности по
отношению к гуманизму. Педагоги (А.К. Дюсупова, С.Э. Курманбаев, Е.П. Ли, С.А. Улитко) так раскрывают
сущность гуманистической направленности. Гуманистическая направленность - это совокупность
устойчивых мотивов, взглядов, убеждений и устремлений, ориентирующих одного человека на другого,
на общество, природу. Они проявляются в личностном долженствовании (искренность, честность,
порядочность, уважение); межличностных отношениях (сострадание, сорадование, справедливость,
бескорыстие); коллективной деятельности (товарищество, инициативность, ответственность,
солидарность); в духовном проявлении (доброта, милосердие, душевность, человеколюбие); гражданской
позиции (самодисциплинированность, трудолюбие, миролюбие, патриотизм.
Психологами установлено, что основным компонентом направленности личности выступают
гуманистические потребности. Под ними понимаются «состояние субъекта, которое он испытывает при
определенной нужде, в тех или иных предметах, людях, объектах, материальных ценностях, необходимых
для его экзистенции - онтологизации существования…» [12]. Исследователи выделяют несколько десятков
видов потребностей. Основанием для этого является характер деятельности человека. Потребности
могут быть трудовые, нравственные, правовые, эстетические, экологические, материальные, духовные;
по актуальности - устойчивые и неустойчивые; по характеру - здоровые и нездоровые; по носителям индивидуальные, групповые, коллективные; по времени - кратковременные, длительные, эпизодические;
по степени важности - основные, дополнительные, второстепенные; по силе - устойчивые и неустойчивые.
Наиболее распространенная классификация потребностей - биологические, социальные, личностные, т.е.
онимогут быть внешними и внутренними, позитивными и негативными, материальными и духовными. Но
в любом случае потребность - источник пробуждения человеческой энергии [13].
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Учитывая предмет нашего исследования, нас интересуют социальные потребности школьника,
которые проявляются в стремлении к общению со сверстниками, взрослыми, в принадлежности к семье,
классному и школьным коллективам, конкретному формальному и неформальному сообществу. Ребенок
остро чувствует потребность в любви: любить и быть любимым, признанным и защищенным. Результаты
исследований (Л.И. Божович, Н.Д. Левитов), посвященные влиянию условий жизни на воспитание и
развитие личности, показывают, что удовлетворение социальных потребностей ребенка способствует
образованию ряда личностных качеств, в частности, стремление к осмыслению ответственного
«Я», сознание самого себя через восприятие других, принадлежность к конкретным коллективам,
определенной народности, к человеческому сообществу. В свою очередь указанные личностные качества
являются основой для формирования у подростков потребности через свой образ ориентироваться на
другого человека, понимание чувств другого, сострадание к нему и сочувствие в его судьбе. Последние
представляют сердцевину гуманистической направленности личности: умение ставить интересы другого
человека выше своих личных; самоограничение во благо другого, проявление честности, бескорыстия,
верности, справедливости и т.д.
Моральные потребности связаны с наивысшими чувствами веры, надежды, защиты, добра,
справедливости. Ребенок, чувствующий отношение любви к себе, к своим близким, адекватно относится к
окружающим. Совесть он воспринимает как высший - нравственный закон; стыд - как моральное чувство,
в котором личность осуждает свои действия. Мотивы и моральные качества; жалость - как чувство,
вызывающее сострадание; благоговение - как почитание, уважение. Моральные потребности реализуются
во всех аспектах жизни ребенка физической, социальной, духовной.
Конкретной формой проявления потребностей личностивыступают мотивы.З.И. Васильевав результате
исследований установила, что«гуманистические мотивы, определяющие общественную направленность
личности находятся в разных соотношениях с другими нравственными мотивами. Гуманистические мотивы
могут быть в качестве мотивов-лидеров и вне связи с другими мотивами, в этих случаях направленность
личности приобретает преимущественно гуманистический характер с ярко выраженными проявлениями
отзывчивого отношения, чуткости к людям, стремления им помочь и быть полезным» [14]. Соглашаясь
с мнением М.Х. Балтабаевак мотивам гуманистического поведения мы относим:«мотивы гуманизма,
человеколюбия абсолютно преобладают над человеческим эгоизмом, пропуск через себя, через свой
эмоциональный и рациональный мир общечеловеческие нравственные ценности…» [15].
Одним из элементов гуманистической культуры личности является гуманистическое поведение.
Гуманистическое поведение личности зависит от гуманистического идеала личности и предполагает
проявление человечности во всей сложной системе отношений между людьми, бережное созидательное
отношение к природе, умение руководствоваться в своей деятельности принципами гуманизма,
непримиримость ко всякому проявлению негуманности к человеку. С этической стороны «моральное
поведение - это совокупность поступков человека, имеющих нравственное значение, совершаемое им
в относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях» [16], где мораль
рассматривается «как комплекс норм и ценностей, позволяющих индивидам осознавать себя, прежде
всего выразителями интересов определенных социальных общностей… и действовать соответствующим
образом» [17].
Итак, гуманистическое поведение личности утверждает гуманное отношение к людям, принятие активной
гуманной позиции в деятельности, реализуемой принципы гуманизма в жизни, то есть гуманистическое
поведение - культура внутренняя, внешняя, тендерная, социальная, национальная, международная,
способная облагородить, окультурить поведение воспитанников,где мораль способствует сознательному и
добровольному выбору линии поведения человеком и социальной группы [18].Руководствуясь положением
о том, что поведение состоит из поступков и действий, мы считаем, что компонентами гуманистического
поведения являются гуманистические поступки и привычки.
В поступках раскрывается гуманистическое отношение личности к другим людям. Этики определяют
важную ценность поступка, в гармонии морально-возвышенного мотива и морального результата. Важным
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для нас является вывод Ю.Н. Хижняка, где он рассматривает формирующуюся личностьв гуманистическом
воспитании, не как объект для каких то внешних воздействий, а как активный субъект саморазвития, то
есть подчеркивает связь конкретного поступка человека и его уровня культуры в повседневной жизни,
в культуре взаимоотношений (вежливость, чуткость, тактичность, доброжелательность, деликатность,
предупредительность); культуре речевого общения; эстетике внешнего облика; художественноэстетической культуре (формы приобщения к искусству, эстетическая оценка поведения, взаимоотношений
между людьми) [19].
Поведение предполагает единство слова и дела, мотива и поступка, наличие активной жизненной
позиции: «Ничто так не возвышает личность, как активная позиция, сознательное отношение к
общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения» [20].
Активная гуманистическая позиция - важный показатель, интегрирующий в себе их совокупность (уровень
знаний о гуманизме и гуманности, развитость гуманных чувств, достаточная сила воли и т.д.), показатель,
которым можно характеризовать гуманистическую культуру личности. По мнению Р. Баршаулы, А.П.
Сейтешева, современный молодой человек должен обладать высокой степенью социальной активности,
готовностью к переменам в жизни, быть оптимистом, проявлять гуманность, терпение и быть всегда
готовым с помощью культуры раскрыть свои сущностные силы, то есть он вырабатывает свою собственную
позицию, свое собственное «я», удерживая на дистанции позицию и «я» другого [21].Cточки зрения М.Ж.
Джадриной на современном этапе развития нашего общества выдвигается необходимость воспитания
разносторонне подготовленных к жизни, деловых предприимчивых, трудоспособных, творчески
мыслящих, высокообразованных как в интеллектуальном, так и в нравственном отношении людей [22].
Таким образом, активная гуманистическая позиция для нашего исследования заключается в
формировании человека, подготовленного к жизни, человека действующего, человека творческого, то
есть «современность требует активной позиции молодого человека в жизни. А искусство, как известно,
обостряет зрение» [23].
Итогом усвоения и реализации человеком гуманистических ценностей является формирование его
моральных качеств; гуманистическое поведение предполагает проявление таких качеств личности,
которые мы рассматриваем как его компонент. С этической стороны моральные качества рассматриваются,
как наиболее полные и весьма детализированные характеристики нравственного сознания, поведения
личности и степени ее моральности. Одни качества могут выполнять доминирующую роль в становлении
личности, другие - подчиненную. Педагоги (Г.К. Ахметова, Р. Аубакирова,М. Абдикаримов, М. Балтабаев, Е.
Балтабай, Р. Даулеталиева, А.Т. Дуйсебек, и др.)выделяют основные структурные компоненты содержания
гуманистических качеств личности, которые проявляются в практических отношениях человека с другими,
в поступках и поведении: милосердие и доброта, толерантность и альтруизм, сострадание и сопереживание,
доброжелательность и скромность, миротворчество. Становление гуманистического качества личности
зависит от ее гуманистической направленности и мотивов поведения. Мы в своем исследовании
рассматриваем гуманистические качества, как компоненты гуманистического поведения в целом,
взаимосвязанные с опытом и привычками гуманистического поведения, как определенное отношение к
окружающим людям и явлениям, укоренившееся в поведении личности и устойчиво проявляющееся в
различных ситуациях.
Итак, гуманистические качества личности являются результатом и обобщенным выражением
устойчивых отношений личности, ее деятельности и поведения, к ним, по нашему мнению, относятся:
самоуважение, уважение к старшим, ответственность, неравнодушие, трудолюбие, любовь к природе,
коммуникабельность и понимание. Гуманистические качества - это единство знаний, мотивов, способов
поведения с учетом комплексов гуманистических проявлений (порядочность, честь и совесть, надежность
и обязательность, уважительность, любовь к ближнему и милосердие)[24].
Таким образом, психолого-педагогический и философско-культурологический анализ трудов,
позволил нам уточнить определение понятия «гуманистическая культура» - это интегративное качество
личности, представляющее собой целостную систему взаимосвязанных компонентов: гуманистическая
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образованность, гуманистическая сознательность, гуманистическое поведение, основывающихся
на гуманистическом мировоззрении, где человек является приверженцем гуманизма как гуманного
отношения к человеку и человеческому сообществу, сторонник философии особого гуманного восприятия
человечества в целом.
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Меңдібаева С.А.
“Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ
(Қазақстан Республикасы)
ШЕБЕРЛІК МЕКТЕБІ «ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА КРЕАТИВТІ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ»
Шеберлік мектебінің мақсаты: креативті технология туралы түсінік қалыптастыру, әдебиет сабақтарында
тиімді пайдалана білу
Болжам: Тренинг кезінде қатысушылар өз тәжірибелерін қайта бағалауға, жаңа әрекеттерді меңгеріп,
олармен тәжірибелер жүргізуге мүмкіндік беру;
тәжірибе алмасуға, бірінен-бірі үйренуге бағыттау;
білімдер мен біліктерді күнделікті практикада, іс-әрекетте қолдануға бағыттау;
тақырыпты өз бетімен түсінуге жағдай жасау;
қатысушыларға жаңа көзқараста болуға мүмкіндік беру;
саралау қабілетін дамыту;
Мазмұны
•
Тақырыптың өзектілігі
•
Шеберлік мектебін өткізу формасы туралы түсінік
•
Психологиялық тренинг пен тренинг сабақтың сәйкестігі, принциптері
•
Мастер класқа қатысушыларға арналған ережелер
•
Технология туралы түсінік
•
Терминдермен жұмыс
•
Технологияны іске асыру тәсілдері
•
Әдебиетте креативті технологиялар компоненттері
•
Тапсырмалар
•
Рефлексия
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Тақырыптың өзектілігі
Көркем шығармаға көңіл аудармайтын, әдебиеттен рухани азық алмайтын ұрпақтың көбеюі - жалғыз
тіл, әдебиеті мамандарының проблемасы ғана емес - қоғам індеті, қоғам дерті. Тілге деген сұраныстың
төмендеуі, оқушыларда, ата-аналарда қазақ тіліне деген екіжақты көзқарастың қалыптасуы да (қазақ тілі
шетелге шығу үшін негізгі пән емес) өз дегенін жүргізуде.
Бұл мәселелердің түп тамырымен өзгерту үшін қазақ тілі, әдебиет пәнінің мұғалімдері тарапынан,
оқушы тарапынан, пәнді оқыту тұрғысынан өзгеше көзқарас, басқаша шешім, ерекше екпін қажеттілігі
туындады. Өзгеше ойлау - мәселені басқа тұрғыдан қарастыруға әкеледі. Жаңаша баға беру – соны
идеяларды туындатады. Сондықтан пән мұғалімін, пәнді, оқушыны үш аспектіде қарастыруға болады:
1. Мұғалім және креатив
2. Әдебиет және креатив
3. Оқушы және креатив
Тренинг деген не?
Қазіргі кезде тренинг кәсіби және тұлғалық даму тәсілі ретінде адамзат өмірінің барлық салаларына
енуде.
Тренинг – қысқа уақыт мерзімінде (1-4 күн) өткізілетін біліктілікті көтерудің белсенді курсы. Бір
күндік немесе көп күндік тренгинг болуы мүмкін. Әдетте тренингтерде аздаған теория элементтерімен
практикалық дағдыларға үйретіледі. Тренингті арнайы дайындалған жаттықтырушылар (арнайы
дайындықтан өткен мұғалім) өткізеді.
Тренинг – өте қарқынды оқыту. Сарапшылардың пікірлері бойынша тренингтердегі тиімді адам саны
10-12 адам болуы керек. Бұл біріншіден, нұсқаушыға тапсырманы әрбір адамға жеке-жеке көрсетуге
мүмкіндік берсе, екіншіден, тәжірибе алмасуға, бірінен-бірі үйренуге мүмкіндік береді.
Тренингтегі оқыту әдісі қарқынды тіл үйрену әдісіндегідей «терең бойлау» әдісіне жақын. Тренингте
рольдік ойындар, кіші топтардағы жұмыстар, «ойтүрткілер» басым болады.
Тренингтің белсенділік принципі мына себептерге байланысты: адам өзінің естігененің 10% -н,
көргенінің 50% -н, айтқандарының 70% -н, жасағандарының 90% -н меңгереді. Тренинг кезінде
қатысушылар өз тәжірибелерін қайта бағалауға, жаңа әрекеттерді меңгеріп, олармен тәжірибелер жүргізуге
мүмкіндік алады. Топтарда сенімділік, шығармашылық ахуал жасалатындықтан, қатысушылардың
білімдерін тереңдету, жаңа біліктер мен дағдылар алуына қолайлы жағдай туады.
Тренинг тиімділігі алынған білімдер мен біліктерді күнделікті практикада, іс-әрекетте қолданылуымен
анықталады.
Тренинг - тек қатысушылардың жеке қасиеттерін дамытатын орын ғана емес, олардың ынтымақтаса,
бірлесе жұмыс істеуге үйрететін жер.
Оқыту – тек адамның басы ғана емес, өзі тұтастай қатысатын үрдіс.
Тренинг – ең алдымен ақпаратты қабылдау. Ақпараттар әр түрлі каналдар, сезім органдары арқылы
қабылданады.
Осы жерлерде кейбір ерекшеліктерге кездесеміз. Адам ақпараттың көп бөлігін есту арқылы қабылдайды
деп ойлаймыз. Сондықтан да баяндамалар мен лекциялар семинар жұмыстарының басты әдістеріне
айналды. Шын мәнінде адам ақпараттың басым бөлігін көру арқылы қабылдайды:
Есту арқылы 11 %
Көру арқылы 83 %
Тренингте жадығаттарды визуализациялау қажеттігі айқын көрінеді. Бірақ ақпаратты тек қабылдап
қана қоймай, есте сақтау, меңгеру де қажет. Осы жерде басты ереже шығады, ақпарат қабылдауға неғұрлым
көп сезім органдарын қатыстырсақ, соғұрлым есте жақсы сақталады. Біздің:
оқығанымыздың 10 %
естігеніміздің 20 %
көргеніміздің 30 %

229

Nazarbayev
Intellectual
Schools

естігеніміз бен көргеніміздің 50 %
естігеніміз, көргеніміз бен өзіміз айтқанымыздың 70 %
Естігеніміз, көргеніміз, өзімін айтқанымыз бен істегеніміздің 90 % есте қалады.
Әрбір қатысушының өзіне тән ақпаратты қабылдау және өңдеу құрылымы бар. Біреулері оқу арқылы,
екіншілері есту арқылы, үшіншілері ұстап көру, жасау арқылы жақсы үйренеді.
Әрбір ақпарат адамның өз тәжірибесін қозғайды, осы тәжірибеге сәйкес сезім туғызып, сәйкес түсінік
туғызады. Бұл процесс оқу жадығаттарына қатысушылардың реакциясын туғызып, оқыту барысына әсерін
тигізуі мүмкін.
Әрбір қатысушының сезімі мен бағасы топтағы оқыту үрдісіне әсерін тигізеді. Тренингте оқу
материалдарын қабылдаудың эмоционалдық жағын бақылап отыру керек.
Жоғарыда айтылғандардан төмендегідей қорытындылар жасауға болады:
•
мүмкіндігінше көрнекіліктердің көп болуы
•
әрбір қатысушыға өзіндік жұмысқа және өз пікірін айтуға жағдай жасалу керек
•
әрбір қатысушыға оқу материалдарын қабылдау мен өңдеу ерекшеліктерімен танысуға мүмкіндік
жасалуы тиіс
•
әртүрлі сезім органдары қатысатындай қолданылатын әдістер түрлерін алмастырып отыру.
Психологиялық тренинг пен тренинг сабақтың сәйкестігі
1 кесте
Тренингке тән белгілер
Тренинг-сабаққа қолданылуы
Топтық жұмыс принциптерн ұстану
Топтық жұмыс принциптерін ұстану
Топ мүшелерінің өзіндік дамуына психологиялық
Топ мүшелерінің өзіндік пәнді игеруіне көмек
көмек көрсету
көрсету
Тұрақты топтың болуы
Сыныптармен (топтармен) жұмыс
Кеңістіктің дұрыс ұйымдастырылуы (ыңғайлы
бөлме, қатысушылар дөңгелене отырады)

Сынып бөлмесін дәстүрден тыс безендіру

Топ мүшелерінің қарым-қатынасына баса назар
аудару

Өзара көмек, өзара тексеру тәсілдерін қолдану

Топтық жұмыстың белсенді түрлерін қолдану

Топтық жұмыстың белсенді түрлерін қолдану

Субъективті сезімдер мен эмоцияларды
объективтендіруё
Қарым-қатынастың еркіндігін ұстану

Эврикалық әдістерді қолдануға жағдай жасау
Қарым-қатынастың еркіндігін ұстану
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Психологиялық тренинг пен тренинг сабақтың принциптері
2 кесте
Тренингке тән белгілер
«Бүгін және қазір». Болып жатқан оқиғаларды
рефлекциялау арқылы өзіндік талдау жасауға
бағыттау

Тренинг-сабаққа қолданылуы
Сабақта өтілген жадығаттарды рефлекциялау

«Шынайылық пен ашықтық». Өз проблемаларын
ашық айту арқылы топ мүшелері арасындағы
қарым-қатынасты жақсартуға жағдай жасау
«Мен». Болып жатқан оқиғаларды өзі арқылы
өткізу
«Белсенділік». Топ мүшелеріне сырттай бақылаушы
болуға тиым салынады
«Құпиялылық». Барлық талданған, айтылған
мәселелер топ ішіде қалады

Қарастырып отырған тақырыпқа көзқарасын
ашық айту арқылы топтық тал дау жасауға
жағдай жасау және топтағы қызу пікірталасты
қолдау
Қарастырып отырған оқу жадығаттарын өзі
арқылы өткізу
Топ мүшелеріне сырттай бақылаушы болуға
тиым салынады
Оқушының өз ойын ашық айтқаны үшін
болашақта «қудалау» көрмеуі

Әдебиет пәнін оқытуда креативті технологияларды қолдану тарихы
Технология туралы түсінік
Креатив – шығармашылық, өнертапқыштық, шығармашылық бастама, ойлау мен интеллектісінің
ерекшелігі, өнімділігі, шығармашылықтың субъективті жағы.
Креативтілік – жеке тұлғаның ойлаудағы ерекшелігі, өзгеше пікір туындатуы, жаңаша идея айта білуі,
іздеуі, табуы.
Терминдермен жұмыс
Креатив
Креатив-дегеніміз жасау. Жаңа нәрсені жасап шығару, ойлап табу. Қоғам бір орында тұрмайды, үнемі
даму үстінде, өзгеріске ұшырауда. Сонымен бірге қайтадан ойлап табу, жасау қажеттілігі туындайды.
Қазіргі заманда қоғамның барлық саласында креатив кең мағынада қолданылады.
Креативтілік және тиімділік
Креативтілік және тиімділік тек қана бизнес салаларында ғана емес, сабақта да керек тұстарын
айқындауға болады. Өзгеше ойлап, өзіндік пікір айту - кретивті ойлаудың негізгі бөлшегі. Әдебиет пәнінде
өзіндік көзқарас қалыптастыру –креативтілік.
Креакратия
Жағдайға қарай бейімделіп, кез-келген тұйық жағдайлардан өзгеше және тез шешімін табуға ұмтылатын
адамдардың белсенділігін айтамыз. Ал саясатта бұндай адамдардың билігін креакратия деп атайды.
Креативтілік теориясы
Креакратия және креативті технологиялар шет елде бастау алып, бізге енді бизнес, әсіресе шоу бизнес,
жарнама салалары арқылы дендеп келеді.
Креативтілік
Креативтілік– латин термині «жоқтан бар жасау» немесе «шығармашылық» деген мағына береді. Батыста
креативтілік деп шығармашылықтың технологиялық жағын қарастырады. Ал орыстарда кең мағынаға ие
болған. Тек техникалық дамуды қарастырып қоймай, қоғам дамуындағы бар салаға бағыттайды.
Шығармашылық пен креативтілік мағыналас емес. Шығармашылық процесс автордың шабытына,
қабілетіне бағытталады. Ал креативтік процесс прагматикалық элемент, яғни бірдеңені не үшін ойлап табу
керек, кім үшін ойлап табу керек, қажеттілігі бар ма деген сұрақтарды қамтиды.
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Креативтілікті шығармашылықтан тыс қарастыруға болмайды, яғни шығармашылық болған жерде
креативтілік болады. Ал керісінше болуы мүмкін емес.
Креативтілік – шығармашылық процесті ұйымдастыру технологиясы.
Технологияны іске асыру тәсілдері
Идеяларды іздеудің көптеген тәсілдері бар. Шартты түрде оларды үш топқа жіктеуге болады:
1. Ойлауды психологиялық тұрғыдан белсендіру тәсілі
2. Жүйеленген іздендіру тәсілі
3. Бағытталған іздендіру тәсілі
Бұл әдіс әдебиет сабағы үшін өте тиімді әдіс. Әдебиет адам жан дүниесінің айнасы болса, психология
ғылымы адам жанын зерттейтін ғылым ретінде әдебиеттегі нәзік тарамдарды танытуда атқаратын ролі
ерекше
Ойды психологиялық тұрғыдан белсендірудің ең танымал тәсілі- 40- жылдары А.Осборн ұсынған «миға
шабуыл» әдісі. «Миға шабуыл» әдісі алғашқы кезде бизнес идеялардың ұжымдық көрінісі ретінде пайда
болған. Яғни, қатысушылар идеяны ойлап табушылар және оны сынаушылар болып екі топқа бөлінеді.
Негізгі ережелері мынадай:
1. Айтылған пікір, ұсынылған идеяларды талқыға салуға, сынауға болмайды. Әркімнің өз ойын
айтуға құқы бар.
2. Басқа адам ұсынған пікірді, ойды қолдауға, дамытуға болады.
3. Ой, пікір айтудағы нақтылық, ойды үздіксіз жалғастыру.
4. Негізгі мақсат - көбірек жеке пікір, идеялар мен өз ойын айтқызу
5. «Миға шабуыл» әдісінің ең бірінші шарты сыныпта психологиялық жағымды хал- ақуал туғызу.
Оқушы ойын, пікірін, идеясын айтуда сыналудан, қателесуден қорықпау керек. Мысалы 5-сыныпта «Ақын
қонақтарды » оқыған кезде Барлас ақынның Абайға бата берер кезін СТО технологиясы бойынша болжау
тәсілін қолданып, өздеріне аяқтаттым. Бір оқушы сый-сияпат көрсетеді деді, біреуі жақсы тілек айтады
деді, тағы да қонаққа шақырады деді, кетераяқ ұсынады деді. Кетераяқты үлкендер сиғызатын мағынада
емес, шығарып салудың бір көрінісі ретінде қабылдаған балаға мен пікір қателігін дәлелдей бастасам, ол
оқушы енді қайтып өз ойын айтудан қорынатын, қорқатын болар еді. Шығарып салудағы кетераяқты тілге
тиек еткен оқушының кінәсі жоқ, сол салтқа куә қылған ата-ана кінәлі. Ал жағдаятқа оптимистік тұрғыдан
қарасақ, сый-сияпат көрсету, тілек айту, кетераяқ беру- Абайға берер Барластың батасының қазіргі көрінісі,
тек оны құндылық тұрғысына қарай бағыттау-ұстаз шеберлігі.
6. Әдебиет сабағында қолдануға тиімді тәсілдің бірі-«кері шабуыл». Бұнда жаңа ой, жаңа пікір,
өзгеше идея іздеудің үш кезеңі қамтылған:
7. Идеяның немесе пікірдің әлсіз түстары мен жағымсыз жақтары қарастырылады. Мысалы 11сыныпта М.Әуезов сомдаған Құнанбай бейнесін тарихи бейнемен салыстыра отырып пікір туындатуға, әрі
жазушы еріксіз қолданған тәсілді талдауға болады. Немесе посткеңестік кезеңде жазылған шығармалардағы
жетекші ролде, міндетті түрде қазақққа ақыл үйретуші орыс бейнесін сынай отырып талдауда кезең
көрінісін, идеяға табынушылық сияқты құбылыстарды байқатуда тиімді тәсіл.
Әдебиет сабағында өзгеше ойлау, креативті ойлау ой қиялдан туады.. Ой - қиял сабақта бала ойына
түрткі бола алсаңыз туындайды. Сөз дегеніңіз ой. Оқушыны сөйлете білгеніңіз ойына ой қосып, қозғау
салғаныңыз. Осы процестерге жетекші болатын креативті технологиялар. Бұл технологияның басты
мақсаты- баланың ойлау қабілетін дамытып қоймай, асқындыру (жақсы мағынасында). Әдебиетте
креативті технологияның компоненттері мынадай:
•
Креативті біліктер (елестету, жалғастыра алу, аглютинация)
•
Сүлбелеу (схематизация)
•
Топтастыру (типизация)
•
Негізгісін бөліп алып көрсету (акцентировать)
•
Алдын - ала білу
•
Қайта түзу
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•
Жаңаша түрлендіру
Мен бұл технологияның әр этаптарына ерекше назар аудартамын, проблемалық сұрақтар қойып, өткір
пікірлермен қозғау салу - оқушының өзгеше ойлауына, өзіндік қорытынды жасауына әкеледі.
Әдебиет сабағында креативті ойлауға жетектейтін процестің тағы бір түрі – мәтіндік зерттеу тәсілі.
Мәтіндік зерттеу
•
Мәтіннен негізгі ойды табыңыз.
•
Тосын жағдай (Мәтінде қандай тосын ойға кездестіңіз?)
•
Мәтіннен шығар өмірлік қағида.
•
Белгісіз және белгілі мәліметтер. Мәтіннен сізге бұрыннан таныс және таныс емес, тосын
ақпараттарды белгіле.
•
Ойыңды суретпен бейнеле. Мәтіндегі негізгі ойды суретпен, кесте түрінде, карикатура түрінде
жеткіз.
•
Тәрбиелік мәні бар қорытынды. Оқыған мәтіннен өз өміріңе, іс-әрекетіңе септігін тигізер қандай
қорытынды жасадың?
•
Талдауды қажет ететін тақырыптар. Мәтінге сүйене отырып, осында көтерілген тағы қандай
мәселені талдар едің?
Тапсырмалар
•
9-сынып. Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» өлеңін креативті технологияның компоненттері
бойынша талдаңыз. Талдауға анализ жасаңыз
•
11-сынып. 20-30-жылдардағы Әуезов әңгімелерін («Қорғансыздың күні», «Жетім», «Жуандық»,
«Ескілік көлеңкесінде», «Кім кінәлі?», «Барымта», «Оқыған азамат») креативті технологияның
компоненттері бойынша талдаңыз. Талдауға анализ жасаңыз
•
7-сынып. Абайдың 29-қара сөзін мәтіндік зерттеу тәсілі бойынша талдаңыз, талдауды қажет тетеін
тақырыптарға проблемалық сұрақтар қойыңыз. Нені байқадыңыз?
•
7-сынып. «Боранды түнде» әңгімесін мәтіндік зерттеу тәсілі бойынша талдаңыз.
Талдаудың бұл түрі оқушыларды нақты сөйлеуге, ойын шашыратпай, қысқа ғана, негізгісін айтуға
баулиды. Шығармашылықпен еркін әңгімелеу оқушылардың қиялын, арманын ойын дамытады, қабілетіне
әсер етеді. Оқушы көркем мәтінді талдай білу арқылы нақты, дәлелді сөйлеуге дағдыланады, сөз құдіреті
мен қасиетін ұғынады. Сол себептен, ең алдымен көркем тілмен сөйлеуге талаптандыру керек. Әр
сөйлемнің негізінде нақты ой, сол ойды анық, айқын кестелейтін сөз оралымдары болу керек. Күнделікті
пайдаланатын тілді жақсы меңгерген баланы оны кестелеп, әдемілеп қолдануға дағдыландыру керек.
Мағынасыз сөздер, шұбалаңқы сөйлемдер, айтатын ойын нақтылап беруге шорқақтық көркемдеп сөйлеуге
зиянын тигізеді. Сондықтан көркемдеп сөйлеуді әр сабақта жүйелі түрде жүргізген тиімді болмақ. Көркем
сөйлеу оқып отырған көркем шығармаға да тікелей байланысты. Ал көркем шығарма оқыған, көркем
шығарманы көркем талдай білген, көркем сөйлей білген оқушы сөзсіз өзгеше ой айтуға тырысады. Ал
өзгеше ой айту-кретивті ойлаудың көрінісі.
Әдебиет
1. Т. Ақшолақов. Шығарманың көркем айшықтарын таныту, А., «Жазушы», 1998.
2. А. Байтұрсынұлы. Тіл тағылымы, А, «Жазушы», 1992.
3. Р. Сыздықова, Б. Шалабаев. Көркем тексті лингвистикалық талдау, А., «Мектеп», 1989.
4. Қ. Бітібаева. Әдебиетті оқытудың тиімді жолдары, А., «Жазушы», 1990.
5. Қ. Бітібаева. М. Әуезов шығармашылығын мектепте оқыту А., «Жазушы», 1994.
6. Коростылева Л.А. Психологические барьеры и готовность к нововведениям. СПб., 1996, 66 стр.
7. Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» М., 2004
8. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технологии игры в обучении и развитии. М., 1996, 268 стр.
9.Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. М., 2005.
10. Сайт www.albest.ru, www.tor.kz
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Мұкатаева Г.К.
“Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ
(Қазақстан Республикасы)
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БҮГІНГІ ЖАЙЫ, КЕЛЕШЕГІ
Тіл мәртебесі – елдіктің айнасы, ұлттың ұлылығы, халықтың тарихтағы орнын белгілейтін мемлекеттік
сыны. «Адамзатты сақтаудың, ұлтты қорғаудың басты жолы тілді дамыту, қорғау»,- десек әсте қателеспейміз.
Тіл - ойдың елшісі. Кез келген уақытта жүрек қылын шертіп ой елегінен өтіп, ақыл таразысына салынады.
Недәуір уақыт ақылда сұрыпталып, екшеліп, адам алған әсерін тіл арқылы жеткізеді. «Тіліне қарап білімі»
демекші, пенденің тілімен әрбір сөз, пікір, тұжырым оның рухани мәдениетінің өрісін, білім-білігін, ойлау
қабілетін көрсетіп қана қоймай, қоғамда алатын орнын анықтайды. Себебі сөйлеген сөзінен, пікірінен адам
баласының ішкі дүниесін, жан сарайын, түйсік санасын өлшеуге, толық тануға болады. Түптеп келгенде,
тіл – адам жанының айнасы. Өмірге бей-жай қарайтын, басынан өткен-кеткендерін парақтай алмайтын,
өзін тануға, табиғатты түсінуге, қоғамның бет алысын шамалауға тырыспайтын адамнан тұрлаулы ой,
түбегейлі тұжырым шығу қиын. Себебі дәмді сөз тәтті ойдан шығады. Тіл – қастерлі де, құдіретті. Ол әрбір
адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы – әр халықтың ұлттық мақтанышы. Тіл – атадан
балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра.
Тіл – өмірдің ұлы қаруы. Сөз өнері «Адамға екі нәрсе тірек тегі: бірі – тіл, бірі – дінің жүректегі»,
деп Жүсіп Баласұғын бабамыз өсиет еткендей, тіл халықтың жан жүрегі, оның күллі рухани имандылық,
табиғи құқықтық ырыс-игіліктерінің негізі. Рухани мәдениеті биік, ойы ұшқыр, білімі толық адам өзінің
ой-пікірін жеткізе алмаса, онда оны ел танымайды. Ал, Тәңірі бізді басқа жан иелерінен бөліп жаратып
тіл берді емес пе?! Көрген- білгендерімізді санада қорытып, басқаға түсіндіре білуіміз үшін әлемдегі ең
ұлы құралды сыйлаған жоқ па?! Ендеше, сол құралды халық игілігі үшін жұмсау керек. Сонда ғана біз
ашқан жаңалықтар халық құлағына жетіп, көңіліне қонады. Халықтың психологиясын, дүниетанымын,
табиғаттағы әр құбылысқа деген көзқарасын ана тілінен, әдебиетінен танимыз. Біз тіліміз бай, ойы
ұшқыр халықпыз. Сан ғасыр бойы жасаған ауыз әдебиетіміз – соның айғағы. Десек те, сол әдебиеттен нәр
алып, шырынын ынталап бойға сіңіретін жастарымыздың жоқтығы алаңдатады.Оқуға селсоқ қарайтын
жастарымыз теледидирдан небір сорақылықты, зорлық-зомбылықты көріп санасының уланып бара
жатқанын байқамайды. Бұл жас ұрпақты шірітудің ең сұрқия амалы. Қазақ халқының рухани байлығының
мәйегі – тіл. Барша өнерді қадір тұтқан халқымыз солардың ішінен «Өнер алды – қызыл тіл» деп, бөлежара айтқаны оның қасиеті мен киесіне сенгендігі болар. «Өткірдің жүзі,кестенің бізі, өрнегін сендей сала
алмас» деп Абай данамыз арғы-бергі тарихтың сабағын саралай келіп, халқына рухани дүниесіндегі көркем
тілдің орны мен құдірет-күшін дәл бағалапты. Халық шешендерін бұлбұл, дүлдүл, жүйрік деп ардақтаса,
ойды кестелі сөзбен айта білген адамда шешен атағаны белгілі.Сөздің мәнерлі, ойлы, тұжырымды болуына
аса талғаммен қараған. Тіл өнері халқымыз үшін, шын мәнісінде дертпен тең болған.
Таза мінсіз асыл сөз
Ой түбінде жатады.
Су түбінде жатқан тас,
Жел толқыса шығады.
Ой түбінде жатқан сөз,
Шер толқыса шығады,- деп Асан Қайғы бабамыз айтқандай, бүгінгі шеріміз – ана тіліміз десек, жаңылыс
айтпайтын шығармын. Бұған дәлелім – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, ана тіліміздің,
атамекенімізде өзінің құдіреттілігі мен асылдығы, өткірлігі, тазалығы мен шырайлылығы дәрежесінде
құралып, кең жатып, өрісіне, білігіне жете алмай отырғандығы. Қазақ тілі еш уақытта өзімен көршілес
халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын өзгеге жібермегендігі
мыңдаған ғасыр тарихында айқындалған. Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілін білмеуі, не шала білуі мені
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қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата- ана кінәлі. Бұл – шынайы патриоттар тәрбиелеу жұмысына
үлкен зиян!
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ
тілін оқыту сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше назар аударғым келеді. Мемлекеттік тіл – құралдарын,
аудио-бейне материалдарын әзірлеу керек» деген. Кезінде аты әлемге аян ақиық қыран Бауыржан
Момышұлы атамыз 10 бөлімнен тұратын ұсыныстар жасаған.Олар Қазақстанда қазақ тілін мемлекеттік тіл
дәрежесінде жеткізу, қазақыландыру мәселесі, қоғамдық ұйымдар мен орындарда қазақша іс жүргізу, газет,
радиодағы тіл тазалығы, тіл мәдениеті туралы, ұлт баласын қазақ мектебінде оқыту, оқу орындарында
қазақ тілі, әдебиеті, Қазақстан тарихын міндетті оқыту, беделін көтеру, сөздіктер туралы нақты түсіндіре
дәлелдей жазған. «Бұларды көре, біле тұра, әскери адам болсам да, айтпай кетуді халқымның адал ұлы
ретінде өзіме ар, кешпес күнә санаймын», деп түйіндеген. Қазақ тілі Қазақстан кеңістігін түгел жайлағанда
ғана сөз тұғырына қона алады. Ана тіліміздің әйгілі жанашыры Сұлтан Оразалинов «Ана тілін білмеген –
ана сүтін ембеген өгей бала тәрізді сұйық жүрек, жат бауыр» болмаудан бастап мемлекеттік тілді дамытудың
әлемдегі алдыңғы қатарлы тілдер үлгісін ұсынуға дейін көрсете отырып, ХХІ ғасырда ана тіліміз, «мөлдір
бастаулы таза тіліміздің түгел түркіге ортақ тілге айналып, Мағжан ағамыздың болжауы, арманы ақиқатқа
айналар болса оған таңданбас едім», деп зор сенім білдіреді.
Ана тілімізді шын мәніндегі мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізу бәріміздің ұлы мұратымыз, біз өмір
сүріп отырған қоғамның парызы.Ұлы мұратқа жету үшін бүгінгі өмір сүріп отырған ұрпаққа тағдырдың
өзі беріп отырған тарихи мүмкіндікті уыстан шығарып алмайық. Қазақ тілі - іргесі мыңдаған жыл бұрын
қаланған, жас мөлшері Мысыр пирамидаларымен тұрғылас ғажайып ескерткіш тәрізді.Ол қазақтың
даласындай кең пішілген жайдары да жалпақ тіл. Оған қысылып – қымтырылу, асығып-аптығу, тіл ұшынан
шүлдіреп-былдырау мүлде жат! Қазіргі қазақ тілінің жағдайын ойлағанда, менің көз алдыма құйрық-жалы
сұйылған, әбден қан жілік боп, төрт аяғынан тұралаған тұлпар елестейді. Бұл күнде дүние жүзінде үкімет
пен парламент мемлекет тілінде сөйлемей өзге тілде сайрайтын бір ғана ел бар. Ол – біздің Қазақстан.
Радио мен теледидардан сөйлеген қандастарымыздың сөзін тыңдап таң қаласың. «Қайрақ болмай, егеу
болмайды» демей ме халқымыз ?! Ендеше бір кезде ұлы билердің көкірегінде дамылдап, көрігінде
шыңдалған осынау ғажайып тілді неге ұмытамыз, неге шұбарлаймыз?! Қазақстанның бүгінгі жағдайында
қазақ халқын, ең алдымен, шекара, әскер, кеден емес, ана тілі қорғауы тиіс. Ойы шолақ, тілі өшкен
халықтың басқаның жетегінде кетуі оңай. Біз Бостандығымызды сан ғасырлар бойы іздеп, қолымызға
садағымызды алып, найзағайды ұштап аянбай күрестік. Енді ХХІ ғасырға тәуелсіз ел болып табан тіреген
уақытта басқаға рухани тәуелді болып қалсақ, қайтадан ел болуымыз қиынға соқпақ. Біз санасы, намысы,
қажыр-қайраты бар ұрпақ тәрбиелеуіміз керек.Жаңа ұрпақтың көкірегіне білімнің, адамгершіліктің дәнін
ексек, ана тілін бойына дарытып,ұлттық рухта тәрбиелесек нұр үстіне нұр жауып, еліміз көркейіп дамитын
еді. Қазақ халқы өзінің шапшаң дамып келе жатқандығын ана тілінің даму деңгейінен де көргісі келеді.
Елбасы мемлекеттік тілдің өткені мен бүгінгісін ескере отырып, тілдің даму стратегиясын, іргетасын қалап
берді. Олар – басқару, ұйымдастырыу, ақпарат. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі
ұлттық газеттердің сапасын жақсарту қажет деп ойлаймын. Елдің тыныштығы, қоғамның тұрақтылығы,
мемлекетіміздің бүгіні мен болашағы оның әрбір мүшесінің парасатты ойы мен санасына байланысты.
Қазақтың қасиетті топырағына аунап өскен адам қандай бір биіктікке көтерілмесін, мейлі ол үкімет адамы
дейік, мейлі ол ірі банкир дейік, кез келген үлкен жетістікке қол жеткізгенімен өзінің ана тілін білмесе, ол
оның ішкі мәдениетінің жұтаңдығы. Мемлекттік тілдің қоғамдағы орнын көтеру үшін бүкіл жүйе болып
жұмыс істеуіміз қажет. Бала енді тілі шығып,балабақшаға барып қара сөздермен танысуы тиіс. Мектеп
қабырғасынан күнделікті өмірдегі қолданыстағы тілді үйреніп шықса, жоғары оқу орындарында мектеп
бағдарламасын қайталамай, тілдік категория тереңірек оқытылса, болашақта орысша және қазақша тіл
білетін маман даярлар еді.Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде оқушылар тек сабақта ғана қазақша
сөйлеп, оны тәжірибеде қолданбайды, одан гөрі ағылшын тілінде сөйлегенді ұнатады. Осындай күрделі де
ауқымды мәселені шешу үшін сөздік қорды байытуға бағытталған әдістерді ұсынғым келеді. Себебі сөздік
қордың бай болуы маңызды мәселе. Сөздік қорды дамытуға бағытталған әдістердің жалпы міндеті – сөздің
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мағынасын дұрыс түсініп,оны өз сөзінде дұрыс қолдану.
Түсіндіру әдісі – жаңа сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді ұсынуда қолданылады. Сабақ сайын үйретілетін
жаңа сөздер бойынша, яғни сөздік жұмысында іске асады.
Көрнекілік әдіс – сабақ сайын жүргізілетін әдіс. Басқа тілді үйретуде ең нәтижелі және жиі қолданылады.
Сұрақ – жауап әдісі – балалардың тілін дамыту үшін маңызды әдістің бірі.
Интерактивті әдіс – топтың, жұптың, өзара біріккен әрекетке бір-біріне алма-кезек әсер етуі. Бұл әдіс,
әсіресе сұхбат құруда оқушылардың белсенділігін арттырады . Бірігіп жұмыс істеуге үйретеді. Бұл әдістің
негізгі мақсаты – оқу процесінің барлық сатысында біріккен әрекетке жағдай жасау.
Қазіргі кезде қазақ тілін қандай бағытта, қандай мазмұнда оқыту керек? Меніңше, коммуникативті
функционалды бағытта болуға тиіс. Сондықтан тілдің коммуникативті механизмін ашу қажет. Яғни,
сөйлеу процесіндегі, сөйлем құрудағы, мәтін бойынша әңгіме құрастырудағы рөлі амал-құралдар арқылы
меңгертіледі. Қазақ халқы да, өзге ұлт өкілдері де «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» деген
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың сөзі тектен-текке айтыла салмағанын жете түсінсе, ұғынса екен. Тілдегі
тұғыр – біреу, қалғаны – тіреу екенін, ол тұғыр – қазақ тілі екенін санамыздан бір сәт те шығармайық!
«Тілсіз тірлік жоқ» демекші, ана тіліміздің көсегесін көгертуге, ұлттық мәдениетімізді көтеруге үлесін
қосу әркімнің міндеті. Лексикалық тұрғыдан өте бай қазақ тілі болашақта әлем тілдері қатарында өз орнын
алады және оның алғышарттары бүгінде қалыптасты деп ойлаймын. Тілімізді нақты істерімізбен ғана
өркендете алатынымызды бір сәт те естен шығармайық .
1.
жыл
2.

Әдебиет
Қазақ тілі мен әдебиеті (Республикалық ғылыми – әдістемелік және педагогикалық журнал) 2011
Қазақ тілі: әдістеме (Республикалық ғылыми – әдістемелік журнал) 2011 жыл
Мұқытова Ж.Қ., Капанова М.Б.
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
ПЕДАГОГ–ПСИХОЛОГ МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК
ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Қай мемлекеттің болсын өркениеттілігін көрсететін білімі мен ғылымы. Ғылымды дамытатын терең
білімді ұрпақ тәрбиелеу мұғалімнің қолында. Біздің мемлекетіміздің білім саласында осындай тың
бетбұрыстарға қадам басуы заңды да. Бұл бетбұрыстың бел ортасында тұратын – мұғалім.
Қазақстан Республикасының білім туралы Заңында: “білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және
жалпы адамзаттық қазыналар, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру
мен дамыту үшін қажетті жағдайлар жасалуы қажет”,- деп көрсетілген.[1.4]
Қазақстан Республикасының ЖОО-лары білімді, бәсекеге қабілетті, шығармашылығы мол маман
иелерін дайындауды көздеп отыр.
Қазіргі кезде педагогика ғылымының алдында тұрған ең көкейкесті мәселелердің бірі – кәсіби сапалы
мамандар даярлау.
Мұғалімді даярлау барлық кезеңдерде мәнін жоймайтын мәселелер қатарына жатады, себебі қоғамның
әлеуметтік-экономикалық міндеттері өзгеріске ұшырап отырады, ал мұның бәрі педагог кадрларын
мамандық даярлау жүйесіндегі көзқарастарды байыта қарауға жетелейді. Білім берудің ұлттық моделіне
көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, өз ісінде қасаңдық пен жаттандылықтан аулақ, практикалық
үйлестіруді шебер меңгерген, психологиялық-педагогикалық диагностика қоя білетін іскер мұғалім қажет.
Ғалымдардың зерттеуі бойынша, мұғалімге өз қызметінде екі жүздей жұмыс түрін атқаруға тура келеді
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екен. Ол мектептің барлық шараларына қатысады, көптеген адамдармен қарым-қатынас жасайды, көптеген
педагогикалық құбылыстар мен жағдаяттарды кездестіріп, оларды шамасына, біліктілігіне қарай шешеді.
Педагогқа тәрбиелей және басшылық ете білу, тыңдата және тыңдай білу, дүниетанымы кең болу,
сөйлеу мәдениеті, адаммен қарым-қатынас жасай білу, оған сенім арту, алға ұмтылуға үйрету, байқампаз
болу, қандай жағдайда болсын шешім қабылдай білу – қажетті қасиет. 		
Қазақстан Республикасының «Жаңа формация педагогінің үздіксіз педагогикалық білім беру
тұжырымдамасында» жаңа қоғам мұғалімі – ол рухани адамгершілігі жоғары, азаматтық жауапкершілігі
мол, белсенді, жасампаз, рефлексияға қабілеті басым, экологиялық білімді, шығармашыл тұлға, өзін-өзі
дамытуға және өзін-өзі көрсетуге ұмтылысы, әдіснамалық қалыптасуының жоғары деңгейін сипаттайтын
әлеуметтік, тұлғалық, коммуникативтік, ақпараттық және біліктіліктің басқа түрлерін меңгерген құзырлығы
жоғары маман деп сипаттайды.[2.1]
Бұл тұжырымдамада жаңа формация мұғалімнің алдында тұрған басты мақсат: мұғалімнің өмір бойы
оқуға өздігінен білім алуға және өзін-өзі тәрбиелеуге бағдарланған жүйесін қалыптастыру қажет делінген.
Бұл мектептегі оқу-тәрбие үрдісіне жаңа әдіс-тәсілдер енгізіп, білімге жаңа дәстүрлі емес инновациялық
технологияларды енгізумен сипатталады. Жоғарыда аталған талаптардың іске асуы мұғалімнің
шығармашылығын қажет етеді. Ал шығармашылық педагогикалық шеберлікке жетудің аса маңызды жолы.
Мұғалімнің моделін жасауда педагогика ғылымының докторы М.Сарыбековтың берген моделіне назар
аударсақ, ол төмендегідей:
Біріншіден: модельдің негізіне жан-жақты қабілетті, өзінің өмірлік және кәсіби бағытын біліп, соны
ұстана алатын маман - мұғалім алынған.
Екіншіден: автордың көзқарасы бойынша жоғары оқу орындарында сабақ санын көбейтіп қана қоймай,
оның кәсіби дайындығына баса назар аудару, болашақ мамандарда педагогикалық ойлау қабілетін шыңдау
керектігі туралы сөз қозғалады. Сондықтан бұл моделдің басты міндеті: жоғары оқу орнында тұлғалық кәсіби аспектілермен мұғалімнің еңбек технологиясын байланыстыру.
Үшіншіден: міндетті орта білім жағдайында, әр түрлі білім алу тәсілдерінің көптігінен, мұғалім білім
берудің жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеріп, оқу-тәрбие ісін ұйымдастырушы болуы шарт.
Төртіншіден: мұғалімнің кәсіби - педагогикалық іскерліктерінің арасында бұл моделде алғашқы орынға
педагогикалық жағдаяттарды, құбылыстарды, фактілерді саралай білу қабілетін қойған.
Бесіншіден: мұғалімнің адамгершілік бағыты оның тәрбиелік жұмыс әдісінен көрінуі тиіс.
Алтыншыдан: бұл модельде болашақ маманның кәсіби - педагогикалық әрекетінде ол жаңа ұрпақ
балаларымен жұмыс істейтіндігі ескеріледі. Бұл мектептегі оқу-тәрбие үрдісіне жаңа әдіс-тәсілдер енгізіп,
білімге жаңа дәстүрлі емес инновациялық технологияларды енгізумен сипатталады. Жоғарыда аталған
талаптардың іске асуы мұғалімнің шығармашылығын қажет етеді. Ал шығармашылық педагогикалық
шеберлікке жетудің аса маңызды жолы.
Ғалымдар Ш.Т.Таубаева мен С.Н.Лактионова болашақ мектеп мұғалімінің бейнесін былай сомдайды:
- балаға, мәдениетке, шығармашылыққа құндылық қатынас білдіретін;
- балалық шақтың экологиялық тазалығын қорғайтын;
- оқыту мен тәрбиенің мазмұнымен жұмыс атқара алатын;
- озық тәжірибелі педагогикалық технологияны меңгерген;
- қоршаған адамдармен жағымды қарым-қатынас жасай алатын және баланың дамуына қолайлы жағдай
жасай алатын мұғалім.
Ш.Т.Таубаева мен С.Н.Лактионованың болашақ мектеп мұғалімінің бейнесін сомдауында да
шығармашылықтың орны ерекше екенін байқаймыз.
Қазіргі кезде әрбір қоғам мамандарының алдына қойған талаптарына сәйкес «маман моделін», маман
профессиограммасын жасау міндеті тұр.
Антон Семенович Макаренко өзінің ісінен өнеге алатын жайлары көп, педагогикалық ілімге толы
көркем шығармаларымен жұртшылығымызға ертеден белгілі. Ал оның шығармаларын өз тілімізде оқу игілікті іс.
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Жоғары дәрежеде өз қызметін атқару- ұстаздан шебер болуды қажет етеді. Сондықтан, болашақ
мамандардың бойында мұғалімдік қызметке қажетті білім, іскерлік, дағдылар қалыптасып, кәсіби қызметтің
қырын, сырын ұғынуға қажеттілік болуы тиіс. Ондай қажеттіліктің орындалуына «Педагогикалық шеберлік
» деген пәнді оқыту өзінің оң ықпалын тигізеді.
Жоғары педагогикалық оқу орындарының студенттері үшін «Педагогикалық шеберлік» курсы
оқытылады. Мақсаты– болашақ педагог-психологтарды теориялық білімдермен қаруландыру мен қатар,
практикалық қабілеттерін дамытып, мамандықтың мәнін, ерекшелігін түсініп, шеберлігін жетілдіруді
көздейді.
Болашақ педагог-психологтар мұғалімге қойылатын талаптар туралы, педагогикалық шеберліктің
құрылымы, педагогикалық қызметтің ерекшелігі, шеберлікке жету жолдары, педагогикалық техника,
педагогтың беделі, педагогтың өзін-өзі үздіксіз жетілдіру қажеттілігі, педагогикалық мәдениетті көтеру
жолдары т.б. маңызды мәселелер туралы білімдерді алады.
Практикалық қабілеттерін жетілдіре отырып, оқушылармен тиімді өзара әрекеттесудің әдістерімен
танысып, жағымды қарым-қатынас орнату жолдарын меңгереді. Өзін-өзі жетілдіру мақсатында түрлі
тапсырмалар орындау арқылы жүру, тұру, киіну, сөйлеу, дем алу, дикцияны жақсарту т. б. мәселелерге
байланысты жаттығулар орындайды. Педагогикалық этиканы, әдепті жетілдіру мақсатында жағдаяттарды
шығарып талдау жасайды.
Бұл пән бойынша алған білімдер студенттің тек жалпы құзырлылығын жоғарылатып қана қоймай,
барлық қажетті қабілеттері мен сапаларын толық ашуға, шығармашылық потенциялы мен ұмтылыстарын
жүзеге асыруға, өзінің оқушылармен қарым-қатынасын жақсартуға, шеберлігін жетілдіруге мүмкіндік
береді.
Шеберлік дегеніміз – оқытушының жоғары деңгейде кәсіби қызметін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін
тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы.
Э. А. Урунбасарова.
Талант- шеберліктің ең жоғарғы көрінісі. «Талант - адамның еркі мен шығармашылығының жиынтығы»,
- деген К.М.Станиславский.
Озат тәжірибе - теория мен тәжірибеге сүйене отырып педагогикалық процесті жетілдіру мақсатында,
қызметіне шығармашылық негізде жаңа бір идея енгізу.
Өз дамуында педагогикалық шеберлік үш деңгейден өтеді. Біріншісі – кәсібилік. Ол жоғары мектепті
аяқтап отырған, педагогикалық іс-әрекетке даяр түлектерге тән.
Оқытушы енді оқу орнында өз бетінше жұмысқа кіріседі, онда кәсіби өсуі интенсивті және мақсатты
түрде кемелдене түседі. Оның жылдамдығы мен нәтижелігі өзін жетілдіруге және өзін тәрбиелеуге деген
нұсқаудың болуына да байланысты. Сонымен қатар, жас маман тәжірибелі педагогтерден үйрене алады,
өзінің әріптестерінің жұмысын талдап, қорытынды шығара алады, семинарларға, курстарға, ғылыми
конференцияларға қатысу арқылы кәсіби шеберлігін шыңдайды.
Біртіндеп оқытушының психологиялық-педагогикалық мәдениеті жоғарылайды. Репродуктивті ісәрекетпен қоса педагог, оқыту-тәрбие процесінің жаңа элементтерімен оны жетілдірумен, модельдеумен
айналысады. Бұл жаңа деңгей - педагогикалық шеберлікте – үнемі шығармашылыққа ұмтылуды көрсетеді.
Мұнымен қатар, педагогикалық қабілеттер дамиды, әдістемелік арсенал жетіледі. Бірақ педагогикалық
шеберліктің құрылымдық компоненттерінің дамуы бірдей өтпейді, олардың біреулерінің өнімділігі
жоғарырақ болуы мүмкін.
Үшінші деңгей - педагогикалық жаңашылдық. Жаңашылдық оқытушы оқу-тәрбие ісіне жаңа идеялар
енгізеді, әдістемелік жүйелер өңдеп, жаңа педагогикалық технологиялар қалыптастырады. Нәтижесінде
студенттердің кәсіби дайындығының өнімділі ғана жоғарылап қоймайды, оның сапасы да өзгереді.
Жаңашыл педагог болу үшін теориялық және практикалық дайындықтың жоғары деңгейі, интеллектуалды
қабілеттер, шығармашылық ойлау қажет.
К.Ю.Бабанский бойынша педагогикалық шеберліктің даму кезеңдері төмендегідей:
- кәсіптің негіздерін меңгеру, ғылымда, тәжірибеде белгілі тәсілдерді тиімді пайдалана білу (кәсіби
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мұғалім );
- мұғалім жаңа бір идеялардың нәтижелігін бағалап, басқа мұғалімдер арасында тарата білуі (зерттеуші
- мұғалім );
- өзінің қызметінде, тәжірибеде белгілі әдістерді қолданумен қатар, жаңа бір шешімдерді тауып енгізу
(жаңашыл мұғалім ).[3.2]
Сонымен, педагогикалық шеберлік дегеніміз – жүйелі үрдіс, педагогикалық іс-әрекетте нәтижелі
табысқа жеткізетін жол. Ол жұмысқа жаңа сапалық мазмұн береді. Кәсіптік позицияны қалыптастырады.
«Біз мұғалімдерге былай істе, не болмаса былай істе, - деуден аулақпыз, бірақ басқаларды басқару үшін,
оларға ықпал жасау үшін сол мәселеге қатысты психикалық құбылыстарды зерттеу заңдылықтарын білуі
керек», - деген К.Д. Ушинский.
Көрнекті совет педагогы А. С. Макаренко өз шеберлігін жетілдірудегі тәжірибесіне сүйене отырып,
былай деп жазғаны тегін емес: «Менің педагогикалық талантым болған емес және де педагогикаға ешбір
әуестенбей-ақ кездейсоқ келдім... Бірақ мен үйрендім. Мен өз ісімнің шебері болуға тырыстым. Ал әркімақ өз ісінің шебері бола алады, ол үшін оған көмектесу керек, ол өзі де жұмыс істеуге ынталы болуы тиіс».
Көрнекті педагог бұл сөзінде өзін тым сыпайы етіп көрсеткен болар. Бірақ, бір нәрсе айқын: педагогикалық
қабілеттілікті қалыптастыруға болады.
Ұстаз бүгінге емес, ертеңге, болашаққа қызмет істейді. Ол заман дамуынан артта қалмастан, өзін өзі жан–жақты дамыту үшін саяси–идеялық дәрежесін, ғылыми–теориялық білімін және педагогтық
мамандығын күнбе– күн жетілдіріп отыруға талаптанады. Сонда ғана мұғалім шығармашылық еңбектің
тамаша шебері бола алады.
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ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА КӨРКЕМӨНЕР ШЫҒАРМАЛАРЫН
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Өнердің қай түрі болмасын өмір танытады. Адамның ойын өрістетіп, сезімін сәулелендіреді. Сол
арқылы олардың бәрі ді адам үшін қызмет етеді. Осы тұрғыдан қарағанда өзара байланысты әдебиеттің,
бейнелеу өнерінің, музыка мен театр өнерін жас ұрпақты тәрбиелеудегі орны ерекше. Адамның өмірге
эстетикалық көзқарасы оның өмірі мен қызметінің барлық саласынан көрінеді. Эстетикалық талғамы биік,
сезімтал адам әсіресе еңбектегі әдемілікті, табиғаттағы сұлулықты, өнердегі әсемдікті танып, оны сүйе,
қастерлей білетін болады. Бұл жайында В. Белинский: «Әсемдікті сезіну-адамгершіліктің шарты. Тек осы
сезім төңірегінде ғана ақыл-парасат болуы мүмкін..., тек осы сезіммен ғана адамзат өзінің жеке басының
мүдделерінде, өзінің жеке көзқарасында Отан үшін құрбан ете алады, тек осы сезіммен ғана адам өмірде
ерлік істей алады,... эстетикалық сезім- жақсылықтың негізі, адамгершіліктің негізі» [1, 19] дейді. Яғни,
эстетикалық сезімді, әсемдікті сүйе білуге, тани білуге тәрбиелеу- ұлттық өнерге, туындыға мұқият зейін
салуды талап етумен қатар балалардың ақыл-ойын, дүниетанымын дамытады.
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Жас ұрпақтың эстетикалық сезімін қалыптастыруда көркем әдебиеттің маңызы айрықша. Өйткені
«Көркем өнер біздің ішкі дүниемізге, жан-жүйемізге әсер ететін адамдық қалыбымызды тәрбиелейді»,дейді ұлы жазушы М.Әуезов [2, 219]. Осы мақсатта әдебиеттен сапалы білім беруде туған жеріміздің
тарихында мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан мәдени мұраларды, қазақ халқының рухани және
адамгершілік дәстүрлерін тұғыр етеміз.
Әдебиет пен көркем өнердің байланысы олардың тақырып және идея ортақтастығынан, мақсат
бірлігінен туады. Мәселен, көркем әдебиетте ұлы жазушы М.Әуезов жасаған Абай образын бейнелеу
өнерінде халық суретшісі Әбілхан Қастеев те, мүсін өнерінде Наурызбаев та жасады. Сол сияқты қазақ
ертегілері мен эпостарына жасалған иллюстрациялар әдебиет пен бейнелеу өнерінің қатысы жайлы нақты
дәлел бола алады. Әдебиеттің музыкамен байланысы да өте күшті. Өйткені әдебиет адамтану ғылымы
болса, музыка - сол адамның жан азығы. Музыканың поэзияға байланысы жөнінде орыстың атақты
композиторы А.Н.Серов: «Музыка поэзияны толықтырады, сөзбен жеткізуге қиын әрі болмайтын сезімді
жеткізеді. Музыканың осы ерекшелігі оның ең басты, еліктіріп, тартып әкететін сүйкімді қасиеті болып
табылады»,- деп бағалаған. Біз орта мектепте әдебиет сабағын өткізу барысында жоғарыда аталған көркем
өнер салаларының өзара байланыстылығына, олардың эстетикалық тәрбие құралы ретіндегі әсеріне
тоқталамыз. Бейнелеу өнері шығармаларын пайдалану оқушылардың эстетикалық көзқарасын тәрбиелеуде
ықпалы мол. Түрлі иллюстрациялар, мүсін жасау, пейзаж, портреттер, сәулет өнерлері құралдарымен өмір,
табиғат және қоғам әсемдігі өрнектеледі. Бейнелеу өнері шығармалары жастарды әсемдікке тәрбиелеп,
адамдар мұраттарына, күнделікті өмірдегі тәртібіне үлкен ықпал жасайды.
Ақын-жазушылардың шығармашылығын оқушылар шын ықыласпен оқып үйрену үшін, ең алдымен
олардың өзін құрметтеп, үлгі тұтарлық белгіде болу керек. Осыған орай, әр ақын-жазушының портретіне –
оның шығармашлық - әлеуметтік рөлін айқындайтын өткір де терең мазмұнды сөздер береміз. Ол сөздерді
сол ақын жазушының өз шығармаларынан немесе ол туралы айтылған пікірлерден аламыз. Мысалы,
Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылық жолын өтерде оның портретінің астына мына үзіндіні
жазуға болады:
Еділ үшін егестік, Бұзуын ойлап кеңестік
Тептер үшін тебістік. Аламанға жел бердік –
Жайық үшін жандастық, Аса жұртты меңгердік.
Қиғаш үшін қырылдық... Қара қазақ баласын
Ханның кірген ақ орда Хан ұлына теңгердік...
Жаңа тақырыпты Махамбеттің осы сөзімен бастап, «Хан ордасын бұзып, қара қазақ баласын хан ұлына
теңгеру» ақынның өмірлік мақсаты болғанын айтамыз. Нәтижесінде оқушылардың көру, есту арқылы
жаңа сабаққа деген ықыласы артады. Осы сияқты Ы.Алтынсариннің өмірі мен шығармашылық жолын
өтерде оның портретінің астына: «...Мен әлім келгенше туған еліме пайдалы адам болайын деген негізгі ой
– талабымнан әсте қайтпаймын», - деген сөзін жаздық. Ал Абай Құнанбаевтың өмір жолы туралы айтарда
оның портретіне:
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ – барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, - деген үзіндіні беруге болады. Тағы бір айтылатын жайт –
портреттермен қоса түрлі иллюстрацияларды да пайдалануға болады. Олар шығарманың мазмұнын
оқушылардың жақсы игеріп, идеясын айқын түсінуіне, кейіпкерлердің ішкі дүниесіне терең бойлауына
септігін тигізеді. Мысалы, «Біржан – Сара айтысы» тақырыбын талдауда сахнада жасалған кейіпкерлердің
суреттерін пайдалану дұрыс. Оның ұтымдылығы, әсіресе, М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы
басты кейіпкерлер – Абай мен Құнанбай образдарын талдағанда жақсы сезіледі. Абай образын талдаудың
барысында романның бірінші кітабындағы жасөспірім Абай тұсында Ә.Қастеевтің «Жас Абайын», ал
екінші, үшінші кітаптарындағы кемелденіп жеткен әлеумет қайраткері, ақын, композитор, ойшыл Абайға
келгенде Наурызбаевтың Абай ескерткішінің репродукциясын кәдеге асырдық. Құнанбай образын
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талдағанда, халық әртісі Қ.Қуанышбаевтың суреті таптырмайтын көрнекілік.
«Құлақтан кіріп бойды алар», жан тебірентетін музыканың, оның ішінде әннің эмоциялық күшін
адамның рухани эстетикалық талғамын қалыптастыруда рөлі орасан зор. Музыканың әлеуметтік орны
туралы француз жазушысы Бальзак: «Музыка әуені – поэзиядағыдай образ жасап, сезім тудырады», десе, немістің ұлы композиторы Л.Бетховен: «Музыка әрқашан да мағыналы, мазмұнды болады. Шын
мағынасындағы музыкалық шығарманың қайсысының болсын идеясы бар», - деген. Ал қазақтардың
музыкалық қабілетінің аса биіктігін көрсететін Шоқан айтқан аңызды жазып алдырған Потанин
қазақтардың поэзиясы мен музыкасының байланысы жайлы География қоғамы мәжілісінде тиянақты
тұжырым білдірген. Жарты ғасырдан соң Потанин жаңғыртқан қазақтарға ән қонған халық екендігі жайлы
осы аңыз бен музыканың поэзиямен сабақтастығы төңірегіндегі Шоқанның пікірін шамамен 1855-1856
жылдары жазған («Қазақ халық поэзиясының формалары») атты еңбегінен ұшыратамыз [2, 71] .
Демек, поэзиямен тікелей және тұрақты қарым – қатынасқа түсетін музыка өнері поэтикалық
образды кемелдендіріп, шығарманың мазмұнын өткірлей түсуге себепші болады. Сондықтан әдебиетпен
келісті түрде үндескен музыка оқушылардың образды ойлай, сезіну қабілетін дамытады. Осыны ескере
отырып, әдебиет сабағында тиісті жерінде ақын жазушылардың музыкалық шығармаларын оқушыларға
эстетикалық тәрбие берудің бір құралы ретінде пайдалануды көздеп, жүйелі жұмыстар жүргіздік. Біз
музыкалық шығармаларды үш түрлі жолмен пайдаландық. Біріншіден, композитор ақындардың өмірі
мен шығармашылық жолын өткенде кейбір әндерді сол материалдың мазмұнына жол ашатын кілт ретінде
қолдандық. Мысалы, «Біржанның өмірі мен шығармашылық жолы» атты тақырыпты өткенде, ең алдымен
сабақтың тақырыбын жариялап, «қазір ақынның әніне кезек береміз» деп, үнтаспадан Біржан салдың әнін
тыңдатамыз. Осындай тәсілді Ақан сері, Абай, Сәкен, Шәкәрім шығармашылығын өтерде қолдануға да
болады.
Екіншіден, ақындардың бағдарламаларда берілген өлеңдерін өткенде, олардың әні барларын сол
өлеңнің идеялық – көркемдік мазмұнын жан – жақты ашу үшін таныстырамыз. Мысалы, Абайдың саяси әлеуметтік лирикасынан «Бойы бұлғаң» өлеңін талдағанда оны әнімен тыңдатамыз. Бұдан кейін төмендегі
сұрақтар бойынша талдау жасатуға болады:
1. Бұл ән қандай әуенмен айтылған? Оның себебі? (Ән секіртпелі әуенмен айтылған. Өлеңнің әні
ызалы сатиралық сарынға үндес келеді).
2. Әнде қандай адамның портреті берілген? (Өзіне - өзі риза, қылжақбас, жылпос екі жүзді адамның
портреті берілген).
3. Өлеңге әннің былайша жазылуының мәні қандай? (Әннің арқасында өлең қуларды әшкерелеудің
пәрменді құралына айналып отыр. Ән арқылы халық арасына өлең кеңінен таралған).
Үшіншіден, әндерді ақындардың шығармашылық еңбектерінің бір ерекшеліктері ретінде таныстырамыз.
Мұндай жағдайда тақырыптың өрісі кеңіп, мазмұны тереңдей түседі. Өйткені бұл тақырып әрбір ақынның
бағдарламада берілген өлеңдерін ғана емес, сонымен бірге мектеп бағдарламасына еңбеген әндерін де
қамтитын болады. Сабақта ақынның композиторлық өнері туралы мәлімет беріліп, тарихи – теориялық
мәселелер де сөз болады. Мұндай сабақтың тақырыбын көбінесе «Біржан – ақын және композитор», «Ақан
сері – ақын әрі дарынды композитор», «Абай және музыка» және т.б. деп атауға болады. Сабақтың қай
мазмұнында өтетініне үлгі ретінде «Абай және музыка» деген тақырыптың жоспарын келтірейік:
1. Абайдың композиторлық өнері
2. Абайдың музыкалық туындылары (30 шамалы әні). Оның кейбіреуін тындату.
3. Әндерге қысқаша талдау жасау.
4. Қазіргі композиторлардың Абай өлеңдеріне жазған әндері (М.Төлебаев, Н.Меңдіғалиев, А.Еспаев,
Н.Тілендиев, С.Мұхамеджанов, т.б.).
5. Абайдың ақындық және композиторлық өнерінің бір-бірімен үндестігі, оның әлеуметтік мәні.
Абай – қазақтың рухани мәдениетінде ерекше орын алатын тұлға. Абайдың музыкалық мұрасы, қазақтың
ән-күй жанрына қосқан үлесі зор. Музыкатану саласына жаңашылдық бағыт әкеп қосқан, жаңашылдық
үрдіс қосқан үлесі зор. Абайдың ән жанрына құрылым, музыкалық сарын, әуендік тұрғыдан келгенде
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жаңашылдық қосқан. Музыка саласында жазба мәдениетінің болмауына қарамастан, Абай әндерінің бізге
толық жеткен себебі олардың халықтың жүрегінде сақталуында. Композитор болғанымен, нота білмеген
Абайдың әндері ауызша таралды. Абай әндерінің халыққа кең таралуына, біріншіден, ән табиғатының
халыққа жақындығы, тыңдаушысын баурап алар тосын әуен мен терең мазмұн болса, екіншіден, сол
әндерді үлкен сахна - сахарада нағыз күміс көмей әншілердің орындауы еді. Міне, осындай деректерді
бере отырып, үнтаспадан ақынның ел арасына кеңінен тараған әндерін тыңдатып отыру абзал. Олардың
бәрі жас ұрпақтың бойында эстетикалық мұратты қалыптастыруға әсер етеді.
Оқушылардың сабақ кезінде алған білімдерін сыныптан тыс тәрбие процесінде де іске асыруға болады,
яғни әдебиетпен байланысты шығармашылық үйірмелер ұйымдастыру. Оқушылардың шығармашылық
жұмыстарының басты формаларының бірі – әдеби кештер өткізу; сахналық көріністер дайындау; жыр
мүшайраларын өткізу; көрмелер ұйымдастыру. Көрмеде оқушылардың бейнелеу өнері, қабырға газеттері,
қолжазба журналдары көрсетіледі. Ондай шаралар оқушыларды қуанышқа бөлейді, көркемдік, әсемдік
талғамын дамытады.
Әдебиет:
1. Белинский В. Эстетикалық тәрбие жөнінде көзқарасы // Қазақстан мектебі. №8. 2004.- 19б.
2. Әуезов М. Әдебиет туралы. – Алматы: Санат, 1983. – 219б.
3. Мұқтарұлы С. Шоқан және өнер. – Алматы: 1985. – 71б.

242

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Мухамедрахимова Г.И.
кандидат педагогических наук
Кокшетауский государственный
университет имени Ш.Уалиханова
(Республика Казахстан)

Мухамедрахимов К.У.
кандидат физико-математических наук
Кокшетауский государственный
университет имени Ш.Уалиханова
(Республика Казахстан)
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПОЗНАНИИ КУРСА ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ КАК
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
В настоящее время важным направлением деятельности по обеспечению устойчивого развития является
процесс повышения информированности населения, в частности, о состоянии окружающей среды.
Одним из направлений решения данного вопроса является развитие экологического сознания населения,
основой которого становится профессиональная подготовка будущих специалистов всех профилей.
Один из путей решения такого рода вопроса предполагается освоение экологических знаний, развитие
экологического сознания населения, профессиональная подготовка будущих учителей. Включаясь в
решение всех насущных экологических проблем, именно экологизация образования становится сегодня
в ряд актуальных направлений, задачей которого в третьем тысячелетии является формирование нового
экологического менталитета казахстанского населения на пути к «устойчивому развитию и безопасности
всей среды обитания» [1], [2]. В настоящее время уже недостаточно, чтобы только специалисты-экологи
диагностировали источники загрязнения и поднимали тревогу. Экологическое состояние окружающей
среды в любом регионе Казахстана должно касаться каждого специалиста. Таким образом, основным
элементом базовой подготовки специалиста любого профиля должны быть фундаментальные физика и
астрономия (с той или иной степенью полноты они читаются во всех вузах в курсе естествознания), а
экологическое мышление должно закладываться уже на этапе формирования целостной физической
картины мира.
Конечно, изучать материал сразу нескольких дисциплин требует от студента очень серьезных усилий,
сознательной готовности изучать интегрированный курс из нескольких предметов естествознания, еще не
представляя себе их подлинное место и значение. Поэтому в нашей работе мы рассматриваем возможности
реализации взаимосвязей курса астрономии с физикой и вопросами экологии. В вузовском образовании для
педагогических специальностей естественнонаучного цикла изучение вопросов астрономии и экологии
введено только для физиков как отдельные предметы, а для остальных специальностей – астрономия
вообще не изучается. Здесь, естественно, могут быть разные причины: разного характера и разного уровня,
разного происхождения и разных результатов. Но ясно одно – необходимо работать в этом направлении,
чтобы вернуть астрономии «былую» значимость, «величие» и «уникальность», и «водворить» ее на ее
законное место: ведь со времен древних Египта, Китая и Греции, включая Галилея и Ньютона, астрономия
была фактически лидером естествознания, ибо основные физические принципы и математические методы
развивались именно при астрономических исследованиях. По этому поводу следует лишь добавить, что
как физика, так и астрономия – как учебные предметы, должны быть реабилитированы в высшей школе
в лучших образовательных традициях нашей страны. Только тогда можно предполагать хорошие знания
и умения студентов в вузе. В связи с этим, в нашей стране в подготовке всех специалистов, так или иначе
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причастных к экологическим проблемам, должны играть базовые знания фундаментального характера,
которые позволяли бы творчески адаптировать научные сведения и концепции. Будущий учитель
естественнонаучной направленности должен обладать системой базовых знаний, в которой органически
переплетаются фундаментальные и эколого-прикладные знания, это предполагает междисциплинарный
характер подготовки: намеченная дисциплина должна преподаваться в интеграции с несколькими и
рассматриваться как составная часть целостной картины мира.
В связи с этим нами в течение ряда лет разрабатывалась программа курса физики и астрономии на основе
предметной интеграции предназначенная студентам педагогических специальностей, и направленная на
то, чтобы приучать слушателей воспринимать экологический стиль мышления. Привить экологическое
мышление – означает обучать так, чтобы будущий учитель смотрел на все технологические процессы
и природные явления несколько под иным углом зрения. Профессиональный физик, анализируя новое
явление, автоматически увязывает его с уже известными явлениями, не относя его к какому-либо разделу
физики (к оптике или молекулярной физике и т.п.). Точно также, междисциплинарный характер обучения
должен прививать умение видеть место любого процесса или явления в общей структуре мироздания –
именно «видеть», а не «находить». Желаемого результата можно добиться, если уже на самом раннем
этапе обучение физике будет нацелено не на получение конкретных знаний, а направлено на организацию
экологического стиля мышления. Поэтому нам нетрудно указать конкретное место разрабатываемого
интегративного курса физики и астрономии (ИКФиА) для студентов в общей системе экологического
образования, так как в этом курсе закладываются основы междисциплинарного метода изучения природных
явлений, создавая тот необходимый фундамент, на котором строится целостная картина мира.
Мы стремимся рассматривать физические явления, объекты и теории, знание которых принципиально
необходимые для студента: формирование атмосферы и других оболочек Земли, глобальные природные
циклы, фотосинтез, воздействие физических факторов на человека и другие живые организмы, влияние
небесных тел – Солнца, Луны и др. – на жизнь на Земле. Иначе можно сказать, что для фундаментальной
базовой подготовки современного специалиста естественнонаучного направления было необходимо
обратить внимание на овладение ими такими сведениями из арсеналов таких научных дисциплин, как физика
и астрономия, экология и биология, что означает укрепление междисциплинарных связей – это решает
и проблемы интеграции физики и астрономии, и проблемы экологизации дисциплин. К ним относится
формирование физико-астрономического языка терминов и понятий, которая должна находиться в центре
внимания учителя, это – работа над введением общеэкологических терминов и понятий. Само по себе
формирование физических понятий – дело трудное, связанное с такими свойствами, как многогранность
и многосторонность ряда научных понятий. В нашем случае одно и то же понятие используется для
описания разных сторон материальных объектов или явлений в разных науках и предметах; а порой один
и тот же термин – для названия и явления, и характеристики (например, сопротивление). Поэтому умение
определить понятие имеет огромное значение как для науки, так и для людей, изучающих эту науку. Оно
придает мышлению такие качества, как точность, четкость, определенность, и влечет за собой выработку
логических умений: анализ, сравнение, различение, абстрагирование и обобщение. Таким образом, в
обучении ИКФиА нами реализуются возможности усвоения студентами не только астрономических
знаний, но и экологических вопросов. И физика, и экология, и астрономия пользуется своей терминологией.
Введение таких общеэкологических понятий, выявление причин протекания природных явлений, открытие
закономерных связей между физическими и астрономическими терминами, характеризующими отдельные
стороны изучаемого явления, экологических законов природы, общих правил – это акты совместного
изучения как физики и астрономии, так и экологии.
Специфика языка обсуждаемого нами экологизированного ИКФиА на основе предметной интеграции
выливается в широкое использование научных понятий для формулировок законов природы и Вселенной,
для описания и объяснения физических и космологических явлений на основе экологического подхода.
Успешное овладение общеэкологическими понятиями при изучении физики и астрономии способствует
формированию знаний по вводимой новой системой терминологии, которая складывается из четкого
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раскрытия цели понятия, его назначения и происхождения. Для этого сегодня очень удобно использовать
системные подходы в процессе познания и образования в целом. Так как у человека и окружающего его мира
рассматриваются две стратегии взаимодействия [3, 108] – стратегия познания и стратегия преобразования,
то от того, насколько мы глубоко и цельно познаем мир, в этих пределах мы его и преобразуем. То есть,
превращаясь в ядро познавательной модели, системные подходы могут быть использованы в разнообразных
формах выражения: от отдельной темы предмета до разделов и глав, от системности целого научного
направления до системности их взаимосвязи; от системности свойств и законов, до системности теории.
Раскрытие общности в многообразии предметов также возможно осуществить из единого понимания
системы. Но ученые констатируют факт – в реальности единого понимания системы до сих пор не
выработано. Например, в последнее время появились такие новые понятия как «самоорганизация»,
«синергетика», «экосистема», «глобальные экологические катастрофы», «антропогенное воздействие» и
т.п. Можно рассматривать целое системное движение, охватывающую уже обширную область научного
познания. В настоящее время можно выделить три основных направления системности, которые мы
назвали бы системной интеграцией в познании курса физики и астрономии на основе экологизации:
(а) системный подход в естественнонаучном познании; (б) системность в методологии конкретной
науки; (в) системный подход для экологизации естественнонаучного образования.
•
Научно-теоретические разработки при системном подходе позволяют увидеть материальный
Мир – Космос – с позиции целостности, состоящей из совокупности частей и в вечной их взаимосвязи.
Совокупность частей обычно понимаем как совокупность объектов – «система частиц», «система
материальных точек», «система элементов», а взаимосвязь обычно определяет систему как совокупность
свойств. Рассмотрение этих двух понятий как одно направление объясняется их целостностью: «свойства
сами по себе не существуют, какой-то носитель этих свойств подразумевается» [3, 109]. Здесь очень
полезно раскрыть понятие «Универсум» – «весь окружающий мир», который может изменяться только
вследствие внутренних причин, присущих только ему, а внешних причин изменений не существует.
Очень важно понять, что «любая неравновесная система в своем развитии обладает избыточностью», что
означает – «разнообразие структурных элементов системы обязательно, ибо это способствует обеспечению
устойчивости системы» [3, 112]. Примером для устойчивости системы мироздания в физике «выявлены
константы мироздания, которые и задают его устойчивость». Вместе с тем, первое направление (а)
позволяет составить системность в исследовании какого-либо объекта или явления, выявлять системные
принципы и положения теории познания.
Каждая система должна обладать в определенной степени информационным компонентом и по мере
усложнения систем этот компонент нарастает. Через изучение таких информационных компонент возможно
строить теории и гипотезы о строении и свойствах данных систем. К примеру, теория о строении полей
– это теория гравитационного, электрического, магнитного и биологического сигнального полей. Вместе
с тем все системы непрерывно изменяются: изменчивость в состоянии равновесия, турбулентного хаоса,
физической и химической «эволюции» систем. Но изменения систем означает, что настоящее и будущее не
определяется прошлым системы, но зависит от него.
В рамках второго направления (б) обычно используется важнейший признак системы – признак
взаиморазвития: развитие естественных наук способствовало становлению системности, а развитие
системного подхода обогатило развитие естествознания и теории познания. В свою очередь, «методология
конкретной науки – это система знаний об исходных положениях, об основании и структуре данной науки, о
принципах формирования и способах добывания ею знаний» [4, 6]. В настоящей работе нами рассмотрены
основные методологические приемы повышения научного уровня преподавания предмета ИКФиА в связи
с проблемой формирования профессиональной компетентности будущего учителя. Поэтому методология
системности занимает особую роль в нашей деятельности и особое место в разработанном нами курсе.
Системный подход в методологии конкретной науки позволяет уточнить многие понятия, теоретически их
обосновать, определить системообразующие факторы и даже описать их иерархическую структуру.
Изучая опыт системной организации экологического содержания за последние 10-15 лет, мы пришли к
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выводу, что важные сами по себе темы и курсы год от года всё труднее и труднее вписываются в реальный
учебный процесс из-за информационной перегруженности в учебных программах. Имеются также попытки
радикального пересмотра курса физики в связи с реализацией принципов целостности и системности.
На наш взгляд, возможна не столь радикальная, а более мягкая организация принципа системности
в современном биологическом образовании, которая позволила бы увязать физику с существующей
предметной структурой. Ниже нами представлены примеры реализации системного подхода. Своё
воплощение системный подход может найти и в астрономии и экологии, реализуясь через геосистемный
подход.
На наш взгляд, изучение основ астрономии и экологии, внедрение основных вопросов астрономии
и проблем экологизации в учебные программы отдельных предметов не «запутывает» обучаемых, не
«перегружает» их, а наоборот, даст возможность рассмотреть отдельные и очень важные темы курса
физики как целостное явление. Экологизация самого учебного процесса также должно способствовать
формированию у студентов подлинно научного мировоззрения на природу и осознанию ими имманентных
принципов и закономерностей развития природы – от микромира до Вселенной и Человека, а также более
эффективному изучению наук естественнонаучного цикла.
Речь идет об усвоении основных концепций в области физики и астрономии, основных принципов и
методов исследования, применяемых в современном естествознании. Это даст, пусть даже в общем виде,
возможность формировать у будущих специалистов в области биологических наук естественнонаучный
способ мышления, целостное мировоззрение, поможет им лучше и глубже овладевать собственной
профессией. В таком случае, в отборе содержания курса, т.е. в программе стыковки физики и астрономии,
можно выделить два подхода:
(А) Первый подход связан с выделением в курсе физики тем, которые позволят наполнить их
экологическим содержанием; экологические сведения должны быть логически связаны с содержанием
курса физики, а их использование направлено на конкретизацию и углубление физических знаний. Данный
подход может быть реализован через принцип междисциплинарности, обеспечивая межпредметные связи
физики, астрономии и экологии. Он обеспечивает в основном три направления в отборе экологического
материала в физические темы:
•
рассмотрение физических и космологических характеристик природных объектов и их изменении
при загрязнении окружающей среды бытовыми отходами и отходами производства;
•
связана с темой в физике «Энергия», т.е. рассмотрение альтернативных источников энергии,
малоотходных технологий, проблем, связанных с радиоактивностью;
•
прикладной аспект первых двух и рассматривает физические методы и технику по охране
окружающей среды.
Этот подход привел нас к проявлению стимулирующих факторов в усилении интереса к изучению
физики.
(Б) Второй подход направлен на углублённое изучение студентами физической среды обитания
органической жизни в биосфере, который может быть осуществлен переструктуированием тем курса
физики и подчинением их логике экологических тем. Как правило, при реализации данного подхода
другими авторами создавались, к примеру, новые курсы: «Физические основы экологии», «Физика. Человек.
Окружающая среда», «Природа и цивилизация», «Ядерная энергетика и атмосфера», «Радиоактивное
загрязнение земной поверхности», «Радиационная биофизика», «Космос и биосфера», «Проблемы
освоения космоса», «Космос и экология» и т.д.
Экологизированный характер предметов естествознания – физики и астрономии – нетрудно проследить
в учениях В.И.Вернадского. Говоря о факторах, влияющих на развитие биосферы, он среди прочих указывал
и космическое влияние [5]: «Без космических светил, в частности без Солнца, жизнь на Земле не могла бы
существовать. Живые организмы трансформируют космическое излучение в земную энергию – тепловую,
электрическую, химическую, механическую – в масштабах, определяющих существование биосферы».
При этом мы придерживаемся такой парадигмы образования: преподаватель не является источником
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(причем, единственным) знаний, он в первую очередь организатор познавательной деятельности студентов.
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Мухтарова Ш.М.
Карагандинский государственный университет имени
академика Е.А.Букетова
(Республика Казахстан)
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процесс глобализации мирового сообщества в современный период является одним из важных
ориентиров, определяющим стратегию развития цивилизации, как в социально-экономическом, так и
культурно-образовательном плане. Глобализация направлена на сплочение мирового сообщества в решении
насущных проблем человечества, среди которых важную роль приобретают проблемы образования
и воспитания молодого поколения. К тому же образование в современных условиях стало фактором,
многократно усиливающим процесс глобализации. В свою очередь образование является необходимым
условием воспроизводства культуры. Человек, как наследник предыдущих цивилизаций, постигает
культуру в процессе образования.
В научной литературе понятие «глобализм» рассматривается как идеология, появление которой относят
к началу 70-ых годов 20 века. В эти годы основной акцент был сделан на экологических проблемах мира,
основанных на исследованиях теоретиков Римского клуба.
Проблема глобализации и ее различных аспектов – одна из наиболее дискуссируемых проблем в
средствах массовой информации, но однозначности в определении понятий «глобализм, «глобальность»,
«глобализация», «глобалистика» еще не существует. Название этих понятий произошло от французского
слова global - всеобщий и от латинского globus (terrae) - земной шар.
М.А.Чешков отмечает, что «термин «глобальность» означает широкую совокупность процессов
и структур, которую можно выразить как процесс взаимозависимости, взаимопроникновения и
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взаимообусловленности самых разнообразных компонентов мирового сообщества» [1]. А.Н.Нысанбаев
дает характеристику понятию «глобализации» как «сложный многомерный процесс, включающий в себя
интерпретацию тождества и различия, универсализма и фрагментаризма». В условиях глобализации философ
считает крайне «актуальным вопрос о сохранении языковой и культурной идентичности, самобытности
и уникальности традиционной культуры казахского и других народов Казахстана». Высказывая мысль
о бережном сохранении национально-культурного наследия и необратимости исторического времени,
ученый пишет, что в «начале XXI в. необходимо думать не только о традициях, но и достойном вхождении
республики в мировое культурное пространство нового тысячелетия, сохранив при этом духовные и
культурные ценности народа» [2]. Этой идее отвечает замысел нашего педагогического исследования.
Итак, движение к международной интеграции характеризует глобализацию как стремление людей
объединить все свои усилия по сохранению огромного социального организма на планете Земля,
имя которому – человечество. В целом, понятие «глобализация» определяется как «долгосрочный,
многогранный и сложный процесс объединения людей и преобразования общества в планетарном
масштабе». При этом слово «глобализация» подразумевает переход ко «всемирности», глобальности
(globalitu), т.е. взаимосвязанной мировой системе, в которой взаимозависимые сети и потоки преодолевают
традиционные границы или же делают их несоответствующими современной действительности»[3].
Рассматривая глобализм как философию нового миропорядка, исследователи отмечают его тенденцию к
проникновению во все сферы человеческой деятельности.
Глобализация как сложный и противоречивый процесс порождает множество новых тенденций, одна из
которых - единение человечества в борьбе за сохранение Планеты и всей цивилизации, ее экологического
равновесия, устранения конфликтов на Земле.
В этих условиях формирование планетарной идентичности личности можно рассматривать как
общую педагогическую цель всей педагогики мира. Формирование Человека Мира, руководствующего
общечеловеческими ценностями и моральными нормами поведения, способного осмысливать свою
значимость в многообразном мире, взаимосвязь с другими народами и сопричастность к гуманному
преобразованию Планеты, ответственного за жизнь на Земле и ее совершенствование связано с понятиями
«планетарное мышление», «планетарное сознание».
Р.Башарулы отмечает: «Формирование более высокого уровня планетарного сознания людей выступает
как судьбоносный социальный заказ, как новое интегративное качество единой человеческой цивилизации,
которое направлено на преодоление противоречий между провоцирующим локальным и конфликтующим
глобальным мышлениями. В этих условиях традиционная монокультурная система образования,
основы которой заложены в XIX веке, в решении как региональных, так и глобальных противоречий,
практически исчерпала себя». Ученый считает, что «суть проблемы заключается в том, что формирование
общепланетарного сознания приходится осуществлять в недрах более консервативных национальных сфер
образования» [4].
Понятия «планетарное мышление», «планетарное сознание», «Гражданин Мира», «человек планетарной
культуры» стали употребляться в философии и психолого-педагогических публикациях недавно, хотя идея
единства людей как жителей одной планеты в мировой философии существует давно.
К представителям теории русского космизма философы относят Н.Ф. Федорова, К.Э.Циолковского,
В.С.Соловьева, В.И. Вернадского, Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова. Божественность, одушевленность,
единство космоса, неразрывная связь человека с природой, идея активной эволюции, направляемой
преобразующей деятельностью человечества, выходящего в космическое пространство, изменяющего и
мир в целом, и собственную физическую и нравственную природу – таковы основные темы философии
космизма.
Огромное значение для понимания планетарной идентичности имеет обоснование В.И.Вернадским
учения о ноосфере, которое содержит мысль о единстве человека и планеты, которое сводится к следующему:
Человек, как всякое живое природное тело, тесно связан с определенной геологической оболочкой нашей
планеты - биосферой, резко отличной от других оболочек планеты; строение ее обусловлено своеобразной
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организованностью [5].
Вводя в научную терминологию понятие «человек планетарной культуры», Ф.Г.Ялалов отмечает,
что ему присущи одновременно признаки, свойства и качества представителя определенной этнической
культуры, российской и общечеловеческой [6].
Следует заметить, что научная школа в данном направлении в психологии и педагогике еще не сложилась
и конкретные определения, раскрывающие понятия «планетарная идентичность», «планетарное сознание»
не получили распространения в психолого-педагогической литературе.
Что касается философского определения «планетарная идентичность», «планетарное сознание», то оно
находится на стадии разработки и встречается в публикациях философов и социологов, политиков, СМИ.
Попытки дать определение второму понятию уже имеются. Оно ассоциируется с теорией космополитизма,
а также понятиями «глобальное сознание» и «космическое сознание».
В работе Т.Я.Гордеевой «Планетарное сознание» (практический выход к планетарному сознанию)
изложена гипотеза о возможностях человеческого сознания и его предназначении, состоящем в приобщении
сознания каждого человека к всемирному или планетарному сознанию - как указывает автор, «источнику
истинного счастья, высшей мыслящей природе, правильному миру вопреки миру ложному, мистическому»
[7]. Автор указывает на возможность использования идеи планетарного сознания для решения вопросов
дальнейшего развития социальной структуры современного общества.
Таким образом, наступила эра осознания, что процесс интеграции человечества для решения глобальных
проблем неизбежен. В этом направлении важна подготовка людей Земли к эффективному взаимодействию
для решения проблем выживания и предотвращения глобальных катастроф, связанных с экологическим
кризисом, межконфессиональными и межэтническими конфликтами.
И в этом аспекте на учителя как субъекта профессиональной деятельности накладывается большая
ответственность, что вызывает необходимость формирования в нем планетарного сознания, видения
глобальных проблем человечества.
В связи с этим, на основе анализа сущности социальной идентичности и приведенных дефиниций,
попытаемся дать определение понятия «планетарная идентичность личности», которое направлено на
формирование планетарного сознания. В исследовании оно использовано по отношению к личности
будущего педагога. При этом в понятие «планетарное сознание» мы вложили следующий смысл: осознание
личностью своей причастности ко всему миру, человечеству, планете Земля, понимание глобальных
проблем современной цивилизации. Следует заметить, что, не претендуя на всеобъемлющее определение
предлагаемого понятия, в нем мы исходим из педагогических аспектов единения человеческого социума.
Итак, в нашем понимании планетарная идентичность личности заключается в формировании
гуманного Человека Мира, обладающего планетарным сознанием, ориентированного на толерантность
и взаимопонимание, восприятие ценностей мировой культуры, признание других наций и народностей
культур как равноправных, с высоким уровнем духовно-нравственного мироощущения и позитивной
регуляцией поведения в межэтнических контактах. В основу формирования планетарной идентичности
должны быть положены субъектно-субъектные отношения, диалогичность, сотрудничество и условия,
обеспечивающие самореализацию личности, в нашем исследовании - будущего педагога. Ключевой
характеристикой в структуре планетарной идентичности выступает толерантность.
Б.С. Гершунский отмечает, «проблемам воспитания толерантности все еще уделяется явно недостаточное
внимание на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности: в философии образования,
в междисциплинарных и образовательно-педагогических теориях, в стратегических и политических
образовательных доктринах и в повседневной педагогической практике» [8].
Подготовка педагогических кадров в системе высшего образования должна отвечать требованиям
интеграционных образовательных процессов. Мы считаем, что решить проблему воспитания толерантности
возможно при использовании этнопедагогического подхода к содержанию подготовки учителей и
посредством введения в их обучение интегрированных курсов, отражающих национально-культурную
специфику казахского этноса, народа Казахстана и мировой культуры.
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То, что общество сегодня нуждается в толерантной личности, способной понять и принять, уважать
особенности того или иного этноса, уметь находить гармонию взаимоотношений в условиях глобализации
факт очевидный. Это качество личности представляется исключительно важным в формировании этики
объединяющегося человечества.
Этническая толерантность основывается на гуманистическом подходе как точке отсчета, с которой
представляются этнические взаимоотношения. Она исходит из приоритета общечеловеческих
ценностей, воспитания уважения к своему народу, к обществу, в котором он живет. Основы толерантного
взаимопонимания складываются у будущих педагогов в процессе формирования их межкультурной
компетентности, сущность которой рассматривается ниже.
Следует отметить такой важный аспект в определении личности будущего педагога, что формирование
этнической, казахстанской, планетарной идентичностей возможно лишь на духовно-нравственных началах.
Именно духовно-нравственные основы – это тот краеугольный камень, который не приведет этничность к
национализму, гражданственность к социальному нигилизму, планетарное мышление к космополитизму.
Формирование планетарной идентичности – процесс архисложный и противоречивый. Высказываются
мнения о космополитическом характере планетарной идентичности, которая может привести к
формированию Человека Вселенной, игнорирующего свои национальные корни. Обоснованы опасения,
что формирование планетарного мышления как нового культурного феномена приводит к трансформации
мировоззрения и идентичности субъектов [2, 19-22].
Преодолеть негативы в развитии планетарной идентичности личности, ведущие к космополитизму,
поможет единство таких характеристик в структуре поликультурной личности будущего педагога,
как этническая ментальность, патриотизм и толерантность. В связи с этим планетарная идентичность
основывается в нашем понимании на понятии - «толерантность» (этническая, конфессиональная,
этнопсихологическая, культурная).
Мы не исключаем, что элементы космополитизма присущи планетарной идентичности, но в
решение проблемы формирования поликультурной личности педагога, опираемся на целостный подход
в настоящем исследовании, при котором будут реализованы и этническая, и гражданская идентичность
личности, в данном случае – будущего педагога. Считаем, что в этом случае формирование планетарной
идентичности будущего педагога имеет реальные перспективы без нанесения ущерба его этнической
и гражданской идентичности. Все зависит от форм, способов и методов его формирования, а также от
создания необходимых для этого организационных и дидактических условий.
Формирование планетарной идентичности требует разработки новых подходов и технологий в
содержании высшего педагогического образования. Этому может способствовать структурирование
этнического компонента в содержании ВПО как процесса перехода от этнокультурного образования к
поликультурному и глобальному.
В соответствии с этим формирование планетарной идентичности может быть достигнуто средствами
этнического компонента на основе интерактивного использования его возможностей в формировании
поликультурной личности будущего педагога.
Соответствие ключевых характеристик поликультурной личности педагога видам его социальной
идентичности представлено на рисунке.
Итак, с нашей точки зрения, развитие единства таких характеристик как этническая ментальность
– патриотизм (в нашем контексте – казахстанский) – этнотолерантности в структуре поликультурной
личности будущего педагога может отвечать задачам воспитания в условиях глобализации мирового
сообщества. И только в этом случае поликультурный учитель будет соответствовать социальным запросам
общества, этноса – государства – региона – планеты относительно его личностных качеств.
Приобретение необходимого опыта самоидентификации и преодоление разно рода противоречий
достигается путем включения личности в систему социальных ролей.
Психология располагает разными подходами к пониманию и происхождению личности. Так,
социогенетический подход объясняет особенности личности, исходя из структуры общества, способов
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социализации, взаимоотношений с окружающими людьми. В рамках этого подхода выделяются три
теории: теория социализации, теория научения, теория ролей. Однако эти теории обусловлены замкнутыми
свойствами среды, к которой человек вынужден приспосабливаться.
Биогенетический подход, ярким представителем которого явился З.Фрейд, основан на идеях
обусловленности поведения личности физиологическими и бессознательными человеческими
влечениями, что приводит к отрицанию роли окружающей среды в развитии и формировании личности.
Психогенетический подход на первый план ставит развитие психических процессов, но при этом не
отрицает роли биологического и средового факторов [9].
Анализ различных подходов к социализации личности педагога и ее роли в обществе привел нас к
рассмотрению социально-ролевого подхода в психолого-педагогической литературе в контексте настоящего
исследования.
Этносоциальная активность личности педагога должна найти свой выход через систему социальных
ролей, среди которых следует выделить роли: педагога, воспитателя, субъекта этноса, гражданина
государства, жителя конкретного региона и мира.
Идеи П.П.Блонского о трехкомпонентном сознании человеческой сущности легли в основу социальноролевого подхода к формированию поликультурной личности педагога, в котором мы рассматриваем
единство трех идентичностей: этнической, гражданской и планетарной как совокупность его личностных
качеств [10].
В разработке социально-ролевого подхода к формированию поликультурной личности будущего
педагога мы опирались на системно-ролевую теорию воспитания Н.М.Таланчука, которую он рассматривает
в контексте синергетической целостности воспитательного процесса как системы ориентированного
человековедения [11].
Согласно системно-синергетической философии и теории воспитания все, что есть в этом мире,
существует и развивается не по законам борьбы противоположностей, отрицания отрицания, а по
законам синергетизма. Синергетизм, в понимании ученого, - это гармоничное, сообразное и системное
взаимодействие элементов целого. Любая система – это синергетическая целостность. Синергетизм –
это источник и движущая сила развития любой системы, в том числе общества и человека. На основе
синергетического подхода Н.М.Таланчук разработал системно-ролевую теорию воспитания. Генеральной
целью воспитания, по мнению ученого, является формирование гармонично развитой личности, способной
выполнять объективную систему социальных ролей. Результатом освоения и выполнения социальных
ролей у учащихся формируется человеческая культура, элементы которой соответствуют социальным
ролям .
В нашем исследовании социально-ролевой подход к формированию поликультурной личности
будущего педагога может быть осуществлен только на основе использования этнического компонента в
содержании ВПО как механизма, способствующего освоению социальных ролей: гражданина государства,
жителя региона и мира, субъекта этноса и профессиональной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ
Инновации в образовании – современное лицо педагогической практики. Как отмечает В.Т. Волов,
сейчас происходит резкий скачек количественного показателя инноваций. Например, в средневековых
образовательных заведениях отношение количества учеников к носителям знаний было порядка десяти (I
=10); с введением педагогической системы Я.А. Коменского параметр соотношения количества учеников
к учителю достигает сотен (I =100); современные инновационные технологии увеличивают фактор
образовательных технологий в десятки тысяч раз (I=100000) [1].
Методология инновационного обучения, во-первых, строится на личностно-ориентированном
подходе. Во-вторых, она синтезирует синергетический, системный, компетентностный, диалогический и
деятельностный, культурологический, информационный и технологический и другие подходы. В-третьих,
можно определить законы и принципы инновационного процесса в образовании и основы инновационной
культуры педагога.
Определимся и разведем понятия новшества, нововведения, инновации. Новшество – явление, несущее
в себе сущность, способы, методики, технологии и содержание нового. Нововведение – это внедренное
новшество. Инновации отождествляются с нововведениями. Инновации (от лат. in – в, nove - новый) –
нововведение, ввод нового, введение новизны. Инновационный процесс – комплексная деятельность по
формированию и развитию содержания образования и организации нового.
Инновационные методы обучения – это методы обучения, которые несут в себе новые способы
взаимодействия «преподаватель - студент», «учитель - ученик», определенное новшество в практической
деятельности в процессе овладения учебным материалом.
Выделяют два типа «нового»: «чисто новое» – впервые созданное, находится на уровне адекватном
открытию, установлению новой истины; «новое», имеющее примесь старого, точнее, состоящее из слоя
старого, слоя нового и т.д. [2]. Предложим еще одну типологию инноваций (технологий, методов, методик):
абсолютное новшество (абсолютно новая технология);
модернизированное новшество (значительно усовершенствованная технология);
модифицированное новшество (незначительно усовершенствованная технология);
инновация, технология, привнесенная на новую территорию (например, тренинги для РК,
кредитная технология обучения для Казахстана);
инновационная технология новой сферы применения.
Логика взаимодействия новшества с окружающей средой, т.е. влияния нововведения на окружающую
среду, и влияние окружающей среды на нововведение, возникаемые параметры и характеристики, в общем,
отражают «жизненный цикл» нововведения. Условно полный «жизненный цикл» новшества включает пять
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этапов: старт - быстрый рост - зрелость -насыщение - финиш или кризис.
Нововведение, таким образом, есть динамическая система, характеризующаяся внутренней логикой
(инновационный процесс) и закономерным развитием во времени и пространстве (жизненный цикл) [3].
Как известно из инновационного менеджмента, лишь 7-10 % новых идей приводят к абсолютно новым
продуктам, все остальное есть модификация, модернизация и т.д. То же происходит в педагогической
науке. Абсолютных новшеств - небольшой процент, многие формы и методы обучения являются
модернизированными, модифицированными известных или привнесенными из-за рубежа. В то же
время, на наш взгляд, определяется необходимость постоянного соотнесения новшества со старым для
определения сущности нового. С другой стороны, новшество необходимо рассматривать как единое
целое «новое». Ведь измененные новые компоненты создают новое качество в целом. Согласно закону
цикловой повторяемости, возвращаемости педагогических инноваций в новых условиях, большинство
педагогических новшеств воспринимается как уже знакомое, известное явление, однако оно все же являются
новым. Например, часто про кредитную систему обучения говорят, что она схожа с рейтинговой системой,
в основу сравнения закладывая аттестацию и просчитывание баллов студентов. Однако кредитная система
– это абсолютно новая система обучения, поскольку ее сущность составляет кредит – зачетная единица,
образовательные программы считаются в кредитах, выстраивается индивидуальная траектория обучения
студентов, увеличивается значимость самостоятельной работы студентов, нагрузка преподавателей так же
считается в кредитах и т.д.
Для инноваций работает принцип амбивалентности (по А.Сейтешеву [3]) – двойственности, связи
двух полярно противоположных сил, наличие в любом явлении, одновременно присутствующих
противоположностей: верх – низ, сила – слабость, свет – тьма, много – мало, в частности в обучении: традиции
- инновации. Таким образом, на микро- и макроуровне педагогической деятельности инновационные
методы и формы обучения должны применяться в совокупности с традиционными. Каждый педагог ищет
свой паритет традиционных и инновационных методов обучения. В этом проявляется личностный подчерк,
личностная составляющая инновационной деятельности, культура инновационной деятельности педагога.
Ясно, что у традиций и инноваций есть свои сильные и слабые стороны. Задача педагога – минимизировать
минусы, поэтому грамотное и эффективное проектирование полностью лежит на плечах педагога.
Как известно, традиционное обучение направлено на усвоение правил деятельности в повторяющихся
ситуациях. Инновационное обучение готовит к действиям в новых, неизвестных ситуациях будущего и уже
новой современности, которое кажется неизвестным, постоянно меняющимся.
Особенностями инновационного обучения являются:
•
работа на опережение, предвосхищение развития;
•
открытость к будущему;
•
постоянная неуспокоенность, иными словами, неравновестность системы, в частности самого
человека;
•
направленность на личность, ее развитие;
•
обязательное присутствие элементов творчества;
•
партнерский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.
Совместно со старшим преподавателем кафедры общей и этнической педагогики КазНУ им.альФараби, к.п.н. З.М. Садвакасовой нами собрано более 120 инновационных методов обучения, которые
представлены в учебном пособии «Инновационные методы обучения, или Как интересно преподавать» [4].
Они активно используются в процессе обучения, в пособии приведены и инновационные методы студентов
со ссылкой на их авторство.
Для оценки инновационного методического потенциала можно ввести понятие «инновационное
портфолио педагога». Фактически он может означать портфель инновационных разработок и методик
педагога. Может включать три раздела: 1) документы и сертификаты владения инновационными
разработками (акты внедрения, свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной собственности и
др.), 2) непосредственно сами методы и методики инновационного обучения, презентационный материал и
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продукты деятельности учащихся; 3) отзывы коллег, администрации, студентов по применению инноваций.
Подобная практика может помочь и в критериях оценки самих инноваций.
Подчеркнем, что инновации в образовании основываются на гуманистических принципах образования:
развития личности студентов, опоры на общечеловеческие ценности, психологическую поддержку
учащегося в общении и обучении, фасилитаторской позиции педагога. Инновации не ради инноваций, а
инновации для развития личности, ее реализации, успешности, креативности. Поэтому в нашем понимании
инновации и гуманистическая основа взаимопроникающие подходы, фундамент большинства изменений
в образовании.
Литература:
1. Волов В.Т. Инновационные принципы системы образования // Педагогика. – 2007. - №7. – С. 108-114
2. Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений
в системе образования. – Алматы: Гылым, 2001. – 296 с.
3. Сейтешев А. Современные проблемы воспитания и пути их решения // Мысль. – 2008. – №1. - С. 26 –33.
4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или Как интересно
преподавать. – Алматы, 2007. – 284 с.
Мырзагалиева К.М.
“Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ
(Қазақстан Республикасы)
НӘТИЖЕЛІ ОҚЫТУ: ТӘЖІРИБЕ МЕН ҰСЫНЫС
Қазіргі таңда эффектілі оқыту, эффектілі мұғалім ұғымдары педагогика саласына кеңінен енді. Әр
күнің жаңалық енгізуге мүмкіндік беретін мына ұшқыр заманда «эффект» ұғымы педагогикаға уақытында
келген тәрізді. Аударма сөздікте «эффект» сөзі: 1. нәтиже, 2. тиімділік, 3. әсер ету деп көрсетілген. [4,894]
Негізінен нәтижелі оқыту, сапалы білім беру педагогика тарихында ертеден бар. Ол- мақсат пен
міндеттің бірегейі. Бірақ заманауи талаптарымен эффект сөзі жаңа міндеттер арқалап отыр. Әр кезеңнің
өзіне сай жүгі бар көтеретін. Кейде термин сөздердің аудармасын қолдансаңыз, мағынасы солғындап
кетеді. «Эффект» сөзі де солай. Сондықтан «эффектілі оқыту» дегеннің өзі айтарлықтай ой қозғайды.

254

Nazarbayev
Intellectual
Schools

«Педагог еңбегін не эффектілі етеді?» деген сұраққа төмендегідей жауаптар табылды. Онда Илель
Брисктің «Балаларды тәрбиелей жүріп» деген кітабында: «Эффектілі мұғалім-мінез-құлықтың жағымды
эталоны» деген пікірін ұсынады да, эффектілі оқытушы бойында болуға тиіс құндылықтарды көрсетеді:
1. Эффектілі оқытушы өз мамандығын мақтан етеді
2. Оқушылар қажеттілігіне сезімтал
3. Оқушының отбасылық жағдайын ескереді
4. Оқушы талабын ескереді
5. Өзіне есеп бере алады
6. Оқушы бойында өзін-өзі бағалауды тәрбиелейді
7. Оқушының құпия мүмкіндігін іздейді
8. Мұғаліммен ата-ана әріптес
9. Сабақ берудің көптеген тәсілдерін біледі
10. Мұғалім оқыта да біледі, үйрете де біледі[1,2]
Ал Рига қаласындағы Стокгольм экономика мектебінің профессоры, философия ғылымдарының
докторы Лоуренс Стаут эффектілі оқытудың 7 негізгі қағидасын ұсынады:
1. Өзара қатынасқа негіздей оқыту
2. Оқыту-табиғи үрдіс
3. Оқыту-қажеттілік
4. Жекелей оқыту
5. Оқыту-еңбек
6. Оқыту жұғысты
7. Оқыту тәжірибемен тығыз байланысты
Келесі бір мәліметте тиімді оқыту кеңестері көрсетілген.
1.Ақпараттың ұзақ сақталуына ұмтылу
2 Жаңа ақпараттың мәні мен маңызын таба білу
3.Сабақтың алғашқы бөлігі тиімді
4.Ұйқы есте сақтауға жақсы көмектеседі
5. Жаңа мәлімет қажет болғанда ғана берілсін
6. Жаңа ақпаратқа жағдай жасалсын.
7.Ең тиімді жолды таңдай біл [3]
Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ұзақ жылдар бойы үздіксіз сабақ беріп келемін.Үнемі ізденісте
болу сабақ үстінде көзге көрінбейтін талай тәжірибелерді жүзеге асыруыма мүмкіндік берді. Бір сабақпен,
бір ауыз сөзбен-ақ оқушыға әсер етіп, есінде ұзақ қалуға болады. Бірақ ол түпкі нәтиже емес. Негізгі
нәтижеге қол жеткізу үшін тым ұзақ уақыт қажет болмауы да мүмкін, бірақ үздіксіздік,бірізділік үрдісі
болуы міндетті.
Әр күні сабаққа «Нені? Неге? Қалай?»деген мақсатпен кірісемін. «Бүгін нені үйретуім керек,не
үшін үйретемін, қалай үйретемін?» деген оймен әзірленемін. Менің үлкен мақсатым біреу-ақ: оқушыны
ойлау,сөйлеу,жазу,қолдану сауаттылығына баулу. Мысалы: «Зат есім» деген қарапайым ғана тақырыпты
өткенде, оқушы заттардың да есімдері болатыны, оның қажеттілігі туралы ойлана білуі керек, ол ойын
жеткізе білу керек, жаттығулардың әр түрі арқылы дұрыс жаза алуы қажет, өмірде, басқа сабақтарында
қажетіне қарай қолдана алуы маңызды. Ал әдебиет- үлкен әлем, өмір мектебі. Бір қайырым мақал, бір
шумақ өлең, бір ауыз сөз арқылы-ақ (ол тиімді берілген жағдайда) бала санасына ой салып, өмір жолына
бағыт бере аламыз.
Жылдар бойғы тәжірибемде сабақ берудің, оның ішінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берудің мәні,
философиясы неде деген сұраққа жауап тапқан секілдімін. Менің оқушыларым кейбір ережені ұмытып
қалуы мүмкін, бірақ неге ұмытқанын айта алады. Немесе, керісінше, сабақтағы қай мәліметтің қандай
жағдайда пайдаға жарағанын айтады. Бұл жақсы өткен сабақтың жемісі, оқушы мен мұғалімнің жеңісі.
Эффектілі оқыту туралы ғалымдар, психологтар бірнеше шарт ұсынады.
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Бала-жеке адам. Ол даму, жетілу үстіндегі әрі ұқсас, әрі өзгеше бейне. Сондықтан практик ұстаздар бұл
салада өз ұстанымын қалыптастырады.
Мен тиімді нәтижеге жеткізетін, өз тәжірибемде жеміс беріп келе жатқан төмендегі қағидаларды
жүйеледім:
1. Оқушыға сол жас шамасы тұрғысынан қара. Артық талап қоюға болмайды.
2. Сабақта жақсы психологиялық ахуал болуы тиіс. Сенімділік, еркіндік мәдениеті болуы тиіс.
3. Мұғалімнің мәдениеті жоғары, дауыс дикциясы жағымды болуы міндетті.
4. Мұғалім жалпыдан нақтыны, кеңістіктен керектіні қарапайым да, жаңаша да беруі қажет.
5. Өтілетін тақырыптың өмірмен байланыстылығы, қажеттілігі айқын көрінуі тиіс.
6. Сабақтың мақсатына оқушыны иландыра білу және қолдау таба білу.
7. Мұғалімнің өзі тұрақты оқушы, іздеуші, құрастырушы, өнім беруші болуы тиіс.
Жалпы мен ұстанатын 4 бағыт бар. Олар: Оқытуда- Ойланту,саралау, қолдану.Тәрбиелік бағыт-Өзін-өзі
тану-өмірлік ұстаным бағыты.Зерттеу бағыты- Ұрпақ парасаты тамырын танудан басталады. Жаңашылдық
бағыт- Өз әдістерім+жаңа технология+бала мүмкіндігі+түпкі нәтиже.
Жақсы нәтижеге жетудің басты жолы бағдарлама мен оқулық. Назарбаев Зияткерлік мектептерінде
өткен оқу жылынан бері қазақ тілі мен әдебиет пәні жаңа бағдарламаны қолдануда. Бұл бағдарламаның
тиімді жағы-лексикалық тақырыптар негізінде берілуі, ереженің 2-орынға ығысуы. Қатысымдық, тілдік,
проблеманың шешімін табу, ақпараттық секілді құзіреттіліктерді қалыптастыру үшін оқылым, жазылым,
тыңдалым, айтылым, тілдесім әрекеттеріне жіктелуі. Интллектуалдық мектептердегі «Қазақ әдебиеті»
пәнінің негізгі ұстанымдарын айқын белгілеп берген.
Бізді ойлантатыны- оқулық мәселесі. Қазақ тілі, әдебиет оқулықтарындағы мәтіндер нақты мақсат пен
міндетке құрылуы тиіс. Бүгінгі оқушы көркем шығармадан не алғысы келеді, сұранысы қандай? Міне, осы
талапқа жауып беретіндей шығармалар қамтылса дейміз. Ғалым, педагог Амангелді Жапбаров білмнің
жаңа үлгісінің басты мақсаттарын былай көрсетеді:
1. Адамның шығармашылық қуатын сақтау және дамыту
2. Оқушылардың бойында шешімдердің көп өлшемділігіне, жаңаша ойлауға, төзімділікке және
өзінің іс-әрекеті үшін адамгершілік жауаптылыққа негізделген көзқарасты қалыптастыру
3. Пәнаралық байлаысты дамыту. Жинақталған білімнің біртұтас көрінісін қалыптастыру
4. Оқыту барысында оқытылатын когнитивтік интеллектуалдық іс-әрекеттің үйлесімділігін,
жүйелілігін қамтамасыз ету[5.7]
Қорытындылай келе ,оқытудағы эффектілік-оқу үрдісіндегі нәтиже,оқушы мен мұғалім үшін
тиімділік,қоғам үшін әсерлі болуында дер едім.
Бүгінгі қоғамның, жаңа заманның сұранысы-оқытудың пайдалы болуы. Өркениет дамуына білім мен
сана өнімін сапалы беруге міндеттіміз.
Әдебиет:
1. Ғаламтор мәліметі http://istok.ru/
2. Ғаламтор мәліметі www.elitarium.ru
3. Ғаламтор мәліметі http://habrahabr.ru/
4. Казахско-русский словарь.Қостанай, 2010
5. А.Жапбаров. Оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Алматы, Арыс,
2007.
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Ниетбаева Г.Б.

психология магистрі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)

МҰҒАЛІМНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНІҢ САПАСЫНА
ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОР РЕТІНДЕ
Қазіргі заман бүгінгі мұғалімдердің тұлғалық қасиеттеріне ғана емес, олардың психологиялық
денсаулығына да үлкен талаптар қояды. Дені сау және рухани дүниесі жетілген педагог өзінің жұмысынан
ләззат алады, жұмысқа қабілеттіліктің, белсенділіктің, шығармашылықтың жоғары деңгейіне ие болғанымен
қатар, үнемі білімін жетілдіруге тырысады. Алайда қазіргі мұғалімдердің кейбіреулерінің кәсіби ісәрекеттерінде эмоциялық қобалжу бар екендігі сезіледі. Ол психикалық қызметтердің тұрақтылығының
нашарлауында және жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуінде байқалады. Эмоциялық қобалжу әсіресе жас
мұғалімдердің іс-әрекеттерінде көп орын алады. Кәсіби қызметтегі қобалжу факторларының үнемі әсер етуі
еңбек нәтижелерінің нашарлауына, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуіне, бұрын болмаған қателіктердің
пайда болуына, психикалық үрдістер көрсеткіштерінің (естің, ойлаудың, зейіннің) төмендеуіне әкеледі.
Мұндай үнемі алаңдаушылық педагогикалық жағдайларына шалдығатын мұғалімдер қатты шаршағандық,
жабырқаңқылық күйінде болып, өзін тіпті жатып ұйықтағысы келетіндей сезінеді. Кейбір жағдайларда
педагогтың эмоциялық қобалжуы шыдамның шегіне жетіп, нәтижесінде ол өз-өзіне ие бола алмай қалып
және өзін-өзі бақылау қабілетінен айырылады. Аталған эмоциялық «жарылыстар» денсаулыққа әсер етпей
қоймайды, ағзаны есеңгірететін токсиндармен уландырады.
Педагогтың кәсіптік борышы оны ойланып өлшенген шешімдер қабылдауға, ашу қысуын, қызбалықты,
қажуды жеңуге міндеттейді. Алайда ішкі жақта қызу эмоциялық үрдіс жүріп жатқанда, эмоцияларды
сырттай тежеп қалушылық жұмыстың ойдағыдай жүруіне жол бермейді, керісінше, эмоциялық қобалжуды
дамытып, алуан түрлі психосоматикалық аурулады тудырады және денсаулыққа кері әсер береді.
Сонымен қатар, жиі көтеріліп отыратын жағымсыз эмоциялық күйлер педагогтың бойында теріс
тұлғалық қасиеттердің тұрақталуына (ашуланшақтыққа, алаңдаушылыққа, түңілушілікке және т.б.)
әкеледі. Ол, өз кезегінде, педагогтың оқушылармен және әріптестерімен өзара қарым-қатынас орнатуына,
оның іс-әрекеттерінің тиімділігіне жағымсыз әсер етеді. Нәтижесінде жас мұғалімдердің кейбіреулерінде
жұмысқа бейімделу үрдісі ұзаққа созылады және ол өзінің мамандығымен жалпы қанағаттанбаушылыққа
төгіледі. Олардың көбін психолог ғалымдар эмоциялық қобалжудан арылу немесе оның алдын алу жолын
біле бермегендіктен деп, сонымен қатар педагогикалық жоғару оқу орнында оқыған кезде әр түрлі қиын
жағдайларда жұмыс істеуге психологиялық дайындықтың жеткіліксіздігінен, деп көрсетеді [1,192].
Осыған байланысты кәсіптік іс-әрекеттегі түрлі қобалжу жағдайларына қатысты эмоциялық
тұрақтылықты, біз болашақ ұстаз тұлғасының кәсіби маңызды қасиеті, деп түсінеміз. Педагогты дайындау
жүйесінде аталған қасиетті дамытуға ерекше назар аудару қажет.
Қазіргі психологиялық ғылым педагогтың эмоциялық тұрақтылығын дамытудың көптеген
амал-тәсілдерін ұсынады. Оларды талдай келе екі топқа жіктеуге болады: айрықшалықты және
айрықшалықты емес. Айрықшалықты амалдар іс-әрекеттің қобалжу ықпалдарына болашақ педагогтардың
бейімделулерінен көрінеді: педагогикалық бағыттылық, кәсіптік өзіндік сана-сезім, психологиялық
мәдениет (мәнерлілік дағдылар, педагогикалық қарым-қатынастың мәдениеті) және т.б. Айрықшалықты
емес амалдар эмоционалдық күйдің өзін-өзі реттеу тәсілдерін және құралдарын қолданумен, эмоциялық
қобалжу жағдайларының алдын алу немесе жеңу тәсілдерімен сипатталады (босаңсу тәсілдерін, арнайы
дене шынықтыру және тыныс алу жаттығуларын қолдану, эмоциялық күйдің сыртқы көріністерін өзіндік
бақылауға үйрету, «бұлшықет қысымдарын» тауып босата алу дағдыларын дамыту).
Педагогикалық іс-әрекет жоғары эмоциялық жауап қайтару мүмкіндігімен байланысты көптеген қобалжу
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жағдайларына және әр түрлі ықпалдарға толы. Қобалжу деңгейіне қарай мұғалімнің жүктемесі, орта
есеппен алғанда, менеджерлер мен банкирлерден, қауымдастықтың президенті мен бас директорларынан,
яғни тікелей адамдармен жұмыс жасайтын мамандарға қарағанда, едәуір көп.
Іс-әрекет жағдайлары адамдармен қиын, күрделі, қауіпті деп танылып, ұғынылып, бағаланған кезінде
ғана қобалжу жағдайына айналады.
Көптеген зерттеушілердің алаңдаушылық педагогикалық іс-әрекеттің себептері объективті және
субъективті факторлармен шартталатындығы туралы ойлары бір жерден шығады. Объективтік факторлар
деп жағдайдың сыртқы шарттары түсіндіріледі, оның күрделілігі, яғни іс-әрекеттің қиын, қобалжу
жағдайлары (жұмыстың көптігі, жаңа қиын жағдайларға тап болу, жоғары ақыл-ой жүктемелері және т.б.).
Субъективтік факторлар – белгілі кәсіби қиындықтарға адамның аса сезімталдығын тудыратын тұлғаның
ерекшеліктері, яғни тұлғалық (мотивациялық, эмоционалдық, әлеуметтік және т.б.) сипаттамалар.
Педагогикалық іс-әрекеттің қобалжу жағдайларына А.К.Маркова, Л.М.Митина, М.М.Рыбакова [2,200]
және т.б. зерттеушілер төмендегілерді жатқызады:
сабақ барысындағы мұғалімнің оқушылармен өзара әрекеттестік жағдайы (сабақ үстіндегі тәртіп
пен ережелердің бұзылуы, ойда болмаған дау-дамай жағдайлары, тіл алмаушылық, мұғалімнің талаптарын
елемеушілік, орынсыз сұрақтар және т.б.);
әріптестермен және мектеп әкімшілігімен өзара қарым-қатынаста пайда болатын жағдайлар
(пікірлердің қарама-қайшылығы, тапсырмалардың көптігі, жүктемені бөлген кездегі дау-дамайлар, оқутәрбие жұмысын шектен тыс бақылау, мектепте енгізілетін жаңалықтардың толық ойластырылмағандығы
және т.б.);
мұғалімнің оқушылардың ата-аналарымен өзара әрекеттестік жағдайы (оқушыны бағалауда
мұғалім мен ата-аналардың пікірлерінің қарама-қайшылығы, ата-аналар тарапынан балалардың тәрбиесіне
көңіл бөлінбеушілік және т.б.).
Қобалжу факторларының жағымсыз әсерлері педагогтың бойында екі түрлі стрессті тудырады:
ақпараттық стресс (артық ақпараттық жүктемелермен, жоғары жауапкершілікті сезіне отырып, жылдам
шешім қабылдау қажеттілігімен байланысты) және эмоционалдық стресс (эмоционалдық ауытқулардың
пайда болуымен, мінездегі өзгерістермен, мінез-құлықтың бұзылуларымен сипатталады).
Қазіргі кездегі мұғалімдердің мінез-құлықтарында жоғары қобалжушылық байқалады және соның
салдарынан өрескелдік, тіл тигізіп қорлау, зеку, сабырсыздық және т.б. пайда болады. Мұғалімнің
басқыншылық тұрғыдағы реакциялары педагогикалық әрекеттердің мақсатына сәйкес келмейді және
оқушылардың бойындағы үдемелі невротизацияның себебі болып табылады.
Психологиялық денсаулығы жақсы адам еш жерде қысылмайды, олардың мінез-құлықтары табиғи,
шынайы болып келеді, өмірлері мәнге толы, адамдардың немесе жалпы халықтың игілігін ойлау туралы
мақсатта болады. Олар мақсатына қол жеткізу үшін үнемі еңбек етуге дайын тұрады. Мұндай адамдар
қандай жұмыс болмасын бірден көзге түседі: олардың ойлау қабілеттері терең, өзіндік ерекшеленеді,
уақыттың жалған нанымдарына, беделдеріне тәуелсіз болып келеді. Психологиялық дені сау адам өмірге
құштар болады: олар кішкентай немесе үлкен болсын өмірден үнемі ләззат алады – гүлдің жұпар иісінен
де, математикалық формуланың ғажаптығынан да ... Мұндай тұлға тек оптимистік көңіл күйіде болады
[3,174].
Салауатты өмір салтына үйретудің үлгілері (психологиялық, медициналық, білімдік, саяси және т.б.)
жеке тұлғаның еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігінің факторы және адамның өзін-өзі жүзеге асыруы
мен бақытты болуының шарты ретінде қарастырылып, сынақтан өткізілуде. Сонымен қатар педагогикалық
іс-әрекеттің тиімділігі мен нәтижелілігін қамтамасыз ететін шешуші шарттардың бірі мұғалімнің мықты
рухының және психологиялық денінің саулығына негізделетін жалпы еңбекке қабілеттілігі болып
табылады.
Сонымен қатар психологиялық денсаулық, салауатты өмір салты мәселесі бойынша мамандар
қоғамдағы әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-демографиялық жағдайға және
оқушылардың аурушаңдығын төмендетуге ықпал ететін, мұғалімдердің психологиялық денсаулығын
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қалыптастыратын факторлардың өз деңгейінде зерттелмегендігін алға тартады.
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жалпы білім беру жүйесіне, оның ішінде педагогикалық
білім беру жүйесіне де өз әсерін тигізуде. Қазіргі мектепке теориялық білімдерді, кәсіби қабілеттер мен
дағдыларды тұтастай пайдалана білетін, педагогикалық ойлау деңгейі жоғары, педагогикалық міндеттерді
өз бетінше шығармашылық тұрғыдан шеше алатын мұғалімдер қажет.
Мұғалімдердің психологиялық денсаулығының нашарлауы және олардың дене дайындығы деңгейінің
төмендеуі педагогикалық жоғары оқу орындарындағы студенттердің кәсіби даярлығына жаңаша тұрғыдан
келу қажеттілігін меңзейді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [4,254] ұлттық және
жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға,
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның шығармашылық, рухани және тән күшқуатын жетілдіру, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті көзделген.
Сондықтан жоғарыда аталған міндеттердің ойдағыдай жүзеге асырылуы педагогикалық жоғары оқу
орындарының жаңа тұрпаттағы мұғалімді, яғни шығармашылық ойлау қабілеті, кәсіби-педагогикалық
біліктілік деңгейі жоғары, рухани дамыған, психологиялық денсаулығы жақсы педагог – маманды даярлау
мәселесіне жаңа тұрғыдан келуіне тікелей байланысты.
Қазіргі мұғалім оқыту іс-әрекетін жүзеге асырумен қатар үнемі жұмысқа қабілеттіліктің жоғары
деңгейін сақтауы қажет, өйткені баланың оқуы мен оның денсаулығының сақталуы осыған байланысты.
Білім беруді ізгілендіру, рухани тәрбиенің басымдылығы идеяларының аясында дамыта отырып оқыту
мен тәрбиелеудің қазіргі денсаулық сақтаушы және денсаулық қалыптастырушы технологияларды жүзеге
асыру тұрғысынан мұғалімдердің тұлғалық – кәсіби дамуы үрдісіндегі психологиялық денсаулығының
мәні жөніндегі мәселе әлі толығымен ашылмаған.
Әдебиет:
1. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 192 б.
2. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. – М.: Флинта: Моск.
психолого-соц. ин-т, 1998. – 200 б.
3. Семенова Е.М. Психологическое здоровье ребенка и педагога: пособие для педагогов / Е.М. Семенова,
Е.П. Чеснокова; под ред. проф. Е.А. Панько. – Мозырь: Белый ветер, 2010. – 174б.
4. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы 2007 жылғы 27 шiлдедегi N 319. “Егемен Қазақстан”
2007 жылғы 15 тамыз N 254-256 б.
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Нурбатыров Б.Б.
Казахский национальный
педагогический университет имени Абая
(Қазақстан Республикасы)
КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Разработка модели профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства
в процессе изучения специальных дисциплин поставило перед нами цель изучения этого вопроса в науке.
Так, существует ряд интересных теорий. Профессор психологии Томас Гилберт в 1978 году опубликовал
книгу «Компетентность людей: конструирование достойной эффективности». Модель Т. Гилберта состоит
из трех теорем досуга. По мнению этого ученого цель конструирования эффективной деятельности
состоит в увеличении человеческого капитала. Согласно первой теореме, индекс компетентности = F
(достижение / усилия). Здесь значение имеют не часы, затраченные на выполнение работы (учебы), а
достигнутый результат. Высокий уровень знания и мотивации без адекватных достижений сигнализирует
о низкой компетентности. Вторая теорема «досуга»: мерой компетентности служит потенциал повышения
эффективности. Третья теорема «досуга»: для каждой конкретной деятельности недостаток эффективности
(компетентности) имеет в качестве причины изъян в поведенческом репертуаре (знания, способности,
мотивы) или в тем труднее добиться улучшений /1/. Таким образом, эти три теоремы, раскрывающие не
только способы измерения компетентности работников (учащихся), но и потенциала их развития и пути
повышения эффективности их деятельности.
Для нашего исследования эти три теоремы трансформируются в следующую цепочку. На первом этапе
преподаватель обеспечивает студентов информацией: ставит задачу, которую студент должен выполнить
в процессе обучения, формулирует цель (цель – законченная работа по рисунку, живописи и композиции).
Следующий этап – это улучшение инструментов (применение новых материалов, техник и т.п.). Третий этап
– стимулы, стимулирование. Совокупность полученной информации и стимулов позволяет получить знания
– это усвоенная информация, умения и навыки. Способности студента взаимосвязаны с инструментами.
В зависимости от индивидуальных физических, умственных и психологических возможностей человек
овладевает определенными технологиями. Стимулирование может повлиять на изначальные мотивы, так
как за время обучения студента меняются многие убеждения и ценности. Упущение в любом из звеньев
понижает компетентность. Удачное сочетание всех факторов дает высшую эффективность.
Итак, модель профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства
в процессе изучения специальных дисциплин определяется как синтез ценностно-мотивационного,
познавательно-аналитического, технико-исполнительского и самостоятельно-творческого блоков
компетенций. Здесь надо понимать, что разделение этих групп компетенций условно, так как по выражению
исследователя Шерифзянова Р.Ш. /2/: познание и творчество в искусстве неразделимы, взаимосвязаны
и взаимообусловлены. И не только в том смысле, что творчество без познания невозможно. Элементы
творческой деятельности пронизывают и чувственные представления рисующего (студента) во время
восприятия, и систему понятийных образов на уровне мышления, и процесс практического осуществления
замысла в изобразительном материале. Поэтому все попытки разделить познавательно-аналитический,
технико-исполнительский и творческие составляющие в изобразительной деятельности весьма условны.
Выделить в деятельности художника два параллельных, не зависящих друг от друга механизма, один из
которых обслуживает изучение, а другой — творчество, оказывается невозможно, как нельзя назвать ни
одного вида рисунка, который был бы «чистым отражением», копией природы /2/. Сказанное означает,
что рисование является одновременно и познавательным и творческим процессом. Конечная цель одна -
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создание художественного образа, но в творческой деятельности художника она выступает более рельефно
и ей подчиняются все элементы и этапы создания рисунка, живописной или композиционной работы. Вне
образного решения творческая работа для художника не имеет смысла.
Большое значение в нашей модели отводится мотивации, как фактору, оказывающему влияние на
отношение и соответственно профессиональную деятельность в рамках компетентностного подхода
будущих учителей изобразительного искусства. Как и прежде, сфера мотивации мало доступна объективному
исследованию и самонаблюдению, потому что мотивы человека находятся в его подсознании. Однако,
мотивация все еще является ключевым понятием в вопросах повышения качества образования.
Мы придерживаемся положения о мотивации, как объяснительном конструкте, используемом для
анализа причин поведения людей, его направленности и механизмов осуществления. Мотив формируется
на основе актуальных потребностей и особенностей ситуации. Мотив, побуждающий деятельность и
вместе с тем придающий ей личностный смысл, А.Н. Леонтьев назвал ведущим, или смыслообразующим.
Так как в реальной жизни человеческая деятельность почти всегда полимотивирована, т.е. регулируется
одновременно двумя или более мотивами, то и деятельность студента в процессе освоения специальных
дисциплин определяется комплексом мотивов.
Таким образом, первый - ценностно-мотивационный блок модели в процессе изучения специальных
дисциплин характеризуется устойчивым интересом к освоению специальных дисциплин на высоком
профессиональном уровне, а также положительно-активным отношением к ценности рисунка, живописи
и композиции, как основного «фундамента» профессиональной компетентности будущих учителей
изобразительного искусства. При этом приоритетным в системе ценностно-мотивационого блока
являются мотивы саморазвития. Среди изначальных, первичных мотивов саморазвития (проявляющихся
в подростковом, в младшем юношеском возрасте) фигурирует обычно мотив самоутверждения,
выражающийся в стремлении индивида к высокой оценке себя лично и своих действий («хочу выделиться
среди других, сделать карьеру…»). Тут отчетливо просматривается амбициозность, честолюбивые
устремления, вполне естественные и нередко «продуктивно работающие» на определенном возрастном
этапе. Постепенно, со временем, в процессе профессиональной деятельности акценты с результата
смещаются на процесс. Мотивом становится совершенствование творческого процесса, интерес к нему,
увлеченность им. Это принципиально важный этап саморазвития индивида. В контексте этого процесса
и под его влиянием совершается постепенный переход к высшей стадии профессиональной компетенции.
Е.И. Игнатьев отмечает: процесс реалистического изображения требует постоянного углубления
«видения» предмета. В художественной практике это осуществляется путем постановки вопросов,
требующих выяснения новых сторон изображаемого объекта. Последовательно ставя вопросы-задачи,
художник каждый раз при изображении как бы в первый раз смотрит на предмет, исследует его. Весь
процесс рисования с натуры и должен быть системой вопросов-задач к натуре» /3/. Следовательно, решая
ту или иную изобразительную задачу, человек использует мыслительные операции в комплексе (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и т.д.). Поэтому второй блок назван нами познавательно-аналитическим,
который характеризуется освоением научных основ специальных дисциплин (рисунка, живописи и
композиции).
Третий блок профессиональных компетенций: технико-исполнительский характеризуется усвоением
основных технических приемов рисунка, живописи и композиции. Этот блок направлен на освоение
техники рисунка, рисунка карандашом и мягкими материалами, свойств соуса, сангины, угля. Особенностей
линейного и тонового рисунка. Также в этом блоке происходит освоение основных техник живописи:
акварель, гуашь, темпера, масляная. Приемы многослойной живописи (лессировка), «аль прима» и многие
другие. Мазок, характер мазка (гладкий, слитный или пастозный, раздельный, нервозный и т. п.). Два типа
живописного изображения: линейно-плоскостное и объёмно-пространственное. Основы композиционных
построений станковой картины, декоративная композиция, пространственная композиция, традиционная
композиция народных промыслов и т.п.
И наконец, четвертый блок: самостоятельно-творческий характеризуется способностью к
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самостоятельной творческой деятельности в области рисунка, живописи и композиции. При овладении
этим блоком компетенций
студенты выделяют и осознают задачу, убеждены в необходимости ее развернутого, поэтапного
решения, стремятся не только проникнуть глубже в суть изучаемых явлений, но и найти способы применения
знаний и умений в новых ситуациях, то есть при создании авторских художественных произведений.
При создании модели компетентности будущего учителя изобразительного искусства использованы
различные методы сбора и обработки информации: анкетирование, метод экспертных оценок, написание
эссе, структурированное интервью, беседа, метод парных сравнений для определения весовых
коэффициентов различных компетентностей и другое. Результатом проведенного исследования стала
обобщенная модель компетентности будущего учителя изобразительного искусства, состоящая из трех
групп или блоков компетенций, которые впоследствии «расшифровываются» через единичные компетенции.
В качестве критериев мы выделяем: ценностно-мотивационный, познавательно-аналитический, техникоисполнительский и самостоятельно-творческий.
Уровни сформированности профессиональных компетенций будущих учителей изобразительного
искусства в процессе изучения специальных дисциплин выглядят следующим образом:
1. Уровень начальный. Характеризуется неосознанностью выполняемых действий в процессе
натурного изображения; шаблонным характером деятельности, бедностью выразительных средств в
рисунке, живописи и композиции; неумением проводить анализ, определять перспективы использовать
знания в области изобразительной грамоты; отсутствием новаторских творческих (инновационных)
идей в решении задач в рамках самостоятельной работы в процессе изучения специальных дисциплин;
неумением принимать решения, низкой мотивацией, практически отсутствием (или слабо выраженным)
профессиональным (художественным) мировоззрением, самоответственности.
2. Уровень элементарный. Выполняемые учебные работы по рисунку, живописи и композиции
частично осознанны, деятельность носит полушаблонный характер, целенаправленность действий
неустойчива. Проведение анализа поверхностно, видение перспективы - слабое, решения принимаются
по явно высвеченным проблемам, в новой ситуации используются скудный арсенал методов и средств.
Художественное мировоззрение и самоответственность - в стадии формирования. Мотивация неустойчивая.
3. Уровень продвинутый. Характеризуется осознанностью выполняемых аудиторных (учебных)
работ по специальным дисциплинам, рациональным их исполнением с учетом полученных знаний.
Действия целенаправленны и результативны. Студенты начинают анализировать собственную учебнохудожественную деятельность, возникает положительная мотивация овладения специальными
дисциплинами, наблюдается стремление к самосовершенствованию в учебно-художественной
деятельности. Художественное мировоззрение и самоответственность - на среднем уровне формирования.
Мотивация более устойчивая.
4. Уровень высокий. Характеризуется наличием устойчивой мотивации к совершенствованию
своей учебно-художественной и самостоятельно-творческой деятельности, обобщению опыта,
вариативности и целенаправленности действий, их творческому исполнению. На этом уровне студенты
способны прогнозировать ход и результат создания художественной работы, адекватно и самостоятельно
корректировать пробелы и недочеты в процессе работы над произведением, сознательно стремятся
к самосовершенствованию, осознают важность всех компонентов компетенции для выполнения
профессиональных функций и способов их реализации в практической деятельности, все компоненты
профессиональной компетентности сформированы. Художественно-профессиональное мировоззрение
частично сформировано. Высокий уровень самоответственности. Устойчивая профессиональная
мотивация.
5. Уровень профессиональный. Характеризуется умением осуществлять выбор самой эффективной
формы комбинированияхудожественных средств, материалов и приемов, позволяющим организовать
процесс создания художественного образа, а также сформированным художественно-профессиональным
мировоззрением и профессиональным мышлением, развитой самоответственностью, умением определять
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и налаживать любые контакты на основе целеполагания и прогноза, сформированностью и расширением
всех компонентов профессиональной компетенции.
Литература:
1. Томас Гилберт. Компетентность людей: конструирование достойной эффективности. В книге:
Чернова Ю.К., Щипанов В.В. Квалиметриче-ское проектирование образовательного процесса. М.:
Исследовательский центр проблем качества подго-товки специалистов, 2002. 250 с.
2. Шерифзянов Р.Ш. О процессе формирования художественного образа в ходе обучения
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3. Игнатьев Е.И. Формирование сложного образа, пригодного для полноценного рисования по
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Нұрғалиева С.Д.
Павлодар облыстық педагог кадрлардың біліктілігін
арттыру институтының
(Қазақстан Республикасы)
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ БЕРУ ЖӘНЕ ОҚЫТУДА ЖАҢА ТҰРПАҚТЫ ПЕДАГОГ
ДАЯРЛАУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Білім беру мазмұнының өзгеруі, педагогикалық жаңа технологиялар, жаңа әдістемелердің жасалуы,
педагогтың кәсіби өсуі мен құзыреттілігінін қамтамасыз ететін, әдістемелік қызмет жұмысының
ұйымдастырылуына айрықша назар аударуды талап етеді. Қазіргі өскелең заманымызда өзінің нәтижеге
жету қызметін болжай және жобалай алатын, әдістемелік мәдениетті меңгерген зертеуші педагог үлкен
сұранысқа ие болып отыр. Болашақтың бүгіндегі жарқын болуына жол ашатын құдіретті күш тек білімде
ғана, ал білімді заман талабына сай оқыту, ол-педагогтың парызы.
Білім беру жүйесіндегі: бірінші міндеті-ло дүниежүзі елдерінде балаларды бейбітшілік рухта
ынтымақтастыққа, әлемдік мәдениет пен әр халықтың ұлттық мәдениетін кіріктіре меңгерту.
Екінші мақсат- балалардың бойындағы адами құндылықтарды: қайырымдылықты, сүйіспеншілікті
дамыта отырып оқыту, әрі тәрбиелеу.
Үшінші міндет- білім беру жүйесінің бұрынғы ағартушылық бағыт – бағдарын жеке тұлғаның
адамгершілік тұрғысынан кемелденуіне аудару.
Оқу – тәрбие үдерісін жаңартумен
Білім беру жүйесіндегі реформалар мен қазіргі мектептің тұлғалық-бағдарлы оқытуға бет бұруы
болашақ мектепке дейінгі педагогтың кәсіби бағыттылығының даярлығына жаңа талаптар қояды.
Педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесі дамуының қазіргі кезеңі жаңа парадигмаға өтудің жолдарын
іздестірумен, яғни білім берудің жаңа мақсатының жетістіктерімен байланысты.
Жаңа парадигманың маңызды компоненті – тұлғаның өзіндік даму тұжырымдамасы болып табылады.
Тұлғаның әртүрлі саладағы икемділіктері мен қабілеттерін дамыту оның дербес ерекшеліктеріне, өзіндік
талдау, өзіндік баға беру қабілеттеріне байланысты, мұның өзі әрбір педагогқа ерекше қатынас керек
екендігін, оларға өзін көрсетуге, дамытуға мүмкіндік жасау қажеттігін дәлелдейді. Сондықтан мамандарды
дәстүрлі формада даярлаумен қатар жаңа педагогикалық технологиялар негізінде жетілдіруді көздейді.
Осыны ескере отырып, жалпы жетекші теориядан туындайтын талаптарға сәйкес жаңа педагогикалық
технологиялар болашақ педагогтың кәсіби бағыттылығын қалыптастыру моделі туындады. Модельдің
аясында компоненттер, өлшемдер, көрсеткіштері, деңгейлер қарастырылады.
Сурет
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Сурет 1 - Педагогтың мамандық даярлығының моделі

264

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Жоғарыда ұсынған модельдің үш құрамдас бөлігі бір-біріне өзара ықпал етеді, бірін-бірі толықтырып,
дамыта түседі.
Тәрбиешінің кәсіби іс-әрекеті және жаңа педагогикалық технологиялар бойынша білімді жетік
меңгерген, мектепке дейінгі тәрбие және білім беру мекеме практикасында еркін іске асыра алады,
жаңашылдық тұрғысынан шығармашылыққа және өзін-өзі жетілдіруге деген тұрақты ынтасымен, жүйелі
мүддесімен сипатталады.
Жоғары деңгей, мектепке дейінгі педагогтың кәсіби іс-әрекеті және жаңа педагогикалық технологиялар
бойынша білімді жетік меңгерген, оларды кез-келген білім беру мекеме практикасында еркін іске асыра
алады, жаңашылдық тұрғысынан шығармашылыққа және өзін-өзі жетілдіруге деген тұрақты ынтасымен,
жүйелі мүддесімен сипатталады. Оқу-тәрбие үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды
пайдаланады. Икемділіктеріне шығырмашылық сипат тән, мақсатты - мәнді, психологиялық - педагогикалық
қызметтің заңдылықтары деңгейінде негізделген, біліктілігін көтеру жағдайында жаңа педагогикалық
технологияларды пайдаланып, жұмыс істеудің табиғаты мен ерекшеліктеріне сәй келеді. Қиыншылық
туындай қалса, жағдайды тек түзетіп қана қоймайды, сонымен бірге оның ықтимал өзгерістерін
сарапттайды, қиыншылықтан шығудың жаңа, тапқыр шешімдерін жасайды.
Жеткілікті деңгей, мектепке дейінгі педагог кәсіби іс-әрекеті және жаңа педагогикалық технологиялар
бойынша білімі жеткілікті, оларды іс жүзінде асырудың әдіс-тәсілдерін, жолдарын, құралдарын, әдістемесін
меңгерген, теория мен практикадан алған білім, білік, дағдысын практикада мүмкіндігінше пайдалануға
тырысады.
Орташа деңгей, кәсіби іс-әрекеті мен жаңа педагогикалық технологиялар туралы жалпы білім
бар, бірақ оларды іс жүзінде іске асырудың әдіс-тәсілдерін, жолдарын, құралдарын, әдісте-месін толық
меңгермеген, теория мен практикадан алған білім, білік, дағдысын практикада анық көрсете алмайды.
Аталған модель бізге жаңа педагогикалық технологиялар арқылы мектепке дейінгі педагогтың кәсіби
бағыттылығының қалыптасу деңгейін зерттеп білуге, принциптер жүйесін анықтауға және педагогикалық
шарттарды айқындауға мүмкіндік берді.
Мектепке дейінгі кабинеттің әдістемелік жұмысының басымдылық бағыты жаңа ұстанымдағы
педагог маманын қалыптастыру болып табылады.
Педагогикалық кадрларының сұраныстары, қажетсінулері, қиыншылықтарының анализі мектепке
дейінгі және мектепалды даярлық педагогтардың біліктілігін арттыру кабинетінің негізгі бағыттарын
белгіледі:
- мектепке дейінгі даму процессіндегі мәселелерді айқындау және сараптау;
- ғылыми – әдістемелік, консультациялық кеңес беру;
- педагогтың мамандық деңгейін көтеруге бағытталған жұмыс бағдарламаларын құрастыру;
- шығармашылық топтардың жұмысын белсендету.
Осы белгіленген бағыттарға сәйкес мектепке дейінгі педагогтардың қажеттерін қанағаттандыру
мақсатымен біліктілік көтерудегі білімдендіру қызмет етудің жаңа тәсілдері енгізілді: сырттай – күндізгі
оқыту жүйесі, қашықтық оқыту курстары, он-лайын тәртібінде тақырыптық кеңестік консультациялар,
оқыту бағдарламалардың мазмұны мен құрылымы өзгертілді.
Курс барысында тәрбиешілерді белсендітанымдық ізденіс әрекетіне енгізу арқылы білімденуді іске
асыру қажеттігі айқындалды. Сондықтан курстың жалпы тақырыбында қатысты мәселені зерттеу, оның
қайшылықтарын анықтау, себеп – салдарын ашу, нәтижеге жету жолдарын нақтылау мәселесі төңірегінде
проблемалық жағдаятқа енгізу іске асырылады. Шығармашылық ізденіс пен зерттеу әрекеттерін талқылау,
проектілер дайындау мақсаты қойылды. Курстың мазмұны әдіснамалық модульде қозғалған мәселелерді
жеке дәптерде берілген тапсырмалар арқылы бекітілсе, технологиялық және әдістемелік модульде зерттеу
– зерделеу нысандары тыңдаушылардың таңдауы бойынша беріледі.
Курстық даярлау кезінде семинар-практикумдер, тренингтер, шеберлік класс, шығармашылық
таныстыру, педагогикалық шеберхана, дөңгелек үстел жұмыс түрлері белсенді қолдану тыңдаушылардың
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белсенділігін және мамандық іскерліктерін көтереді.
Мектепке дейінгі мекемелерде көптілдікті енгізу үшін мемлекеттік тілді оқыту сапасын арттыру
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Павлодар қаласының №38 балабақшасында неміс тілінде оқитын топ
қызмет етеді, облыстағы 18 балабақшада 4000-дай бала ағылшын тілін оқиды.
Қазіргі таңда облыста 15 мектепке дейінгі мекеме инновациялық тәртіппен жұмыс істейді оның
ішінде:
• Балаларды эстетикалық дамыту орталықтары – Павлодар қаласының №126 және Екібастұз
қаласының №15 орталығы
• Павлодар қаласының №96 үйлесімді дамыту орталығы және Екібастұз қаласының №1 Дамыту
орталығы
• Павлодар қаласының №122 және Ақсу қаласының №2 мемлекеттік тілде оқытатын және
тәрбиелейтін мектепке дейінгі гимназия
• Екібастұз қаласының №23 «Гимназиялық сыныптармен мектепке дейінгі гимназия»
• Павлодар қаласының №86 және Екібастұз қаласының №18 дене шынықтыру – сауықтыру бағытты
балабақшалар
Тәжіриебелі педагогтар шығармашылық топтың жұмысына белсенді қатысып, тәрбиешіге көмек
ретінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бағдарламаларының талаптарына сәйкес, қазіргі сабақ моделі,
әр жастағы топтарда баланың жас ерекшелігн ескере отырып жасайтын ізденіс алаңының моделі, оқутәрбие үрдісін циклограмма, технологиялық карта арқылы жоспарлау әдістемелік нұсқаулар құрастырды.
Нәтижеге бағдарланған білім берудің жаңа жүйесінде жаңа формациядағы педагог – бала оқыту мен
тәрбиелеу үдерісіне қатысты кеңістікте заманауи талаптарға сай терең шығармашылық, шексіз ізденіс,
сарқылмас қайрат пен еңбектің, яғни әрекетшіл парасаттың тұлғасы болуы шарт.
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Нұрышев Ғ.Ж.
экономика ғылымының докторы
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
АҚТӨБЕ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ
ПАРАДИГМАСЫНДАҒЫ МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ ТӘЖІРИБЕСІ
Қазіргі заманғы білім беру парадигмасы, негізгі талаптары оқу принципіне, үйренудің эволюциялық
принципіне, өзін-өзі оқытуға, жеке байланыстан жүйелі сипаттағы байланысқа өтуге бағытталған.
Жоғары кәсіптік білімнің ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында жаңа іс-әрекеттік
білім беру парадигмасына өтуге мән беріледі. Стандартта білім беру нәтижесіне бағдарлау назарға алынған.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты
жолдауында қазіргі заманға қазақстандық қоғам дамуының қажеттіліктері мен міндеттеріне сәйкес ЖОО
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алдына мамандар даярлауда жаңа талаптар қояды. Бұл, ең алдымен, жаңа қоғамға – бәсекеге қабілетті,
бастамашыл, өздігінен шешім қабылдай алатын, оған жауапкершілікпен қарай алатындай, әлеуметтік
ортаның оңтайлы құрылымдарына әрқашан дайын, азаматттық қоғам мен құқықтық мемлекетте өмір сүріп
қана қоймай, оны құруға белсенді жастарды тәрбиелеу.
Жоғарыда аталғандар АқМПИ-ның міндетінің негізгі миссиясы болып саналады, ал ол – ҚР-ның
жалпыға міндетті білім беру стандарты талаптарына сәйкес педагог кадрларды дайындау және батыс
аймақтарын жоғары білікті педагог кадрлармен қамтамасыз ету.
Қазіргі білім беру парадигмасы бойынша болашақ және жас педагогтарды кәсіптік жағынан
қалыптастыру мақсатында инновациялық білім беру ортасы ретінде ғылыми-педагогикалық зерттеу
орталығы құрылған.
Ғылыми-педагогикалық зерттеу орталығының мақсаты – институттың ғылыми-әдістемелік жүйесінде
болашақ педагогтың кәсіби қалыптасу барысындағы проблемалары мен оны шешу жолдарын анықтау.
Барлық мамандықтарда үшінші жыл қатарынан «12 жылдық білім беру жүйесінің психологиялықпедагогикалық негіздері» атты арнаулы курс оқытылады, оқу құралдары шығарылады.
«Практика комитеті» ұйымдастырылып, нормативті талаптарды орындауға арналған әдістемелік
ұсыныстар дайындалды. Әдістемелік конкурстар арқылы өндірістік практикалардың сапасын арттыру
бағытында зерттеу жұмыстары жүргізіледі (слайд).
АқМПИ базасында «Жас педагогтар мектебі» жұмыс істейді, онда тоқсан сайын жас мамандар өз
біліктіліктерін арттырады. Жыл сайын жас оқытушыларға арналған «Педагогтік шеберлік шыңына»
және студенттерге арналған «Дарынды мұғалім-дарынды балаларға» атты педагогикалық олимпиадалар
өткізіледі.
Базалық мектептермен ынтымақтастық туралы келісім-шарт жасалған.
Педагогикалық практиканың болашақ маманның өз жұмысына кәсіби дайындығын байқататын
интегралды көрсеткіш екені бәрімізге белгілі. Қазіргі мектеп жағдайында жас түлек базалық, пәндік
мәселені шешу үшін (ақпараттық, коммуникативтік) құзіреттіліктерді де меңгеруі тиіс екені анық.
Институт студенттерінің оқушы бойында осы құзіреттіліктерді қалыптастыру дайындығының
деңгейін анықтау үшін біз педагогикалық практиканы өтуге дайындалып жатқан студенттер арасында
олимпиада өткізуді дәстүрге айналдырдық. Біздің ойымызша, оны өткізу арқылы белгілі бір нәтижеге қол
жеткізуге болады, мұны студенттер арасында жүргізілетін педагогикалық қызметке кәсіби дайындығының
диагностикасынан көруге болады. Әдістеме үш бағытты қамтиды: ғылыми-теориялық дайындық,
психологиялық-педагогикалық дайындық және әдістемелік дайындық.
Берілген сызбаларда студенттердің өздерінің кәсіби дайындығының бағалауы(өзіндік бағалауы)
мен институт оқытушыларының бағалауы көрсетілген. Олардан көріп отырғанымыздай, студенттердің
дайындығы талапқа сай деңгейде.
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
аймақтық орталығының басты міндеті – білім беру саласы қызметкерлерінің кәсіби білімдерін жаңғырту
және кеңейту, білім беру жүйесіндегі өзекті бағыттар бойынша олардың құзіреттілігін арттыру болып
табылады.
Білім берудегі ынтымақтастық тенденциясы аясында және ҚР Білім және Ғылым министрі Б.Т.
Жұмағұлов қойған: «білім беру үдерісіне халықаралық тәжірибеге жақындатылған жаңа модельдерді
енгізу» міндетіне сай Қазақстанның батыс өңірі педагогтарының біліктіліктерін жетілдірудің оқу
процесіне халықаралық білім беру бағдарламалары енгізілген. Мысалы, АқМПИ-ның білім беру саласы
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру өңірлік орталығы халықаралық Intel «Болашақ үшін оқыту»
бағдарламасының оқыту алаңы ретінде мұғалім практиктердің сұранысына ие көптеген арнаулы курстарды
жүзеге асырады, бұл курстар арқылы қазіргі заманғы педагогикалық ақпараттың оқыту технологияларын
оқу үдерісіне енгізу мен интернет-жүйесінде жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік беріліп
қана қоймай, сонымен бірге курс тыңдаушыларының ақпараттық білім беру жүйесінде үздіксіз білім алуына
жағдай жасалады. Сабақты «Болашақ білім беру» халықаралық Intel бағдарламасы бойынша Қазақстанда
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және Ресейде курстан өткен АқМПИ-ның оқытушылары жүргізеді. АқМПИ жанындағы білім беру саласы
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру өңірлік орталығының директоры З.У. Имжарова осы бағдарламаның
халықаралық эксперті болып табылады, институттың екі оқытушысының Ресей эксперттері тарапынан аға
тьютор ретінде осы бағдарлама бойынша Ресей мен Қазақстанда курстық дайындық өткізу құқын беретін
сертификаттары бар.
2010 жылы АқМПИ-на қарасты өңірлік орталық Intel «Болашақ маман үшін білім беру» бағдарламасы
бойынша ең үздік оқыту алаңы атағын алу үшін жарияланған конкурстың жеңімпаздары атанды.
ЖОО оқытушылары осы бағдарламаның оқу құралын қазақ тіліне сәйкестендірді. Халықаралық
бағдарламалар бойынша біліктіктерін көтеру курстарын өткізуде қалыптасқан тәжірибе тек АқМПИ
жанындағы аймақтық білім беру қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру институтында ғана емес, АқМПИ
оқытушылары – бағдарлама тьюторларының Қостанай, Орал, Ақтау қалаларындағы облыстық білім
жетілдіру институттарындағы курстарда да жүзеге асырылады.
Келісім шарт арқылы бекітілген Халықаралық ынтымақтастық Ресейдің М.В.Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетінен, Санкт-Петербургтің «Педагогикалық білім беру институты,
Канаданың «Шекарасыз білім беру» қазіргі заманғы педагогикалық орталығынан шетелдік ғалымдар
мен оқытушыларды курстарда сабақ беру мақсатында шақыруға және педагогтардың біліктілігін арттыру
курстарының бағдарламаларын бірлесе дайындауға мүмкіндік береді. Осы жылдың қазан айында
ф-м.ғ.д.,профессор А.В.Боровских біздің институт оқытушыларына арнап апталық «Нақты педагогика»
атты білім жетілдіру курсын өткізді. Бұл курс «іс-әрекет арқылы оқыту» принципіне негізделген. 2010 жылы
АқМПИ-ның жас оқытушылары мен студенттерінен тұратын команда «Ломоносов-2010» Халықаралық
жастар форумы аясында командалық, педагогикалық олимпиадаға М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінің инновациялық жобалар курсына қатысты.
АқМПИ Халықаралық форумдарға қатысуы арқылы да шетелдік білім беру ұйымдарымен
тәжірибе алмасу мүмкіндігін пайдаланады. Биылғы жылдың қазан айында біздің оқытушылар «ТМД
мемлекеттеріндегі педагогикалық білім: қазіргі проблемалары, концепциялары теориясы мен практикасы»
атты Санкт-Петербургте өткен барлық ТМД елдері үшін маңызды болып табылатын Халықаралық ғылымипрактикалық конференцияға қатысты.
Кәсіби білім берудегі әлеуметтік серіктестік жоғары оқу орнына осы үдерістің барлық
қатысушыларының қызығушылығын ескеру және байланыстыруға ғана емес, бірлескен жұмысты тиімді
басқаруға мүмкіндік береді.
Мұндай серіктестік әлеуметтік өмірдің ерекше саласы ретінде бізге жаңа қоғамдық маңызды
қызметтерді жобалауға, жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мысалы, мұғалімдердің біліктілігін арттыру
курстарының оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі қаланың орта білім беретін мектептерімен байланыс жасау
арқылы жүзеге асырылды. Практика мұғалімдерімен бірлесе отырып төмендегідей монографиялар мен
әдістемелік құралдар дайындалды: «Портфолио технологиясы», «Мектептегі эксперимент», «Қазақстан
тарихын оқытудағы құзіреттілікті-бағдарлы өлшеуіш-тапсырмалар», «Бастауыш класс оқытушыларының
математика пәніне арналған қосымша есептер жинағы» атты есептер жинағы.
Ақтөбе облыстық білім беру басқармасымен бірлесе жоспарланып және жүзеге асырылған шаралар:
- «Ақтөбе қаласы және Ақтөбе облысындағы жалпы білім беретін мектептердегі мұғалімдердің
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» жобасы;
- «Ақпарттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы өткізілген үздік сабақтар»
байқауы;
- «ХХІ ғасырдағы білім беру үдерісі: мәні, жағдайы, перспективалары» облыстық ғылымипрактикалық конференция-семинар.
Балалар құқығын қорғау бойынша Ақтөбе облыстық департаментімен бірге жүргізілген іс-шарлар:
• «Мінез-құлқында ауытқушылығы бар балалар құқығын қорғау: педагогикалық үдерісті
ұйымдастыру» тақырыбындағы облыстық практикалық конференция.
• «Балалар құқықтары мен қызығушылықтарын қорғауда ҚР заңнамаларын қолдану» атты семинар-
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тренинг.
Ақтөбе қалалық білім беру бөлімімен бірлесе тамыз педагогикалық кеңесі және ең үздік ашық
сабақтар байқаулары жыл сайын өткізіліп келеді.
Ақтөбе қаласы әкімшілігі бастамасымен оқу орындары, қоғамдық ұжымдар және құқықты қорғау
органдардың қатысуымен АқМПИ жанындағы Білім қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру аймақтық
орталығы «Оқушылардың құқыққа қарсы шығу әрекеті мәселесін педагогикалық тұрғыдан шешу» атты
жобасы жасалды.
«Оқу-Қазақстанның ұлттық басымдылығы» тақырыбындағы республикалық конференция шеңберінде
«Сыни оқу: түсіну ұғымының құралы» тренингі, «Абайды оқысаң...» оқырмандар конференциясы; «Бір ел
– бір кітап» республикалық акциясы аясында облыстық кітапханамен бірлесе отырып іс-шаралар өткізілді.
Көп жылдарғы біздің тәжірибеміз көрсеткендей, білім беру саласындағы әлеуметтік серіктестік
ерекше тиімді, сондай-ақ барлық мүдделі жақтың әлеуметтік білім беру мәселелерін шешуде толық мүдделі
(ынталы), ұзақ мерзімді бағдарламаларды жасауды ұсынады.
Одан басқа, егер мұғалімнің осындай шараларға қатысуы болашақта кәсіптік деңгейде өсуіне жағдай
туғызады, АқМПИ жанындағы Білім қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру аймақтық орталығы«Үздік
ашық сабақ», «Үздік оқу жобасы», конференция, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу, курстарды оқыту
сапасы мониторингі үшін қызмет етеді. Сонымен қатар, осындай шараларда курста алған білімдерін
оқытушы күнделікті мектептегі педагогикалық практикада тәжіриебелері арқылы көрсете алады.
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының жанындағы Білім қызметкерлерінің Аймақтық
біліктілікті көтеру орталығымен әлеуметтік серіктестік жұмысының нәтижесі мен тиімділігі мемлекет
пен қоғам қойған мақсатты орындауында, атап айтсақ: жоғары білікті мамандарды даярлауы әлеуметтік
қызметті атқару деңгейіне байланысты бағаланады.
Аймақтық аудан әкімі өкілдерінің ауылдық жерде оқытушылар кадрлерін бекіту жөнінде
ұмтылыстарын ерекше атап көрсетуге болады.
Мысалы,
- 2009 жылы көтерме ақша ретінде 15 млн. 620 мың теңге, ал 50 ЖОО бітіруші түлектер пәтер алды;
- 2010 жылы 24 млн. теңгедей бөлінді;
- 2011 жылы түлектерді жұмысқа орналастыру келісімшартының жалпы қорытындысы 29 млн.
теңгедей болды; 29958,0
Осы жылдан бастап институт жұмысқа орналастыру мен әлеуметтік бағдарламаны басқару келісімімен
Ақтөбе облысы республикалық «Түлек» атты базаның құрамына енді.
Болашақта, «Жұмыс беруші жоғары оқу орны» сияқты екі жаққа да тиімді істердің қалыптасуына
байланысты келесі іс-шаралар өткізілмекші: түлектің бәсекелестік белгілерін анықтау, жағдай
диагностикасын, педагог кадрларды және аймақта еңбек нарығын дамыту бағытында болжау және
мониторинг қажеттіліктерін ескеру.
Біздің ЖОО-ның түлектері ең алғашқы болып 2007 жылы жастардың дипломмен ауылға оралуын
қолдады, және де елдегі барлық жастарды өз қызметтерін ауылдық жердегі мектептерден бастауға үндеп,
шақырды. 2007 жылғы жолдама «Егемен Қазақстан», «Ақтөбе», «Актюбинский вестник» газеттерінде
жарияланды. Түлектердің осы бастамалары жақсы дәстүрге айналды. Әр жылы түлектердің 75-80% өз еңбек
қызметтерін ауылдық жерден бастайды. ЖОО бітіруші түлектерден гөрі оқытушы кадрлардың қажеттілігі
жоғары, көрсетілген мәліметтерге қарағанда институтты тәмәмдаушы түлек - аумақтағы оқушылар
кадрын жаппайтындығы көрініп тұр. «АқМПИ-тің түлектерді дайындау жөнінде жұмыс берушілердің
қанағаттануы» жөнінде жүргізген сауалнама қорытындысын атап өткеніміз жөн, мектеп директорлары мен
білім беру орнының басқармалары АқМПИ-ның кадрларды дайындауларын «жақсы», және «өте жақсы»
деп бағалады.
Институттың ұлттық академиялық ұтқырлық жүйесі аясында «Абай» атындағы қазақ ұлттық
педагогикалық университетімен», «Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар университетімен», «Ш.
Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технология, және инжинеринг университетімен», «М.Өтемісұлы
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атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті», «Х. Досмуханбетов атындағы Атырау мемлекеттік
университеті», Қостанай, Арқалық, Павлодар, Өскемен, Тараз педагогикалық институттарымен келісімшарт жасалды.
Студент жастармен жұмыста Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының қамқорлық Кеңесі
көп көмек көрсетеді. Олардың мәжілістерінде кадр саясаты мәселелері, жергілікті үкімет органдармен
тиімді қарым- қатынас мәселері, сонымен қатар жетім студенттер мен әлеуметтік жағынан аз қамтылған
отбасынан шыққан студенттерге атаулы әлеуметтік көмекті көрсету бойынша шаралары қарастырылады.
Мысалы:
1. Келісім-шарт бойынша ақылы түрде оқуға түскен әлеуметтік жағдайы нашар студенттерге оқу
ақысын төмендету мүмкіншіліктері қарастырылады.
2. Облыстық жасөспірімдер үйінде тұратын Алға қаласындағы облыстық балалар үйінде тәрбиеленген
студенттерге институт асханасынан тегін түскі ас беріледі.
3. Келісім-шарт негізінде ақылы түрде оқитын жетім студенттерге қаржылай және әлеуметтік көмек
көрсету үшін бюджеттен тыс қаржы есебінен стипендия бөлінеді.
4. Жекелеген жетім студенттерге бір реттік атаулы көмек көрсетіледі.
5. Мүгедек студенттерге арнайы жеңілдіктер, кейде тегін оқу құқығын иеленеді.
6. Студенттер үйінде тұратын мүгедек студенттер жатақханаға төленетін төлемақыдан босатылады.
7. Каникул уақытында мүгедек студенттерге санаторий-курорттық ем алу үшін жолдама бөлінеді.
8. Ұлттық компаниялармен келісім-шарт негізінде 12 студентке жалпы сомасы 1 млн. 700 теңге ақша
көлемінде оқу ақысы төленді.
Институтта студенттерге психологиялық көмек және психологиялық жағдай, мінез-құлық, қарымқатынас әрекеттері мәселелерін реттеу мақсатында әлеуметтік-психологиялық қызмет ұйымдастырылған.
Жалпы, білім берудің қазіргі парадигмасына сәйкес мамандар даярлау үшін Ақтөбе мемлекеттік
педагогикалық институтында стратегиялық мақсат-міндеттер анықталып, оларды іске асырудың
структуралық құрылымдары жасалып, бүгінгі күн талабына сай, болашақ маман даярлауды іске асыруда
институттың профессор-оқытушылар құрамы жан-жақты күш-жігерін жұмылдыруда.
Нұрсалимова Ж.Ә.
Алматы облыстық мамандар кәсібін дамыту институты
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ БІР ШАРТЫ
Мұғалімнің педагогикалық шығармашылығын дамытудың тағы бір мүмкіндігі оның түрлі
педагогикалық технологияларды өз мүмкіндігіне қарай икемдеп, жетілдіріп қолдану дағдысы.
Ал, бүгінгі педагогикалық технологияларды игеру бағдарламаларының ішіндегі ең тиімдісі
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар болып табылады. (АКТ).
Ақпараттық технология – бұл ақпарларды жасау, сақтау, алмасу және оларды түрлі формада пайдалану
жөніндегі барлық терминдерді біріктіреді.
Бұл – жаңа сападағы ақпараларды алуға қолданылатын құрал-жабдықтар мен мәліметтерді жинау,
өңдеу және тасымалдау әдістерінің жиыны. Оның мақсаты – осы технологияны адамның талдап, оны
өзінің белгілі бір әрекетін іске асыру кезінде қабылдауы үшін ақпараттар жасау болып табылады.
Ақпараттық технология – ғылыми білімдер мен басқа да технологияларды интеграциялау – кіріктіру
қасиетіне ие.
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Жаңа ақпараттық технология білім беру саласын ақпараттандыруда маңызды орын алады. Соның
ішінде біліктілікті жетілдіру жүйесіне ендіру тұтас бір инновациялық процесс болып табылады. Бұл
жағдайда оқытушы тыңдаушылар үшін ақпараттардың көзін алғашқы ұсынушы болып табылмайды.
Керісінше, сол ақпарды алуды жеңілдетуді іске асыратын орталық буын болып табылады. Жалпы адамзат
цивилизациясы дамуының фундаментальдық сипаты - ақпарды алу, жинақтау, өңдеу және қажетіне жарату
болып табылады.
Ақпаратталған қоғамда бастауыш компьютерлік сауаттылық болмайынша бүгінгі ғылымда,
мәдениетте, іскерлік қарым-қатынаста шығармашылық әлеуетті іске асыру мүмкін емес.
Біліктілікті жетілдіру жүйесінде білім беруді дамыту ондағы әдістемелік жүйені жетіліруді талап
етеді. Бұл дегеніміз-жеке тұлғаға бағдарланған ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану
деген сөз.
Бүгінгі таңда ақпараттық технологияны:
- компьютер қолданылатын ақпараттық технология
- компьютер қолданылмайтын ақпараттық технология деп екіге бөлуге болады.
Компьютерді қолданатын ақпараттық технологиялар программалар мен және түрлі аппараттармен
қамтамасыз етіледі.
Ақпараттық технология туралы сөз болғанда көбінесе компьютерлік технология айтылатыны өзінен өзі
түсінікті. Сондықтан компьютерді пайдаланып оқу жұмысын тікелей модельдеуге болады. Мұғалімдердің
біліктілігін жетілдіру курстарындағы оқу процессінде жоспарлау және тапсырманы орындау барысында
компьютерді қолдану-электрондық жобалау негізі болып табылады.
Жұмыс нәтижесі Рower Рoint орындалған презентация түріндегі шығармашылық жобалар.
Презентация білім беру саласында ерекше орын алады. Оны кез келген пән мұғалімі қолдана алады.
Өкінішке орай кез келген пәнді оқытуда қолданылатын күнделікті сабақта ақпараттық,
телекомуникациялық, компьютерлік және мультимедиалық ортақ әдістеме жоқ. Ал біліктілікті жетілдіру
жүйесінде мүлде жоқ деуге болады. Бұл бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі. Ондай әдістемені жасауда
кездесетін проблемаларды бірнеше топқа бөлуге болады.
1. Психологиялық – педагогикалық.
2. Ғылыми-теориялық;
3. Ұйымдастырушылық;
4. Технологиялық.
Бұл компьютерді сабақта қолдануға психологиялық кедергі, яғни компьютерді сабақта қолданудың
қажеттігіне скептикалық көзқарас, өйткені оқытушылар көп жағдайда жаңалықтарға консервативті
көзқараста болады. Сонымен бірге мұғалімдердің көбі онымен қалай жұмыс істеуді білмейді. Сондықтан
компьютерлік өнімдер мен ақпараттық технологияны оқу процесіне қолданудың нақты әдіс-тәсілдері мен
жалпы әдістемелік принциптерін жасау керек. Ол жалпы принциптер мен нақты әдіс-тәсілдер, барлық
пәндерді оқытудың дербес әдістемесінің міндеті компоненті болуы қажет. Бірақ пән мұғалімдерінің
компьютердің қыр-сырын білімді информатика пәні мұғалімнің деңгейінде білуі жеткілікті де,
міндетті де емес. Сондықтан, жеке пәндер бойынша біліктілікті жетілдіру курстарында компьютерлік
технологияларды және компьютерлік өнімдерді қолданудың әдістемелік тәсілдеріне арналған арнайы
курстар ұйымдастырылуы қажет. Бұл курстарда мұғалімдер компьютерлік технологияларды өз бетімен
қолдана білуі және сол компьютерді жаңа сипаттағы сабақты ұйымдастырудың құрамы ретінде және
ұсынылған ақпараттық өнімдерді тиімді және шығармашылықпен пайдалана білуді үйренуі керек.
Жалпы маманның кәсіби құзыреттілігі дегеніміз – жеке тұлғаның кәсіби әрекетті іске асыруға дайын
болуының теориялық және практикалық бірлігі мен қабілеті.
Ал, біліктілікті жетілдіру жүйесінде мұғалімнің АКТ пайдалану құзыреттілігін дамыту жаратылыстану
– математика пәнідерін оқыту процесін жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Демек мұғалімнің
педагогикалық шығармашылыған дамытудың жаңа мүмкіндіктері анықталады. Сонымен, пән мұғалімнің
АКТ құзыреттілігі деп – оның ақпараттық коммуникативтік технологияларды өз бетімен қолдана білу
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дайындығы мен соған қабілетін көрсететін жеке басының қасиеті деп түсінуді ұсынамыз.
Біліктілікті жетілдіру жүйесінде пән мұғалімдерінің АКТ – құзыреттілгінің бірнеше нұсқасын
ұсынуға болады:
- базалық және пәнге бағдарланған (А.А.Елизаров);
- базалық және жалпы кәсіби (М.Б.Лебедов);
- базалық және кәсіби-тереңдетілген (М.А.Горюнова);
Соған сәкес бұл ғалымдар АКТ құзыреттіліктің қалыптасуының әртүрлі деңгейін қарастырады.
Соған сүйене отырып біліктілікті жетілдіру жүйесінде мұғалімнің АКТ құзыреттілігін дамытудың моделін
жобалағанда төмендегі кезеңдерді ескере отырып оқу процесін ұйымдастыруды ұсынамыз:
Мұғалімнің АКТ – құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту
Біліктілікті жетілдіру курстарындағы оқу процесінің кезеңдері
АКТ бойынша
АКТ бойынша
Мұғалімді АКТ-базалық
Педагог- тьюторды
консультант
консультантдайындау
дайындау
зерттеушіні
педагогты дайындау
дайындау
І кезең
ІІ кезең
ІІІ кезең
ІV
- Мектептегі білім
беру процесінің
- Біліктілікті жетілдірудегі
-АКТ оқу процесіне
- Электрондық оқу
барлық сатыларын
АКТ дидактикалық
пайдаланудың әдісматериалдарын
ақпараттандыруды
мүмкіндіктері;
тәсілдерін үйрету;
жасау, апробациялау
ғылыми-әдістемелік
- Місrjsoft Оffісе-ң
түзету және талдау
тұрғыда қамтамасыз
- Біліктілікті
құралдары арқылы
қабілеттерін меңгеру; ету;
дидактикалық материалдар жетілдіруді
қашықтықтан
- Өзара әрекеттесу
- Білім беру
мен көрнекіліктерді
ұйымдастырудың
желісін
процессін
дайындаудың әдістемелік
тәсілдерін меңгеру
ұйымдастырудың
ақпараттандыру
негіздерін меңгеру;
және мұғалімнң
тәсілдерін меңгеру;
проблемаларын
- Интернеті пайдалану
курстан кейінгі
талдай алу біліктілігін
- АКТ педагогикалық қалыптастыру;
және педагогикалық
әрекеттеріне қолдау
қызметте пайдалану
қызметтегі түрлі білім беру көрсету;
тәжірибесінің
- АКТ қолданудың
ресурстарын пайдалану;
- Андрогогика
тиімділігін зерттеу
шығармашылық
- АКТ пайдалануға оң
негіздерін оқып үйрену. және жинақтау.
жоспарларын
мотивтерді қалыптастыру.
жасаудың әдістерін
меңгеру.
Мұғалімнің АКТ-компетенттілігінің деңгейлері
Базалық АКТ-құзыреттілік

Ұйымдастырушылық
– басқарушылық АКТқұзыреттілік

Тереңдетілген пәндік
АКТ- компетент

Корпоративтік
АКТ-құзыреттілік

Ақпараттық коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие процесінде қолданудың мүмкіндігі шектеусіз
екендігі белгілі. Сондықтан ол мүмкіндіктерді қолдай отырып үнемі дамытуымыз қажет.
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Астана қ. № 55 орта мектебінің
(Қазақстан Республикасы)

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
«Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол
жеткізуіміз керек». Н Ә Назарбаев.
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім
беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса
маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.
Барлық әлемде соңғы жылдар ақпараттық қатынастық технологиялардың барлық жерде пайдаланылуы
мен қарқынды тарауы байқалады. Компьютерді пайдаланушы адамдар санының артуымен бір көлемі де
бірден артты. Ақпараттық-қатынастық технологиялардың мезгілде компьютерлік желілер мен Интернет
арқылы алынатын ақпараттың қарқынды дамуынан туындаған өзгерістер іс жүзінде қызметтің барлық
салаларында болып жатыр, оқыту саласы да ерекше болып саналмайды.
Осыған байланысты бүгінгі таңда барлық әлемде педагогикалық қоғамның назары неге оқу процесін
ұйымдастырудың жаңа түрі ретінде электрондық оқытуға ауғаны түсінікті болады. Электрондық оқулық
- деп білім берудің компьютерлік технологиясын кеңінен пайдалануға негізделген электрондық оқыпүйрену құралдарын айтады.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: Оқыту үрдісін үздіксіз және толық деңгейде
бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту. Электрондық оқулық – деп білім берудің
компьютерлік технологиясын кеңінен пайдалануға негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарын
айтады. Қазіргі мектептің 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 компьютерді
тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ мектеп
оқушыларының 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 орындап, тестілер шешіп, схемалармен жұмыс жасауға дағдыланады.
Электрондық оқулық- таныстыратын теориялық материал, білімнің көрсеткішіне қарай
біліммен жаттықтыруды қамтамасыз ететін, оқу процесін үзіліссіз дидактикалық материалдармен
қамтамасыздандыратын, ақпараттық іздеу, интерактивті кері байланыстармен шарт бойынша функцияларды
үйренуге арналған программалық комплекстік жүйе. Электрондық оқулық барлық негізгі функцияларды,
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теориялық материалдарды көрсету, білімді алып қабылдауды көрсету, өзіндік білім алудың жаттығулары
мен бақылау көрсеткіштерін қамтамасызданады. Дидактикалық цикл процесін біріңғай компьютердің
көмегімен оқу процесін ұйымдастыру, оқушылардың білім алуда уақыттарын үнемдейді. 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
ойлаймын. География пәнінен электронды оқулықты пайдалану өте тиімді. Әсіресе 10 – 11 сыныптарда
оқушыларды ҰБТ дайындау кезінде мұғалімге таптырмас құрал.
Электронды оқулықтың нәтижелілігі мынада:
- тез арада қайтарма байланыс болуын қамтамасыз етеді (интерактивті қасиеті)
- қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып алуға мүмкіндік береді.
- гипермәтіндік түсіндіруден жан-жақты ақпараттық материалдар алады.
- әрбір жеке тұлғаның, білімін, білік іскерлігін әрбір тараулар бойынша тексеруге, бағалауға
мүмкіндік береді.
Электронды оқулықтың құрылымы:
1. Материалдың мәтін, сурет, график, кескін, кесте және т.б. түрде баяндалуы. Ол оның дәстүрлі
оқулықтан ерекшелігін көрсетеді.
2. Материалдың кескін түрінде баяндалуы - оқулық мазмұнының графиктік-мәтіндік түрде бейнеленуі.
Онда оқу материалының негізгі идеясын айқындайтын үзінділерін оқушының меңгеруіне ыңғайлы етіп,
графиктік түрде бейнелеу.
3.Өзіндік тексерудің (өзіндік бақылаудың) тестілік жүйесі. Онда оқу материалын қаншалықты
деңгейде меңгергенін айқындайтын сұрақтар мен тапсырмалар беріледі.
Тиімді жақтары:
Оқушының уақытын үнемдейді, оқушы оқу материалын іздеп отырмайды.
Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудио хабарларды
пайдаланады.
Таңдап алған хабарды баспаға шығару мүмкіндігі бар.
Сарамандық жұмыстар жылдам түсіндіріледі.
Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен қаматамасыз етілген.
Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждылықты азайтады.
Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңітуге, тану үрдісіне ықпал етеді.
Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады.
Тиімсіз жақтары:
Психология-педагогикалық талаптардың жоқтығы.
Пән аралық байланыстың аздығы.
Оқып үйренудегі мамандық бойынша бағыты ескерілмеген.
Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару.
Оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген.
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей ұсыныс жасауға болады:
1.Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;
2.Компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
3.Компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;
4.Дәстүрлі және электронды оқытуды кірістіру арқылы жүргізу.
Қорытынды
Электронды оқулықты пайдалана отырып оқушылардың география пәніне деген қызығушылығын
арттырып, оны мектеп қабырғасында оқытудың қыр-сырымен қанығады. Заманауи ақпараттық құралдармен
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жұмыс істеудің ең маңызды жағы - мәтінмен толықтырып, дыбыстық түсініктемелер қосып презентациялар
түрінде қолдануға, ғылымның басқа салаларымен байланыстыра отырып пайдалануға болады. Солардың
бірі электрондық оқулық – таныстыратын теориялық материал, білімнің көрсеткішіне қарай біліммен
жаттықтыруды қамтамасыз ететін, оқу процесін үзіліссіз дидактикалық материалдармен, сонымен қатар
ақпараттық іздеу, математикалық және компьютерлік визуалдаумен шарт бойынша функцияларды үйренуге
арналған программалық комплекстік жүйе.
Қазіргі таңда әлемдегі 50 дамыған елдің қатарына қосылу үшін біздің жастарымыз әр жақты білімді
болуы керек. Себебі қазіргі кезде ақпараттық, ғылыми технологиялардың даму кезеңі. Ал компьютердің
маңызы осыған байланысты артуда. Білім ордалары да компьютермен қамтылғандықтан, электронды
оқулықтар жиі қолданылып жатыр.
Әдебиет:
1. А.Абубаева. Электронды оқулықтарды пайдалану // Информатика негіздері 2006ж №4
2. Г.Бейсенова. Жаңа ақпараттық технологиялардың тиімділігі// Қазақстан мектебі 2006ж №6
Обыдёнкина Л. В.
кандидат педагогических наук
Западно-Казахстанский институт повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров, г. Уральск
(Республика Казахстан)
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ
Реформа системы образования в Казахстане идёт достаточно сложными, но вполне предсказуемыми
и оправданными путями, обусловленными логикой общественного развития, изменением статуса нашей
страны в мировом пространстве, мировыми тенденциями развития образования как общественного
феномена и института.
За прошедшее десятилетие вступил в действие Государственный общеобязательный стандарт
дошкольного воспитания и обучения детей, на протяжении 8 лет осуществляется эксперимент по апробации
программ 12-летнего общего среднего образования, реформируется с учётом мировых стандартов система
технического и профессионального образования, проведена реформа высшей школы, осуществившей
переход на двухуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат - магистратура), с 2011 года запущена
в практику новая модель послевузовской подготовки научных кадров (PhD). Кроме того, реформа связана
с обширными внутренними изменениями – проникновение в практику образования нетрадиционных
технологических подходов, приобретение первого практического опыта в дистанционном образовании,
широкое оснащение школы современными средствами обучения, попытки создания новых учебных
ресурсов и разработки новых для нас подходов к оцениванию учебных результатов.
Разумеется, наивно думать, что все эти изменения происходят без осуществления параллельных
изменений в профессиограмме педагогов, без наращивания ими новых способов деятельности,
без трансформации самого педагогического мышления. Следует признать тот факт, что трудности
осуществления реформы образования, снижение общих показателей качества функционирования системы
образования в Казахстане [1] в первую очередь связаны с недостаточностью качества кадровых ресурсов.
Можно в полной мере согласиться с высказыванием Министра образования и науки РК Б.Т. Жумагулова,
который отметил, что «в динамично меняющемся мире системы постоянного профессионального развития
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учителя являются одним из ведущих факторов качества образования» [2].
Проблема в том, что на протяжении всех предыдущих лет реформы в нашей стране система
повышения квалификации оставалась практически не затронутой никакой модернизацией. Сам по себе
этот факт является не просто нарушением общей логики процесса развития, он вступает в противоречие с
общим смыслом причинно-следственных связей, определяющих успех модернизации.
В самом деле – достичь обновления системы образования при опоре на инертного, закрытого,
культурно не развивающегося учителя едва ли возможно. Сегодня же мы ведём речь о необходимости
системного, продуманного, стратегически выстроенного в соответствии с логикой требований к кадрам
новой школы подхода к повышению квалификации.
Реализация такого подхода, на наш взгляд, должна строиться с учётом следующих позиций:
Во-первых - специалист должен рассматриваться не в качестве объекта образовательного воздействия,
потребность в котором продиктована «политикой сверху», а в качестве субъекта трудового процесса,
заинтересованного в общем его качестве. Следовательно, первое, с чего следует начинать в подготовке
программ обучения педагогических кадров – аналитическое изучение реальных факторов, определяющих
способ и параметры профессионального мышления, реального уровня профессиональной компетентности
педагогов, внутреннее содержание их профессиональных позиций. Именно этот аналитически выявленный
уровень должен рассматриваться как стартовый фактор, если, руководствуясь широко известной формулой
Р. Дьюи: «Готовое знание нельзя передать, у каждого оно возникает как своя функция от опыта», подходить
к вопросу профессионального роста специалиста с учётом субъектной позиции[3].
Во-вторых – в разработке программ необходимо учесть тот факт, что педагогика современной массовой
школы – это нелинейный, многофакторный процесс, результат которого носит характер разделённой
ответственности. Именно поэтому в вопросе, например, профессиональной подготовки учительства к
переходу от парадигмы знаниецентризма к парадигме компетентностного развития ребёнка очень важно не
столько изучить стиль мышления каждого отдельного педагога, сколько стиль мышления среды. В этой связи
справедливо высказывание Н.Остен: «проблема не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как избавиться
от старых» [4]. Более того, следует иметь в виду, что утилизация прежних способов профессиональных
подходов к деятельности и её результатам есть процесс и продукт не столько индивидуального, сколько
коллективного мышления.
Нельзя не признать, что прежние формы повышения квалификации педагогических кадров,
призванные обеспечивать профессиональный рост переживают определённый кризис. Он обусловлен как
объективными, так и субъективными причинами, к которым можно отнести следующее:
Меняется философия педагогической деятельности вслед за изменением парадигмы образования,
которая, в свою очередь, формируется на основе социального заказа – как сформулированного государством,
так и естественно сформированного социумом с учётом действительных реалий. При этом сама эта
философия профессии неотчётлива, размыта и противоречива в многочисленных невнятных попытках её
обозначить. С учётом этого следует отметить, что повышать квалификацию специалиста, не имея чётких
ориентиров на предпочтительную парадигму в такой насыщенной смыслами области деятельности, как
педагогика достаточно сложно, а иногда и невозможно.
Масштабные изменения в общественном сознании, произошедшие за последние десятилетия, не
могут не отражаться на характере образовательной деятельности. В силу этого, учитывая стратегический
характер всеобуча, требуется более внимательное изучение профессиональной среды – т.е. учительства.
Кто такой современный учитель по отношению к своей профессии, общественным явлениям, инновациям,
своей миссии? Как он относится к профессиональному росту, своим ученикам, способам обучения? Только
анализ этой среды, понимание и учёт реальной социальной и профессиональной позиции учителя даст
основание надеяться на создание условий его роста. Чтобы обеспечить профессиональный рост учителя,
надо знать – относительно чего (каких стартовых позиций и фактов) мы собираемся его обеспечивать.
В поиске разрешения названных проблем мы определили для себя путь аналитического изучения
профессиональной среды через выяснение профессиональных и социальных позиций педагогов по целому
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ряду принципиально важных вопросов.
Несколько слов о технологии исследования.
Исследование проводилось с использованием анкетного опроса учителей, проходивших курсовое
обучение на базе Западно-Казахстанского института повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров с марта по июнь 2011 года. Всего в анкетирование было вовлечено 590 педагогов 8
специальностей. В состав респондентов вошли 137 педагогов со стажем до 5 лет, 143 – от 6 до 15, 186 – от
16 до 25 и 124 – со стажем более 25 лет. 94 респондента имели высшую квалификационную категорию,
206 – первую, 198 – вторую категории, 92 опрошенных педагога не имели квалификационной категории.
Анкета [5] была разработана на Кафедре психологии и педагогики. Способ опроса основан на
предложении выразить степень согласия с предлагаемыми утверждениями через оценивание их истинности
в 10-балльной шкале (от 0 до 9) в рамках 6 выбранных аспектов:
1. Определение социально-профессиональной позиции. Тема опроса: «Я работаю учителем, в связи
со следующими личностными и жизненными причинами:..» (8 вопросов)
2. Определение профессиональной позиции по вопросу воспитывающей функции учительства
в современной школе. Тема опроса: «Моё мнение о соотношении педагогической и преподавательской
деятельности» (7 вопросов)
3. Определение отношения к режимам педагогической деятельности, соотношению инновационности
и традиционности в педагогической практике. Тема опроса: «Отношение к инновациям и технологиям» (19
вопросов)
4. Определение отношения к учебным ресурсам, их качеству и готовности их конструировать. Тема
опроса: «Моё отношение к учебным ресурсам» (4 вопроса)
5. Определение отношения к информационно-коммуникационным ресурсам. Тема опроса: «Моё
отношение к информационно-коммуникационным технологиям в обучении и интерактивным средствам
обучения»
6. Определение позиции по вопросу профессионального саморазвития и повышения квалификации.
Тема опроса: «Моё отношение к профессиональному росту»
Анкета разработана таким образом, что оцененным должно быть каждое из предложенных
утверждений, даже в том случае, если сопоставление вопросов группы могло показаться респонденту
противоречивым. При обработке оценочные баллы суммировались с последующим выделением среднего
арифметического показателя, отражающего степень согласия с предложенным утверждением педагогов в
целом. Таким образом мы смогли достичь наиболее глубокого осмысления профессиональной позиции,
высветить степень сомнений при рассмотрении сложных вопросов.
Следует ещё раз отметить, что анкетирование было направлено на выяснение аспектов
профессионального позиционирования педагогов и педагогической среды в целом, которые должны стать
основанием для коррекции программ обучения на курсах повышения квалификации как по содержанию,
так и по формам и направленности работы.
Исследование включало выявление позиции педагогов по группам специальностей, по уровню
квалификации, по возрасту. Эти аспекты мы не включили в настоящую статью, они обширны и требуют
отдельной презентации. В статье мы представляем только некоторые из результатов, которые касаются
наиболее общих и наиболее широких вопросов профессионального развития учителей в условиях
массовости профессии и того общественного статуса, который имеет учитель в современном обществе.
Самым главным, стартовым вопросом анкеты является отношение к профессии в целом. Так,
по этому вопросу исследование показало, что в среднем истинность допущения, что в педагогику
респонденты попали случайно, в силу жизненных обстоятельств составляет 20%, что является достаточно
высоким показателем. 43% истинности отмечается в отношении возможности сменить педагогическую
деятельность на более интересную работу, 54% - в отношении готовности допустить уход из профессии
по соображениям более высокого материального статуса, 45% - допущение ухода из школы в случае
представившейся возможности приобрести деятельность более комфортного характера. Какие выводы
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следуют из полученных данных в отношении оценки социального позиционирования профессиональной
среды и, что самое главное – в отношении работы с персоналом организаций образования?
В целом, на наш взгляд, не следует слишком драматизировать полученные данные, поскольку
профессию учителя можно охарактеризовать как одну из тех, которые обладают высокой степенью
потенциала в плане переквалификации на иные виды деятельности. Так, учитель математики достаточно
комфортно может переквалифицироваться на целый ряд профессий, не связанных с педагогикой, если
в этом возникнет потребность: бухгалтерское дело, логистика, финансовые специальности и т.д., для
учителя химии вполне доступна переквалификация во все виды деятельности, имеющие направленность
лабораторных исследований веществ (фармацевтика, химические производства, экология и др.), для
языковеда практически никакого труда не составит переводческая деятельность, учитель информатики
с некоторыми дополнительными усилиями вполне может претендовать на должности IT – менеджера,
сетевого администратора и т.д.
Эта особенность профессии сильно отличает её от других областей деятельности. Так, например
степень внутренней и внешней деятельностной реорганизации специалиста в медицине, инженернотехнических, технологических областях значительно ниже, т.е. при желании уйти из профессий этого
плана человек оказывается значительно более незащищён в профессионально - компетентностном
смысле. Отсюда следует серьёзный вывод для системы повышения квалификации, заключающийся в
том, что курсовая работа над профессиональным ростом должна строиться с учётом развития мотивации
профессионально-педагогической деятельности, личностного закрепления человека в ней, если для
системы образования важно не допустить «утечки» и «вымывания» лучших кадров.
Важным моментом в изучении профессиональных позиций является вопрос о месте воспитательной
функции в педагогической практике современной школы. В базовой философии современной казахстанской
школы очень сильна тенденция к воссозданию прежней модели соотношения воспитания и обучения
в новой её трактовке, т.е. с ценностей, актуальных на нынешнем этапе общественного развития. А
поскольку ценности эти ещё не до конца оформились и устоялись, результат на сегодняшний момент не
вполне успешен. Учитель сегодня поставлен в сложную ситуацию выбора между ментальными моделями:
традиционности (отражаемой в этнопедагогике) - и глобализацией в образовании (отражённой в установке
на соответствие мировым образовательным стандартам); светским характером образования и прагматикоматериалистическими позициями преподавания предметных областей - и потребностью общества в
возрождении базовых духовных ценностей; установкой на образовательный результат, соответствующий
европейским уровням качества, с логично вытекающей из этого тенденцией к космополитизму,
способности реализовывать себя в профессиональном плане в других странах – и желанием сформировать
патриотические позиции молодёжи, установку на готовность быть строителем прогрессивного и успешного
общества для своего отечества.
Опрос педагогов показывает, что профессиональные позиции учительства в этом вопросе достаточно
противоречивы. Степень правдивости установки на то, что учитель должен выполнять не только функцию
обучения, но и функцию воспитания оценивается достаточно высоко – 69%. В то же время, в 42% оценено
утверждение «Воспитать в человеке специально заданные качества в условиях школы невозможно».
Соотношение этих двух результатов позволяет сделать вывод об определённой профессиональной
конфликтности и неуверенности в способности полноценно реализовывать функции, которые учителя
признают важными. Кроме того, 66% составило одобрение утверждения «Если бы у меня была возможность,
я занимался(ась) бы только преподаванием своего предмета» при том, что 55% составило утверждение об
умении грамотного и качественного построения воспитательной работы с учениками, 61% - признание
способности влиять на личность своих учеников.
На основе проведённого анализа в стратегии подбора направлений работы с педагогами
вырисовываются следующие аспекты:
Очевидно, что учителя испытывают недостаток в психологической подготовке к работе с учениками
в вопросах воспитания заданных качеств, а также имеют некоторые признаки дезориентации в иерархии
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этих качеств при их рассмотрении как образовательных результатов. Безусловно, это должно быть
отражено в подборе теоретического содержания и форм работы с педагогами в процессе прохождения
курсов повышения квалификации.
Сложным и неоднозначным вопросом остаётся отношение к режиму профессиональной деятельности
учителя. Профессиональная деятельность, как организации, так и отдельного педагога, может
осуществляться в двух режимах – режиме развития и в режиме функционирования, причем второй из
названных режимов деятельности уже достаточно давно стал для нас трудно достижимым. В этом отношении
сложилась всеобщая убежденность в том, что если общество мобильно, если оно находится в состоянии
непрерывного обновления, трансформаций, образование, как институт социализации, должно меняться в
соответствии с ритмом общественных перемен. «Образование нас предает. Мир так быстро меняется, а
системы образования так косны и инертны, будто попав в ловушку времени, они продолжают обслуживать
прошлую эпоху, которая давно кончилась». В этой мысли, принадлежащей известным философам в
образовании Г. Драйдену и Дж. Восу, высказанной в книге «Революция в образовании» [6], как нельзя
более ярко отражен этот укоренившийся стереотип отношения к системе образования, (сложившийся,
прежде всего в среде управленцев и научно-педагогической общественности) заключающийся в обвинении
образования в архаичности и застойности. Такое обвинение может быть признано отчасти справедливым,
поскольку в любой области деятельности люди стремятся к установлению некоторых привычных рамок
своей работы, которые были бы комфортны, в то время, как реалии меняющегося мира требуют мобильности
и готовности к инновационным изменениям.
Следует признать, что массовый характер образования, массовость профессии учителя диктует, всётаки, некоторую осторожность в отношении реализации права педагога на инновационность, творчество,
авторский подход, предполагает предпочтение технологического подхода к организации педагогической
деятельности. Преимущество технологического подхода заключается в предсказуемости, предварительной
заданности, прозрачности результата. В то же время, сам характер педагогической деятельности, а, главное
её объект (и одновременно - субъект) – ребёнок - требует нелинейности, вариативности, неординарности
в подходах к взаимодействию по линии ученик – учитель и учитель-ученик. В этом вопросе важно найти
ту самую «золотую середину» здравого смысла в соотношении инновационности, традиционности и
технологичности практики. Исследование показало, что утверждение о том, что «Каждый учитель может
работать инновационно» педагоги считают правдивым на 68%, более того, преимущественно считают,
что инновации в преподавании ведут к улучшению качества знаний (69%). В то же время более чем на
половину верным (54%) признано предпочтение работать в технологическом режиме, а собственную
готовность адаптироваться к работе с учётом новых требований модели 12-летней школы (которая начнёт
реализовываться в Республике Казахстан с 2015 г) педагоги оценивают всего в 46%. Эти данные, а также
маркеры осведомлённости по отдельным технологиям, являются серьёзным основанием для коррекции
работы кафедр Института повышения квалификации в вопросах развития технологической культуры
деятельности, и, разумеется, достижения мотивационной готовности педагогов к освоению новых режимов
работы.
Мы исходим из того, что суперзадачей системы повышения квалификации является не столько передача
неких теоретических знаний и практических умений специалисту, сколько пробуждение его стремления к
информальному образованию [7], саморазвитию, целью которого является профессиональный рост.
В современной педагогической науке категория профессионального роста рассматривается
неоднозначно и не имеет пока аргументированного определения. Проведенный анализ исследований
сущности релевантных понятий, таких как профессиональная деятельность, профессиональная культура,
профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, где основой представляется процесс
профессионального роста, выявил следующие тенденции. В педагогической литературе профессиональный
рост рассматривается как:
- Э.Ф.Зеер: «Постоянное совершенствование технологической деятельности, обогащение
направленности, компетентности и профессионально важных качеств»[8].
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- П.Т.Долгов: «Активное продвижение человека в освоении и совершенствование способа
жизнедеятельности, обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни»[9].
- В.П.Чемеков: «Признание обществом ценности поступательного движения работника вверх по
иерархической лестнице»[10]
Л.Г.Матяш в своем исследовании «Ценностно-мотивационные детерминанты профессионального
роста преподавателя высшей школы» рассматривает профессиональный рост в системе гуманитарного
знания. Автор дает определенте профессионалного роста в широком смысле в соотношении понятий
«профессионализм» и «профессиональная карьера». Профессионализм и профессиональная карьера
представлены как сбалансированное соотношение, взаимодействие процессов внутреннего развития и его
внешнего движения в освоении социального пространства.
Согласно исследованиям, понятие саморазвития неизменно подразумевает «ин-новационное
дополнение, приращение имеющихся профессиональных умений, предполагающее внешнюю
целенаправленную экспансию чужого, но позитивно воспринятого опыта и процесс встраивания его в
систему собственных умений, стереотипов и моделей профессионального поведения»[10, с.100-101].
В наших исследованиях мы исходим из того, что профессиональное саморазвитие педагога является
мотивационно обусловленным нелинейным процессом прогрессивного приращения личностно значимых,
профессионально востребованных и социально детерминированных знаний, умений, компетентностей,
выступающим в качестве основы профессионального развития, как процесса и профессиональной
компетентности, как ожидаемого результата [11].
Кроме того, следует отметить, что сегодня в корне меняются подходы к определению содержания
работы по обеспечению профессионального роста учителей. Если в прошлом традиционным приоритетом
была частнометодическая подготовка учителя, то, согласно мнению М.Поташника [12], выводы
которого мы склонны разделять, иерархия аспектов профессионального роста представляется в корне
иной. На первый план выходит вопрос расширения культурного кругозора учителей, как специально
организованной руководителями (а также – системой повышения квалификации, методической службой
(Л.О.)) деятельности, на второй план – мировоззренческая подготовка учителя, как способность адекватно
позиционировать свои образовательные (обучающие и воспитательные) воздействия по отношению к
реально существующим проблемам и потребностям общества. Далее в списке располагаются привычные
нам дидактическая, воспитательная, психологическая подготовка учителей, подготовка в сфере ИКТ,
завершает список частнометодическая подготовка.
Все эти аспекты были учтены нами при проведении опроса педагогов по проблеме их отношения к
профессиональному росту.
Опрос показал, что отношение к культурному росту как аспекту, имеющему профессиональное
предписание на настоящий момент имеет некоторые проблемы. Так, респонденты оценили правдивость
утверждения «Я люблю чтение, не связанное с моей профессиональной областью» достаточно высоко – в
74%, но при этом утверждение «Я убежден(а), что для моей работы мне нужна информация и научные
знания, не имеющие к ней прямого отношения (философия, социология, политология, культурологи,
экология, футурология и т.д.)» посчитали правильным лишь на 57%. Из этого можно сделать вывод, что
учителя, представляя собой среду достаточно интеллигентную, чтение предпочитают в большей степени
развлекательного характера, что нельзя рассматривать как способ личностного и профессионального
роста. Интересен тот факт, что показатель согласия с утверждением по этому параметру совпадает с
оценкой культурного уровня коллег (также 57%). Ещё более проблемно выглядит отношение к посещению
культурных учреждений – утверждение о регулярном их посещении оценено лишь в 37%.
Тревожным представляется и результат опроса по утверждению «Я хорошо ориентируюсь в
существующих молодёжных субкультурах, духовных и интеллектуальных предпочтениях подростков», он
составил лишь 37%. Это можно интерпретировать как факт, высвечивающий очевидную недостаточность
профессиональной социальной осведомленности, что не может не оказывать негативного влияния
на педагогическую практику. При этом учителя считают, что достаточно хорошо (хотя и не блестяще)
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подготовлены психологически и коммуникативно для взаимодействия с учениками («Я владею
способностью адекватного общения со своими учениками, мы понимаем друг друга» - 66%, «Мне
достаточно психологических навыков и знаний, чтобы успешно разрешать вопросы моей профессиональной
практики» - 61%).
Проведённое исследование даёт масштабную пищу для размышления над рядом вопросов,
касающихся стратегии деятельности системы повышения квалификации. Мы руководствуемся, а с
переходом на ваучерную систему – в ещё большем объёме должны будем руководствоваться пожеланиями
«заказчика образовательной услуги» - педагога. Но здесь имеется одно важное обстоятельство – к
сожалению, как показывает опыт, учителя далеко не всегда способны самостоятельно объективно
оценивать степень собственной готовности к качественному труду. Опыт показывает, что при выборе
направлений курсового обучения педагог оказывается под влиянием собственных стереотипов и в первую
очередь отдаёт предпочтение привычным, прагматическим (на его взгляд) вещам – частнометодической
подготовке, освоению технологических приёмов ведения уроков, решения практических и учебных задач
и т.д. Задачи же более широкого плана ускользают из поля его внимания. Опросы показывают, что учителя
не всегда готовы понимать важность мировоззренческой компетентности, широты собственного кругозора
в вопросах, не имеющих прямого отношения к их узкой специализации (в частности это можно наблюдать
в ситуациях, когда, скажем, учитель химии, физики, математики наталкивается на необходимость говорить
с учениками о молодёжных субкультурах, их идейных основах и угрозах или о других общественных
явлениях, интересных подросткам).
Это обстоятельство неизбежно подводит нас – работников системы повышения квалификации к ряду
важных выводов о выборе изначальной стратегии действий и формате работы. На наш взгляд в создании
эффективной, жизнеспособной системы мы должны руководствоваться обязательным сочетанием двух
позиций:
Первое - интересы педагога, как заказчика, взрослого субъекта, способного определять для себя
область необходимого приращения знаний и навыков. На эти интересы институт повышения квалификации
должен реагировать в режиме маркетинга оперативно, гибко, вариативно.
Второе - не упускать из виду и способность реализовать «взгляд извне» на общее состояние
педагогической ментальности, реальной компетентности. Жизненно необходимой нам представляется
служба анализа текущей ситуации и тенденций, которая действовала бы на постоянной основе и итогом
работы которой стала бы генерация такого содержания курсов обучения, которое позволило бы достигать
объективно ценных стратегических целей образования.
Литература:
1. Достижение Республикой Казахстан индикаторов ГИК по образованию и науке// Письмо
Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК №024/739 от 18.06.2011
2. Выступление Министра образования и науки РК Б.Т.Жумагулова на совещании у ПремьерМинистра РК по вопросу повышения качества педагогических кадров. г. Астана, 24 мая 2011 г. // http://
www.nomad.ru
3. Д. Дьюи. Общество и его проблемы.// М.: Логос, 2002 - 160 с.
4. Н.Asten. A Passion for Excellence»// http://www.training.ru
5. Сайт ОИПК и ППК ЗКО // http://www.zkoipk.ukoz.ru
6. Драйден Г., Вос Дж.// Революция в образовании// М.: ЛИБКОМ, 2004. с. 47.
7. Громкова М.Т. Андрогогика. Теория и практика образования взрослых /М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2005
– 342 с.
8. Зеер Э.Ф. //Психология профессионального образования. – Екатеринбург,.: НЦИО, 2000. – 397 с
9. Долгов П.Т. //Психолого-педагогические условия формирования и развития мотивации
профессионального роста руководителя: дис. … канд.психол.наук. – Челябинск, 1999. – 186 с
10. Матяш Л.Г. //Ценностно-мотивационные детерминанты профессионального роста преподавателя
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высшей школы: дис. … канд.пед.наук. - Брянск: БГУ, 2003. - 199 с.
11. Обыдёнкина Л.В. //Педагогические условия профессионального саморазвития педагогов на основе
методических порталов: дис…. канд.пед.наук. – Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2010 г. – с. 28
12. М.Поташник. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе// Центр
педагогического образования:. М.: 2009, 448 с.
Овчинникова О.А.
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
(Республика Казахстан)
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В связи с глобальным процессом информатизации всех сфер жизни общества особое значение
приобрели вопросы качества, и содержания образования в единой информационной среде возникла
необходимость разработки комплексного перспективного плана по внедрению в работу образовательных
учреждений информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).
Становится понятным тот пристальный интерес, который проявляют к компьютерной грамотности и
информационно-коммуникативным технологиям педагоги, занимающиеся поисками адаптации школы к
современному миру.
Традиционная педагогика, ориентирующаяся в основном на деятельность обучающего и отводящая
ученику роль пассивного приемника передаваемого ему социального опыта, больше не может обеспечить
достижение современных целей образования. Сегодня недостаточно наполнить головы учеников массой
информации и затем проверить ее усвоение. Мир стремительно меняется, ещё быстрее устаревают знания.
Лидирующие позиции занимают те люди, организации и страны, которые владеют самой современной
информацией, умеют её получать и эффективно применять.
Президент РК Н.А.Назарбаев в послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» отразил
идею создания программы интерактивного обучения, так как, происходят качественные изменения в сфере
использования инфомационно-коммуникативных технологий.
Профессиональная деятельность школьного учителя за последние несколько лет претерпела
значительные изменения. Многие проблемы современного образования (повышение профессионального
уровня учителя, освоение новых образовательных технологий, переход от принципа «образование на всю
жизнь» к «образованию через всю жизнь») сегодня оказываются напрямую связанными с информационными
и коммуникационными технологиями. Однако это вовсе не означает, что наличие в школе современных
средств ИКТ автоматически влечет за собой рост профессионального мастерства педагогов и качества
образования.
Процесс информатизации школы существенно сдерживается серьезным фактором: неготовностью
подавляющего большинства учителей к использованию компьютеров в своей деятельности, а так
как, информационно-коммуникативные технологии интенсивно вторгаются в нашу жизнь, то каждый
современный образованный человек, тем более современный учитель должен иметь хотя бы элементарные
знания, умения и навыки работы на ПК, т. е. быть информационно компетентным. И, если учесть, что
информация должна быть учебной, специальным образом отобранной, обработанной, помещенной в
некоторую программную среду и только затем представленной обучаемому, то становится очевидным, что
работа учителя в новых условиях не только упрощается, а наоборот, усложняется и требует более высокой
квалификации, чем проведение традиционного урока.
Использование информационных технологий в общеобразовательной школе изменяет роль
преподавателя и обучаемого и их взаимоотношения. Учитель перестаёт выступать перед своими
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учениками в качестве источника первичной информации – вещего оракула. Вопрос, где взять ту или иную
информацию, заменяется вопросом, в каком виде и сколько данных в состоянии воспринять и усвоить
учащиеся. Применение ИКТ вносит изменения в природу взаимосвязей между учителем и учащимся,
между учащимся и учащимся, меняется и роль учителя во взаимоотношениях учащийся - учащийся.
Средства ИКТ обеспечивают неограниченные возможности для самостоятельной и совместной творческой
деятельности учащихся и учителя. Учитель превращается в соучастника продуктивной деятельности своих
учеников. Теперь его основная задача - направлять развитие личности учащихся, поддерживать творческий
поиск и организовывать их коллективную работу.
Компьютер не заменяет учителя или учебник, но коренным образом изменит характер педагогической
деятельности. Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, обеспечивает его
такими средствами, которые позволяет решать не решавшие ранее проблемы, например:
• совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения
(максимум работы с каждым учащимся);
• компьютеры могут помочь там, где учитель «не может разорваться» (ликвидация пробелов,
возникших из-за пропуска уроков);
• повышение продуктивности самоподготовки после уроков;
• средство индивидуализации работы самого учителя (компьютер — хранилище результатов
творческой деятельности педагога: придуманных им интересных заданий и упражнений — всего того, что
отсутствует в стандартных учебниках и что представляет ценность для других педагогов);
• ускоряет тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике;
• возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике процесса обучения,
информация будет полной, регулярной и объективной.
В настоящее время актуальным для человечества является создание открытого общества, так
называемого «общества без границ». Важнейшим условием его формирования признаётся необходимость
совершенствования системы образования на принципах открытости и свободы. Открытое и свободное
образование предполагает создание единого образовательного пространства, предоставление равных
возможностей всем участникам образовательного процесса получения доступа к информационным
и образовательным ресурсам, даёт возможность каждому обучаемому максимально развить свои
личностные качества. Особо это актуально для регионов, удалённых от ведущих образовательных центров.
Для реализации идей открытого образования активно применяются новые подходы, образовательные
инновационные технологии. Особое место в этой системе отводят дистанционным, «виртуальным»
формам обучения.
На базе Назарбаев Интеллектуальных школ в 20011-2012 учебном году запущен проект по проведению
он-лайн уроков, основной целью которых является трансляция накопленного опыта углубленного изучения
профильных предметов естественно-математического направления – химия, биология, математика и физика.
Это замечательная возможность для каждого школьника с самого дальнего уголка страны расширить
свои знания по школьным предметам, где в режиме реального времени предложены практические и
лабораторные занятия, направленные на развитие исследовательских навыков, критического и креативного
мышления, где научат решать задачи повышенной сложности, а также интересные лекции и эксперименты.
При обучении химии, наиболее естественным является использование компьютера, исходя из
особенностей химии как науки. Содержание программных средств учебного назначения, применяемых
при обучении химии, определяется целями урока, содержанием и последовательностью подачи учебного
материала. На каждом конкретном уроке могут быть использованы определенные программы.
Чтобы оценить целесообразность использования ИКТ в преподавании, давайте оценим, что можно
сделать с помощью компьютера вообще, в преломлении к предмету Химия.
• Компьютер, как средство разработки, подготовки и хранения различных видов учебно-методического
сопровождения урока – поурочное планирование, методические разработки, индивидуальные задания,
контрольные работы, методические пособия для учащихся (программы Microsoft Office Word, Microsoft
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Excel).
• Компьютер, как средство наглядности – использование электронных учебников, создание
презентации к уроку (программа MS Power Point), создание флипчартов с интерактивными заданиями
(программа ActivInspire).
• Компьютер, как средство учета и мониторинга знаний учащихся – обработка данных и ведение
мониторинга качества знаний и умений (программа Microsoft Excel).
• Компьютер, как средство обработки информации – неплохой поддержкой не только обычного
урока, но и любого специализированного курса являются электронные учебники и справочные материалы,
которые позволяют уч-ся самостоятельно работать с информацией.
• Компьютер, как средство развития творческого мышления и интеллекта – программы для создания
интеллект-карт (Visual Mind, Concept Draw Wind Map5Pro).
• Компьютер, как средство поиска информации – поиск информации через поисковые системы
ИНТЕРНЕТ, электронные энциклопедии.
Одной из педагогических технологий, позволяющей обеспечивать эффективное представление
учебного материала на интерактивном оборудовании, является составление интеллект - карт (программа
ConceptDrawMINDMAP5Pro). Это дидактически оправданный подход для структурирования информации
в визуальной форме с целью активного ее восприятия, эффективного запоминания и воспроизведения.
Интеллект-карта – это своего рода опорная схема-конспект, включающая в себя либо отдельный блок
темы, либо всю тему полностью, представленную в наглядной и компактной логической последовательности,
вытекающей из содержания темы. Интеллект-карту легко свернуть и
развернуть по мере изложения материала. Их применяют при изучении нового материала и при
повторении, они активизируют мыслительную деятельность, способствуют пониманию и более прочному
запоминанию изучаемого материала.
Интерактивные задания (программа ActivInspire) способствуют пробуждению и развитию у учащихся
интереса к изучению предмета, формированию элементарных навыков анализа, синтеза, сравнения,
формированию умения самостоятельно работать с источником знаний, развитию памяти, логического
мышления, навыков самостоятельной работы.
В настоящее время компьютерная графика окружает нас повсюду: в кино, мультфильмах, на
телевидении и т.д. Программа 3D MAX позволяет создать модели молекул в трехмерном пространстве,
рассмотреть их в любой проекции, что активизирует мыслительную деятельность и развивает образное
мышление.
Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остаётся всего лишь
многофункциональным техническим средством обучения. Внедрение в образование компьютерных
технологий повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную
активность учащихся. Постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска дидактических
инноваций.
Компьютеры в образовании постепенно превращаются из инструмента для преподавания курса
информатики в мощное средство развития всего образовательного процесса.
Литература:
1. М.Е.Громов, Г.М. Курдюмов, Т.С.Царевитинова. Компьютерные химические программы –
концепции и методика. Москва, 2006
2. С.Д.Добрыдин. Некоторые аспекты использования новых информационных технологий в
обучении. Москва, 2002
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Оңалбаева А.Т.
филология ғылымының кандидаты, доцент
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
БЕЙВЕРБАЛДЫ ҚАТЫСЫМ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТІЛДЕГІ ҚЫЗМЕТІ
Ұзақ жылдар бойы бейвербалды амалдарды паралингвистикалық тұғыдан зерттеумен қатар,
лингвоцентрикалық қырынан зерттеу орын алды, оған сәйкес бейвербалды амалдар лингвистикалық
алғышарттар негізінде бейне бойынша және адамның қарым-қатынас тілі ретінде зерттеле бастады.
Психологтар Е. Фейгенберг пен А. Асмолов бейвербалды амалдарды лингвоцентрикалық тұрғыдан
зерттеудің өріс алуын былайша түсіндіреді: «қазіргі заманғы адам сөздер әлемінде, лингвистикалық
әлемде өмір сүреді, «алдымен сөз пайда болды» деген көне пікір бейвербалды амалдарды мінез-құлық
тұрғысынан және әлеуметтік ғылымдар тұрғысынан зерттеу қажеттілігін анықтайды»
Осы бағыттағы бірқатар ғылыми еңбектерден кейін, батыс ғалымдары бейвербалды амалдарды
лингвоцентрикалық және паралингвистикалық тұрғыдан зерттеуді азайтты. Сол кезеңнен бастап
(40-70-жылдар) іскери тәсіл пайда болды, оның негізгі мәні бейвербалды коммуникацияны жеке ойды
білдірудің тікелей арнасы ретінде қарастыратындығында. Қазіргі таңда іскери әдіс жеке бір ғылыми бағытқа
айналды, оны психологтар тұлғалық әдіс деп атайды, оған сәйкес бейвербалды амалдарды тұлғаның өмір
сүру формасына, сондай-ақ тұлғаны қалыптастыру және дамыту формасына байланысты, сондай-ақ
тұлғаны жеке индивид ретінде және социумдағы қарым-қатынсқа түсуші субъект ретінде мақсатты түрде
қалыптастыру көзделеді. Осы тұрғыдан алғанда, бейвербалды амалдарды әлеуметтік контексте қарастыру
психологияның басты жетістіктерінің бірі деуге болады. Бірақ бейвербалды амалдарды зерттеуде кейбір
ресей психологтары әлі де паралингвистикалық немесе лингвоцентристикалық көзқарастарды ұстанады.
Тіл дегеніміз екі маңызды вербалды және бейвербалды жүйенің кешенді бірлігі. Сөйлеу актісінде
қолданатын бейвербалды компонеттер артық сөздерден арылуға мүмкіндік береді.
Тілдік қатынас - көп қырлы құбылыс, тілдік қатынас барысында мақсатқа жету үшін ақпарат
алмасудың түрлі тәсілдері қолданылады.
Тілдесу кезінде бейвербалды амалдарды қолдану сөзімізге, сөйлемдерге эмоционалды әр береді.
Бейвербалды амалдарды қолдану сөйленімнің ең маңызды тұсына көңіл бөлуге, соған ерекше мән беруге
ықпал етеді.
Жалпы қимылдар, мимикалар, яғни кинесикалық мінез-құлық коммуникативтік актінің маңызды
бөлігі, кейде тіпті міндетті компоненті болып табылады.
Бейвербалды коммуникацияда тек тілдік элементтер ғана емес, сонымен қатар интонация, темп,
эмоционалдық және стилистикалық бояулар да маңызды рөл атқарады. Коммуникацияда кез-келген
бейвербалды амалдар – таңбалар, белгілі бір ақпараттық қызмет атқарады. Адам өмірінің барлық саласында
бейвербалды мінез-құлық маңызды орын алады.
Бейвербалды амалдар физиогномика, психология, әлеуметтану ғылымдарының зерттеу нысаны болып
табылатындығына қарамастан, соңғы жылдары бейвербалдарды амалдарды лингвистикалық тұрғыдан
зерттеу кең өріс алып келеді.
Бейвербалды амалдар коммуникативтік лингвистика ғылымының зерттеу нысанына айналып
отыр, бұл салады жазылған еңбектер аз емес: когнитивтік лингвистика бойынша (Андреева, Аристов,
Гоффманова, Колокольцева, Кормилицына, Мартынова, Пигрова); және психолингвистикада (Залевская,
Клестов, Корнилов, Кривоносов, Мечковская, Потапова); мәтін лингвистикасы бойынша (Алексеев,
Анисимова, Мисонжников, Пойманова т.б.).
Бейвербалды амалдар – түрлі семиотикалық жүйелердің таңбалары болып табылады, олар сөйленімді
(высказывание) ұйымдастыруға, яғни құрастыруға қатысады.
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Сөйлеу әрекетінде вербалды компоненттер бейвербалды компонеттермен салыстырғанда белгілі бір
дәрежеде тәуелді болып келеді.
Ал бейвербалды компонеттер әмбебап десе де болады, олар тек мәдениетке, дәстүрге тәуелді болуы
ықтимал, сондықтан жалпыға ортақ әлеуметтік тіл болып саналады. Кейбір бейвербалды компоненттер әр
түрлі халықтың тілінде кеңінен таралған және біртектес заттар мен құбылыстарды білдіреді, бірақ кейбір
ым, ишаралар түрлі халықтарда әр түрлі мағына беретін жағдай да болады.
Мысалы, бет шымшу абхаз халқында немқұрайлықты білдірсе, қазақ халқында бұл ым - ұялуды, таң
қалуды білдіреді.
Мысалы: адамдар ренжіген кезде, қабағын түйеді, кейіген адамына көзін алайтып қарайды. Әр түрлі
халықтарда бейвербалды тілге жататын соматизмдердің де олардың вербалды эквиваленттері сияқты
ұлттық ерекшеліктері болады. Соматизмдер адамның бейвербалды қатысым әркетіне жатады, яғни
паралингвистика саласында қарастырылады, соматизмдерге адамның жалпы моторикасының белгілі бір
қасиеттері, дене тілі, бас, бет, қол, саусақ қозғалыстары жатады [1, 58].
Қорыта келгенде, кең мағынада соматизмге адамның жестері, мимикалары, позалары (тұрысы),
көзқарасы, тілдесушілер арасындағы қатысым қашықтығы, жақындасу т.с.с жатады.
Қазақ мәдениетінде бейвербалды амалдарға үлкен мән беріледі. Тілдегі бейвербалды амалдар
халықтың рухани мәдениетінен хабар береді. Вербалды және бейвербалды амалдар тілдесімде белгілі бір
дәрежеде бір-біріне тәуелді болуы да, мүлдем тәуелсіз болуы да ықтимал. Тіліміздегі бейвербалды амалдар
дабыстық тілмен қатар жүре отырып, вербалды компоненттермен үйлесімде қолданылып, табиғи тілдегі
сөйленімдерді ауыстырады.
Қазақтардың тіліндегі бейвербалды компоненттердің ішінде жестер (ым-ишаралар) маңызды рөл
атқарады, олар – ұлттық ерекшеліктеріміз бен мәдениетіміздің көрінісі. Ым-ишаралар (жесты) тілдік
қатынастағы үнемдеу факторлары болып табылады және ақпаратқа қосымша эмоционалды-экспрессивті
рең үстейді.
Қазақ мәдениетінде түрлі жағдайларда қолданылатын эмоционалды ым-ишаралар бар.
Мысалы, ұятты жағдайларда қазақтар келесі қимыл-қозғалыстарды қолданады:
басын төмен түсіреді,
бетке тік қарамайды,
бетін шымшиды,
алақаын ысқылайды,
желкесін қасиды.
Ал екі қолды соға шапалақтау - қуынашты білдіреді.
Соңғы он жылдықта тілші ғалымдар коммуникация теориясын сөйлеуші тұлға тұрғысынан қарастыра
бастады. «Коммуникация» және «общение» терминдерінің, яғни «қарым –қатынас» және «байланыс»
сөздерінің ара жігін ажыратып алуды ұсынады.
Атап айтар болсақ, С.А.Левина олардың арасындағы айырмашылықты былайша түсіндіреді:
«коммуникация адамның ойлау әрекетін немесе ойын өзгертуге әсер ету мақсатында ақпарат беруге
бағытталған. Ал «байланыстың» мақсаты - өзара ақпарат алмасу мақсатында ғана емес, сондай-ақ
эмоцияларымыз, көңіл-күйімізді білдіру үшін байланысқа түсу, коммуникация үшін байланыс екінші
орындағы мәселе, ол тек нәтижеге жету амалдарын жеңілдету немесе қиындату факторлары болып
табылады. Байланыс тікелей тілдесім кезінде пайда болады, ал коммуникация оны қажет етпейді [2, 11].
Дискурс саласымен қатар, кинесика ғылымын зерттеудің (қимыл-қозғалыс тілі) көкейкестілігі мен
маңыздылығы күннен күнге артып келеді. Оның маңыздылығы ең алдымен бүгінгі заман адамының іскери,
саяси т.б. кескін –келбетін қалыптастырумен байланысты.
Әрине, сайлаушылар алдында кандидаттың саяси бейнесі айқын, әрі нақты болғаны абзал: сөз
саптауы, қимыл –қозғалысы, мимикасы, себебі олар қарым-қатынасқа түсуші адамның, яғни сөйлеушінің
имиджін қалыптастыруға әсер етеді. Сондықтан, дене тілін қазіргі таңда жаңа қырынан зерттеу тіл білім
ғылымындағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Ол үшін алдымен алдымен қимыл –қозғалыс
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белгілерінің табиғи кинесикалық сипатына тоқталған жөн.
Ондай белгілер Т.М.Балыхина, О.В.Харитонованың еңбектерінде былайша топтастырылған:
А) адамның жеке темпераментіне байланысты туындайдтын жеке физиологиялық ерекшеліктері;
Б) қалыптасқан қарым-қатынас жасау мәнері, киім кию, шаш қою үлгілері;
В) жағдайға, оқиғаға байланысты, әсіресе кәсіби қажеттіліктерге байланысты еріксіз туындайтын
адамның өзіндік дене қозғалысы [1, 141].
Бейвербалды қатынастың әрбір элементі маңызды, өйкені әрбір қимыл белгілі бір ақпаратты
хабарлайды және басқа элементтерден ақпараттық, басқару, аффектілік қызметтерімен ерекшеленеді: жест
қобалжуды білдіреді; мимика адамның ішкі жан дүниесінен хабар береді; көздің қозғалысына байланысты
біз қатынастың сипатын айқындасақ, поза (адамның тұрысы) бір адамның екінші адамға деген көзқарасын
байқатады.
Бейвербалды амалдар арқылы берілетін ақпараттар вербалды ақпараттарға қарағанда шынайы,
сенімді болады, себебі бейвербалды тіл сана арқылы басқарылмайды, ол сөйлеу барысында көбінесе
еріксіз шығып, түйсікте шартты түрде туындайды.
Профессор Альберт Мерабиан: «...қарым-қатынас жасау барысында үш фактор маңызды роль
атқарады: біз нені айтамыз – 7 пайыз; қалай айтамыз – 38 пайыз, дене тілі (қимыл) – 55 пайыз» -деп атап
көрсетеді [3, 7]. Бұл пікірді М.А.Поволяева, О.А.Рутер де қолдайды.
Жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай келе, сөйлеу әркетінде ақпараттың 55 пайызы бейвербалды
амалдар арқылы беріледі деген қорытынды жасауға болады.
Бейнені қалыптастыру барысында субъектінің саясаткер, қайраткер, әртіс, музыкант ретіндегі
танымалдығы ескерілуі қажет. Психологтар қатынас жасау тәсілдерін былайшы жіктейді:
А) коммуникативтік қарым-қатынас тәсілдері, яғни тыңдаушының қабылдауы мен түсінуі сөйлеушінің
айтайын деген ойына сәйкес келуі;
Б) ақпараттық қатынас тәсілдері, бұл жағдайда сөйлеуші қаламаса да сұхбаттасушы, яғни қатынасқа
түсуші болып саналады [4, 10].
Адам арасындағы қатысым кезіндегі бейвербалды әрекеттерді тәкпірлеу, түсіндіру барысында
В.А.Лабунская мынадай тұжырым жасайды:
1. Бейвербалды іс-әрекет – адамның мінез-құлқындағы маңызды әрекеттердің бірі;
2. Бұл күрделі құрылымның қалыптасуы;
3. Бейвербалды мінез-құлық пен тілдесім бір-бірімен тығыз байланысты құбылыстар;
4. Бейвербалды амалдар: бейвербалды әрекет және бейвербалды интеракциялар болып бөлінеді;
5. Интерпретация үдерісі интерпретациялық схеманың (сұлбаның) құрылуына ықпал етеді, олардың
өзгерісі әлеуметтік –перцептивтік міндеттер жүйесін құру негізінде жүзеге асырылуы қажет [5, 36-39].
Телебағдарламалар, көркем фильмдер т.б. материалдары негізіндегі диалогтік дискурс аясындағы
ауыз екі сөйлеу формасын зерттеу, яғни фильмнің суреті мен дыбысталуына қатар талдау жасау тіл мен
сөйлеудегі дене қозғалысының қағидалары мен заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.
Біздіңше, генетикалық жағынан жақындығы жоқ тілдердің кинескалық ерекшеліктерін салыстыра
отырып зерттеу - маңызды әрі қызықты мәселе, себебі ойды вербалды амалдар арқылы да, бейвербалды
тәсілдер арқылы да жеткізудің өзіндік табиғи ерекшеліктері болады.
Біздің мақсатымыз – біріншіден, олардың тарихи, әлеуметтік және мәдени шарттарын анықтау, екінші
жағынан – психологиялық, эмоциональдық, мінез-құлықтық факторларын айқындау.
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Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ ХИМИЯ МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІН АРТТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
Болашақ мұғалімдерді даярлау барысында ақпараттық технология құралдарын пайдалану, оқыту
мен тәрбие процесінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Қазіргі
ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде, жалпы білім беретін оқу орындарындағы оқу
процесінің тиімділігі мұғалімнің педагогикалық шеберлігі мен кәсіби дайындығына тікелей қатысты.
Болашақ мұғалімдер қазіргі заман талабына сай технологиялары бар кәсіпорындар базасында өндірістік
практикадан өткізілуде, зертханалық сабақтарда, мүмкіндігінше, ақпараттық технология құралдары
пайдаланылуда.
Адамзат қоғамның прогресі көп жағдайда білім сапасына байланысты, яғни білімнің дамуына
қоғамның дамуы тәуелді. Бүгінгі таңда білім сапасы ретіндегі жаңа маңызды аспектілері бар. Осыған орай
қазіргі заманғы білім сапасы оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын, бірден – бір маңызды
сипаты болып табылады. Білімділік қажеттіліктер мен оларды жүзеге асыру жағдайларының өзгерісі білім
сапасына деген жоғары назарды талап етеді. Білім сапасы мазмұнына қазіргі жаңа тұрғыдан келетін болсақ,
жеке тұлғалардың жеке қоғамның сұраныстарына сәйкес қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі негізгі
критерий болып табылады.
Болашақ оқытушыны кәсіби даярлауды жетілдіруге арналған зерттеулер қажет, оның құрамында
маманның кәсіптік құзіреттілігін анықтауға негіз болатын әдіснамалық негіздерін айтпастан бұрын,
жалпы түрде қазіргі замандағы нақты процестерді ескеретін “әдіснама” категориясының гносеологиялық
функциясын және оның мазмұнын анықтау керек.
“Советтік педагогика” (1889 – 1990 жж.) журналдары әдіснама ұғымына айқындық бере алмады. Бұл
жерде “әдіснама” ұғымы дерексіз түрде қалып қойды.
Философиялық энциклопедиялық сөздік бұл ұғымды былай анықтайды: “Теориялық және
практикалық іс - әрекетті ұйымдастырудың және құрудың ұстанымдары мен тәсілдерінің жүйесі, сонымен
қатар осы жүйе туралы ілім” [1, б. 365].
Аталғанға жақын тұжырымды М.С. Бургин былай деп береді: “бұл терминді пайдаланудың
қалыптасқан практикасы мына анықтаманы береді...: әдіснама – белгілі саладағы іс - әрекет туралы, осы
іс - әрекеттің құралдары, нәтижелері және әдістері туралы ғылыми білім (теориялық жүйе)” [2, б. 74]
“Әдіснама” ұғымына екі ұшты түсініктемені өз еңбегінде С.В. Кульневич береді: “әдіснаманың
қазіргі заманғы түсіндірмесі жаңа мақсатқа лайық әдістерді құру ұстанымдарын жасау және әдісті зерттеу
ретінде анықталады” [3, б. 110].
Формалды – логикалық көзқарас бойынша, қарастырылған категорияның кең мағыналы анықтамасын
В.И. Загвязинский береді, оның айтуынша, әдіснама – ол “ғылыми зерттеу құралдарының, жетекші
ұстанымдарының және ғылыми талдау талаптарын жүзеге асыратын нақты амалдарының рөлін атқаратын
теориялық білім жүйесі” [4, б. 7].
Бұған қоса біздің зерттеу мақсаттарына сүйене отырып, бұл анықтаманы мәндік көзқарас бойынша
басты жүйе құрушы белгілерді және фунционалдық тағайындауды бөле отырып, айқындау керек.
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Сонымен әдіснаманы кең мағынада дерексіз – қисындылық, категориялы – ұғымдық аппарат
қалыптастыру ұстанымдары мен әдістерінің жүйесі, таным обьектісі мен субьектісінің өзара әрекеттесетін,
сонымен қатар осы жүйе туралы ілімді ашып мазмұндайтын талдаудың ең жоғары формасы түрінде
түсінеміз.
В.И. Загвязинский көзқарасына тоқталатын болсақ, ол әдіснама мен практика байланысы, сондай – ақ
оның қайта жаңғыртушылық функциясы жанама жолмен қамтамасыз етіледі,- деді. Автор “әдіснаманың
басты белгілеуі... әдіснаманың жетекші функциясы арқылы жүзеге асады – теорияны, оның аппараттарын,
әдістерін жетілдіру...” деп көрсетеді. Осындай көзқарастардан кейін, әдіснама теорияны дерексіз –
схолостикалық сұлбаларға теңгелмей, қайта теория “бауырлап жүруші эмпиризм” деңгейінде қалмау керек.
Қазіргі заманғы әдіснамалық зерттеулердің белгілі шектеулі әдіснама проблемаларын біртұтас
қарастырмайтығына байланысты: тек педагогика әдіснамасының деңгейінде. Проблеманы біртұтас
қарамайынша, педагогикалық зерттеулерде философия әдістерін қолдану (С.В.Кульневич) не болмаса
педагогиканы философиямен ауыстыру әрекеттері болады (Б.С.Гершунский).
Біздің ойымызша, білім беру проблемаларын әдіснаманың әр түрлі деңгейлерінде қарастыруға
болады.
Ал философтар бірнеше әдіснамалық білім деңгейлерін анықтайды:
- бірінші деңгей (ең жоғары) –философиялық;
- екінші деңгей – жалпы ғылыми ;
- үшінші деңгей – нақтылы – ғылыми.
Кейбір философтар, олардың ішінде А.Н. Аверьянов, тағы бір әдіснамалық деңгейді –
дүниетанымдылықты бөліп көрсетеді, солай болғандықтан: “Қазіргі заманғы таным процесі тек танымның
обьективті әдісін жасауға және дұрыс таңдауға ғана емес, субьектіде сол немесе басқа қасиеттердің болу
немесе болмауына байланысты” .
Көптеген педагогикалық зерттеулердің басты қателігі обьективті және субьективті қайшылықтарды
бір – бірімен теңестіруде болады. Мысалы, оқыту процесінің негізгі обьективті қайшылығы ретінде
М.А.Данилов, В.И. Загвязинский, Г.И.Шукина және басқа зерттеушілер төменгі қайшылықты бөліп алуы
таласты пікір тудырады. Ол қайшылық оқушыға ұсынатын жаңа жоғары талаптар мен оқушылардың бар
білім қорының, іскерліктерін, дағдыларын және дамытуын қалыптастыру деңгейін арасында болады. “Оқу
процесінің қозғаушы күші ретінде үйрету барысында пайда болатын оқу және практикалық міндеттері мен
оқушылардың бар білім деңгейлерінің, іскерліктерінің және ақыл – ой дамуының арасындағы қайшылықты
алуға болады,” – деп жазады М.А. Данилов, В.И. Загвязинский бұл анықтаманы нақтылай отыра, сөз оқыту
барысы мен логикасы ұсынатын міндеттер жөнінде жүріп жатыр деп түсіндіреді.
Б.И. Коротяевтың “оқу процесіндегі басты қайшылық әрбір берілген кезеңде нақты немесе
оқушылардың танымдық іс - әрекетінде, немесе мұғалімнің іс - әрекетінде, немесе бұлардың да,
басқалардың да іс әрекетінің арасында болады”деген ұстанымын біз зерттеуімізде басшылыққа аламыз.
Автордың негізгі қайшылықтың мәні жөнінде айтқанын түсіндіре отыра, тарихи дамудың әрбір
кезеңінде өзінің “негізгі қайшылығы” бар деп қорытындылауға болады.
Негізгі қайшылықтың бірнеше қырлары бар, сондықтан қазіргі заманғы кезеңде білім саласына
қатысты обьективті қайшылықтарға мынадай қайшылықтарды жатқызуға болады;
а) маман даярлауға қоғамның қоятын талаптары (мемелекеттік тапсырыс түрінде) мен оның сол
кездегі деңгейі арасындағы;
б) мемлекеттік стандарттың табиғи кертартпалылығы мен білімді тұрақты байытудың және
нақтылаудың обьективті қажеттілігі арасындағы;
в) мұғалімді терең әдіснамалық және жалпы теориялық тұрғыда даярлау қажеттілігімен осы
даярлаудың практикасы – қолданбалық бағыттылығын күшейту керектілігі арасындағы.
Шартты түрде субьективті аталатын қайшылықтар тобына мына қайшылықтарды жатқызуға болады:
а) мемлекеттік стандартта көрсетілген тақырыптық блок пәндерінің білім мазмұнының жалпы
міндетті минимумына қойылған талаптары мен орта білім беру мекемелерінің “Химия” бағдарламасында
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көрсетілген білім мазмұнының арасындағы;
б) оқыту процесінде маманда қалыптасқан жалпы кәсіптік, тереңдетілген кәсіби сипаттағы білімнің,
іскерліктердің және дағдылардың нақты деңгейі мен олардың қалыптасуын бағалау өлшемдері арасындағы;
в) педагогикалық жоғары оқу орындарындағы жаратылыстану факультеттерінің химия – биология,
дидактикалық, әдістемелік мүмкіншіліктері мен маманды тек білім беру мекемелеріне даярлайтын
мемелекеттік білім беру стандарттары бағдарлауының арасындағы.
Осы қайшылықтарға оқшауланған топтарға бөлу бізге әдіснаманың философиялық деңгейінде
білім беру кеңістігін реформалаудың стратегиясын және кезеңдерін анықтауға мүмкіншілік тудырады,
оның мақсаты негізгі қайшылықты шешудің механизімін жасау және кемшіліктерді жою деп түсінеміз
терістеуді терістеу заңы білім беру саласына қатысты білімді күшейтуге, қозғалысты алға бастыруға
бөгет жасайтын формаларды табуда және жоюда іске асады. Соған орай, өмірдің өзі керек ететін оқу
процесін ұйымдастырудың инновациялық (жаңашылдық) формалары ұйымдастырудың ескі қатып қалған
формаларын “теріске шығарады”. Терістеуді терістеу заңы алдағы тәжірибені “тектен - тек” терістеуді
ұйғармайды, танымның жаңа сапа қалыптасады.
Біздің пікірімізше, бұл заңға мынадай мысалдар келтіруге болады:
- оқушының материалды үйрену, білімді меңгеру, және соның негізінде оқудың оданда жоғары
сатысын немесе бұрынғы деңгейді теріске шығаратын танымды дамыту;
- іс - әрекеттің шығармашылық сипаты нәтижесінде репродуктивтілікті теріске шығарады, бірақ
соның негізінде қолданылады және оның элементтерін қосып алады.
Санның сапаға ауысуы заңы, ол білім беруде және үйренушілерді дамытуда білімнің нақты деңгейінің
тұрақты, жан-жақты нәтижесінде жеке тұлғаның дамуында “секіріс” болады. Бұл заң білім саласындағы
дәстүрлер мен жаңашылдықтың әрекеттесу механизмін түсіндіреді. Инновациялар біртіндеп келеді, олар
дәстүрлі әдістерден, оқу процесін ұйымдастыру формаларынан білімділік бос кеңістікті “жаулап алады”
және белгілі бір кезеңде білім беру жүйесінің жаңа сапалық күйі пайда болады, ол студенттерді білім,
іскерліктер және дағдылар жүйесі түрінде “жинақталған” адам тәжірибесін, сонымен қатар тұлғаның
шығармашылықты потенциалын ашуға мүмкіндік туғызатын білімді табу құралдарын бұрынғыдан
табысты меңгеруді қамтамасыз етеді.
Әдіснамалық білімнің жоғары деңгейін игерудің маңыздылығы сонда, ол зерттеушілерді білім беру
жүйесін реформалаудың болатын стратегияларын жасауға бағыттайды. Бұл өз кезінде тұлғаның өзін
- өзі көрсетуіне, оның шығармашылықты потенциялын артуына барынша жағдай жасайды. Сонымен,
әдіснаманың бұл деңгейі мыналарды анықтауы керек:
Жеке тұлғаның жан-жақты жетілуіне жағдайлар жасау; Шығармашылықты жеке тұлғаны дамыту
үшін жағдайлар жасау.
Бұдан шығатын қорытынды, бірінші кезекте бізді әдіснамалық білімнің екінші және үшінші
деңгейлері толғандырады, өйткені олардың негізінде оқыту технологиясы ең тиімді түрде жобаланады. В.А.
Сластенин және В.Э. Тамарин атап көрсеткендей “әдіснаманы ғылыми зерттеудің логикасына ғана қатысы
бар принциптер жүйесі деп атайтын көзқарасты теңе білу керек, оның күнделікті оқыту тәжірибесіне және
тәрбиесіне қатысты маңызын, біртұтас педагогикалық процесті басқаруды жетілдіруіне қатысын ашу
керек”.
Бірақ қазіргі кезде, әлі де болса, мамандардың көпшілігінде біліктілік, құзыреттілік деңгейі төмен
екендігі баршаға мәлім. Ал, әлемдік деңгейде білім беру халықтық және мемлекеттік құндылық болып
саналуымен қатар, қоғамдық өмірдің тұрақтылығын қамтамасыз ететін құрал болып отыр. Осы ретте, ХХІ
ғасыр болашақ қоғам мүшелеріне мына талаптарды қояды:
- өз білімін үнемі жетілдіру;
- шығармашылықпен еңбек ету;
- заманауи технологияларды игеру;
- қоғамда өз орнын таба білу;
- теориялық білімді практикада пайдалана алу;
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- проблеманы көре білу, оны шешу жолдарын тауып, пайдалана білу;
- жобаны құрастыра алу;
- балама шешімді ідестіре алу.
Бұл талаптарға жауап беретін түлектерді дайындау – бүгінгі күнгі білім мекемелерінің алдына
қойылып отырған негізгі мәселе. Әрине, бұл бағытта жүргізіліп жатқан зерттеулер жоқ емес, бұл мәселенің
көтеріліп отырғаны да бүгін емес, оны көптеп бері шешімі іздестіріліп келе жатқан, қашанда күрделі
мәселелердің бірі десе болады.
А.Ф.Зеер мына негізгі құзыреттіліктер мұғалімнің тұлғасын бейнелейтін көрсеткіштер деп бөліп
қараған: әлеуметтік, кәсіби құзыреттілік; когнитивтік қабілеттердің жетілуі; жеке тұлға қабілеттері
дамуы; сенсомоторлық (кәсіби, сезім, іс-әрекет) қасиеттердің жақсы жетілуі. Ғалым педагогикалық
оқу орындарында алатын білім мазмұнына назар аударып, оның негізінде сол мамандыққа қажетті
құзыреттіліктің қалыптасатынын, мұндай дайындықтан өткен студент кейінгі еңбекте де өзінің бұл
құзыреттіліктерін іс-әрекетте де көрсетеді деген тұжырым жасайды.
Біз бұдан педагогикалық оқу орындарында оқитын студенттердің құзыреттілігіне басты назар
аударылғандығын, оны жетілдіру үшін білім беруді ақпараттандыру керек екендігін айтамыз.
Әдебиет:
1. Кульневич С.В. Личностная ориентация методологической культуры учителя // педагогика. – 1997.
- № 5. – с 108 – 115.
2. Коротяев Б.И. Методы учебно – познавательной деятельности уча-щихся (состав, функции,
закономерности, принципы, способы формирования): дисс.д-ра.пед.наук: 13.00.01. – 22 – Славянск, 1978.
– 423 с.
3. Сластенин В.А., Тамарин В.Э. Методологическая культура учителя и педагогика. – 1990. - № 7. – с.
82 – 88.
4. Зеер Э.Ф. Ключевые квалификации и компотенции в личностно-ориентированном
профессиональном образовании // Образование и наука: Известия Уральского научно-образовательного
центра РАО.-Екатеринбург: УГПУ, 2000. - № 3(5).- С. 90-102.
Өнерхан Г.
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
ЗЕРЕНДІ КӨЛІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ИНДИКАТОР-САПРОБТЫ
МИКРОБАЛДЫРЛАР КӨМЕГІМЕН БАҒА БЕРУ
Зеренді көлі Көкшетау қыратының тау аралық ойысында, Ақмола облысы Зеренді ауданының
солтүстік шығысында, «Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы аумағында орналасқан. Көл
жағалауының ұзындығы 21,3 км. Көл беті негізінен ашық, жағаға жақын жерлерін қамыс басқан. Көл түбі
тегіс, лайлы, жағалаулары құмды, қиыршық тас пен қойтасты. Көл - ағынсыз. Көлге оңтүстік жағалау
тұсынан ұзындықтары 0,3-1,5 км болатын мезгілдік сипаттағы суағарлар келіп құйылады. Бұл тек көктем
айларында бірнеше күнде немесе қатты сел, жаңбыр жауған күндері болады. Көл суы тұрмыстықшаруашылық мақсаттарда қолданылады [1-3].
ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ
Жұмыста зерттеу объектісі ретінде Зеренді көлінен алынған су сынамалары пайдаланылды. Сынамалар
жаз, күз және көктем айларында алынды. Микробалдырлардың түрлік құрамын анықтауда Сиренконың
әдiстемелiк нұсқаулары пайдаланылып, материалдар полиэтилендi ыдыстарға жиналынды. Балдырларды
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зерттеуде перипитонды және планктонды организмдер алынып, МБИ 15-42У микроскопын пайдаландық.
Балдырлардың түрлiк құрамын анықтауда: «Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии», том
1-2; «Определитель пресноводных водорослей СССР», том 1-14, 1951; «Определитель протококковых
водорослей Средней Азии», том 1-2, 1988; «Определитель протококковых водорослей Средней Азии», 1976;
«Краткий определитель хлорококковых водорослей УкрССР». Киев, 1990 анықтауыштары қолданылды.
Жұмыс барысында фиксаторлар ретiнде 2-4% -тi формалин ерiтiндiсi, түрлiк құрамын анықтауда 0,01%
нейтралды қызыл және метилен көк, сафранин бояғыштары қолданылды. Талшықты микробалдырлардың
қозғалысын тоқтату үшiн йод ерiтiндiсi қолданылды [4-9].
НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУЛАР
Балдырлар қауымы солтүстік өңірлері үшін әлі толығымен шешімін таппаған гидробиологияның
мәселесін – су экожүйесінің өнімділігін анықтауда, олардың шаруашылықта пайдалану мүмкіндігін
бағалауда аса маңыздылардың бірі болып саналады. Сондықтан балдырлардың осы қасиеттері Зеренді
көлін биоиндикациялауда қолданылды.
Зеренді көлінің альгофлорасын зерттеу барысында балдырлардың 99 түрі анықталынды.
Анықталынған микробалдырлар 5 бөлім, 11 класс, 16 қатар, 29 тұқымдас, 99 түрден тұрады (кесте 1).
Кесте 1 - Зеренді көлінен анықталынған микробалдырлардың жіктелінуі
Бөлім

Класс

Қатар

Тұқымдас

Түр

Chlorophyta

5

6

11

40

Euglenophyta

1

1

1

4

Cyanophyta
Bacillariophyta

2
2

3
3

5
9

28
23

Xanthophyta

1

3

3

4

11

16

29

99

Барлығы

Анықталған балдырлардың iшiнде түрлік құрамы бойынша 1-орынды жасыл балдырлар 40,4 % (40
түр), екінші орынды көк-жасыл балдырлар 28,28 % (28 түр), келесі орындарды диатомды 23,23 % (23 түр)
және эвгленалы, сары жасыл балдырлар 4 % (4 - 4 түрден)-дан иеленеді.
Көкжасыл балдырлардан Anabaena туысының Anabaena constricta (Szaf) Geitl, Anabaena flos-aquae
Born et. Flah, Anabaena variabilis Kutz және Oscillatoria туысының Oscillatoria tenuis Ag., Oscillatoria
irrigua (Kutz), Oscillatoria amphibian West, Oscillatoria splendida var. West, Oscillatoria boryana, Phormidium
foveolarum Gom, Phormidium viride Lemm., Spirulina major Kutz көптеп кездесті.
Жасыл балдырлардан Ankistrodesmus туысының Ankistrodesmus angustus (Bernard) Korsch,
Ankistrodesmus longissimus var acicularis, Ankistrodesmus minutissimus Korsch, Chlamydomonas туысының
Chlamydomonas reinhardtii var reinhardtii Dang, Chlamydomonas inepta Etti, Chlorella туысының Chlorella
vulgaris var vulgaris Beijerinck, Chlorella luteoviridis, Chlorella sp., Scenedesmus туысының Scenedesmus
acuminatus var. Biseriatus, Scenedesmus quadricauda var.quadricauda, Scenedesmus nanus түрлері, ал
диатомды балдырлардан Navicula туысының Navicula cruptocephala var veneta Kutz, Navicula mutica var
stigma, Navicula radiosa var parva, Navicula subocculta Hust, Navicula placentula f rostrata сияқты түрлері
доминанттық көрсетті.
Эвгленалы балдырлардан бір ғана туыстың өкілдерінің көптеп таралуы көлде эвтрофикация процесін
туғызады.
Зеренді көлінің альгофлора құрамын зерттегеннен кейін, назарды анықталған түрлердің ішіндегі
индикатор-сапробты түрлерге аударып, көл экожүйесінің сапасы туралы нақты қорытынды жасадық.
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Сапробтылық суқойманың органикалық заттар мен олардың қалдықтарынан ластанған деңгейін
көрсететіндіктен маңызды көрсеткіштердің бірі. Ол суқойма жағдайының аса маңызды кешенді
сипаттамасы болып есептеледі.
Зерттеу нәтижесінде Зеренді көлінен анықталған микробалдырлардың 31-і индикатор-сапробты
түрлерге жататындығы анықталды.
Пантле-Букка әдісі бойынша сапробтылық индексінің 1,98-ге тең болуы және Зеренді көлінен
табылған сапробты түрлердің түрлік қатынасын салыстырғанда барлық индикатор-сапробты түрлердің
жартысынан көбі, яғни 51,6 пайызы бета-мезосапробты зонаның микробалдырлары болуы Зеренді көлінің
β –мезосапробты зонаға жататындығын дәлелдейді.
Табылған индикатор-сапробты микробалдырлардың 1-ксено-олигосапробты (x-о), 6-олигобетасапробты (o-β), 2- олиго- альфасапробты (о-α), 16- бета-мезосапробты (β), 1-бета-альфа-мезосапробты,
3-альфа- мезосапробты (α), 2-поли- альфасапробты (р-α) түрлер.
Индикатор-сапробты организмдердің ішінен таза суларға тән Navicula cruptocephala var veneta Kutz,
Cyclotella comta, var comta Kutz, Pediastrum simplex Meyen, Merismopedia major (Smith) Geitl балдырларының
кездесуінен Зеренді көлінің әлі де болса тазалау екендігін білдіреді.
Көл суынан анықталған түрлердің ішінен Euglena acus, Hantzschia amphioxys var amphioxys
(Ehr), Anabaena affinis Lemm., Anabaena flos-aquae Born et. Flat, Chlorella vulgaris var vulgaris
Beijerinck,Chlamydomonas reinhardtii var reinhardtii Dang-тың көптеп таралып, жетекші орынды алуы көлде
эвтрофикация процесінің жүріп жатқанын байқатады.
Сары-жасыл балдырлар тек топырақ пен тұщы суларда ғана кездесетіндіктен, бұл балдырлардың
Зеренді көлінен кездесуі көл суының тұщы екенін көрсетеді.
Сондықтан Зеренді көлінің экологиялық жағдайын жан-жақты зерттеп, көл суын биологиялық
тұрғыдан тазарту шараларын қарастыру керек және бүгінгі таңда көл суына әсер етуші сыртқы
факторлардың көбеюінің алдын-алу қажет.
Әдебиет:
1. Казбеков А.К., Сагадиев К.Х. Государственный национальный природный парк «Кокшетау». –
Кокшетау, 2002. – 188 с.
2. Ақмола облысының су қоры: Ақмола облыстық қоршаған ортаны қорғау туралы материалдар. –
Көкшетау, 2008. – 105 б.
3. Казбеков А.К. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану. – Кокшетау: Кокше-Полиграфия,
2008. – 256 б.
4. Сиренко Л.А., Сакевич А.И., Осипов Л.Ф., Лукина Л.Ф. и др. Методы физиолого-биохимического
исследования водорослей в гидробиологической практике. - Киев: Наукова думка, 1975. - 247 с.
5. Унифицированные методы исследования качества вод // Методы биологического анализа воды.
Приложение І. Индикаторы сапробности. - М.: СЭВ, 1977. - С. 11-42.
6. Определитель пресноводных водорослей СССР / Отв. ред. М.М. Голлербах. - Л.: Наука, 1951. –
Т.1-14.
7. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилова С.Х. Определитель сине-зеленых водорослей Средней
Азии. - Ташкент: Фан, 1987. – Т. 1. - С. 3-405.
8. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилова С.Х. Определитель сине-зеленых водорослей Средней
Азии. - Ташкент: Фан, 1988. – Т.2. - С. 406-815.
9. Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии. - Ташкент: Фан, 1979. Ч.І. – 343 с.
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Орнекешова А. И.
средняя школа №12
Мангистауская область, город Актау (Республика Казахстан)
РОЛЬ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ И
УЧАЩИХСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«Можно и нужно каждого учителя
научить пользоваться педагогическим
инструментарием, только тогда его работа
будет высокорезультативной, а место учителя
самым лучшим местом под солнцем».
Ян Коменский
Современные темпы технологических перемен обязывают мировое сообщество как можно точнее
планировать стратегию образования. Это ставит перед различными типами образовательных учреждений
Казахстана задачу подготовки зрелого молодого поколения, квалифицированных специалистов, способных
активно включиться в качественно новый этап развития страны. То есть переход к информационному
обществу выдвигает социальный заказ педагогам на подготовку личности с адекватной ориентацией в
информационном пространстве, способностью принимать решения в нестандартных ситуациях в условиях
избыточной и недостаточной информации.
Сегодня информационные технологии в обучении – это не дань моде, а средство достижения нового
качества образования, что соответствует главной задаче российской образовательной политики.
Использование информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе
позволяет рационально спроектировать учебный процесс.
Открытость, доступность делает Интернет принципиально новым средством массовой информации.
Сегодняшним учащимся предстоит жить в новом информационном обществе, поэтому очень важно
сформировать у них умение общаться с практически безграничными ресурсами компьютерной сети.
Современный педагог, должен уметь работать с современными средствами обучения, чтобы
обеспечить одно из главнейших прав учащихся – право на качественное образование.
Так как, современный ребенок живет в мире электронной культуры. Меняется роль учителя в
информационной культуре - он должен стать координатором информационного потока.
Учащимся свойственно подражание, стремление быть как взрослые. Взрослые работают с
компьютером. Преподавание в начальной школе математике, русского языка, естествознания даже в наше
информативно-насыщенное время проводится все теме же старыми методами. В наше время стремление
педагогов понятно внедрить в практику начальной школы новейшие информационные технологии в
частности компьютерные. [2, с.52]
Именно поэтому применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших школьников повышает
общий уровень учебного процесса, усиливает познавательную активность учащихся. Но, чтобы так учить
младших школьников, одного желания мало. Учителю необходимо овладеть рядом умений
Основными являются:
- технические, т.е. умения, необходимые для работы на компьютере в качестве пользования
стандартного программного обеспечения;
- методические, т.е. умения, необходимые для грамотного обучения младших школьников;
- технологические, т.е. умения, необходимые для грамотного использования информационных средств
обучения на разных уроках, проводимых в начальной школе.
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Использование презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока:
- в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию;
- при повторении пройденного материала, для быстрой проверки знаний учащихся;
- на этапе объяснения нового используются изображения, видеофрагменты.
Главное, информационные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению
к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем
мире.
При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер) и информационных технологий
(видеозапись, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Учитель в современном мире - тот же ученик. Пока он осваивает новые прогрессивные методики,
внедряет инновации и изучает информационные технологии - он учится сам. Именно в этом ценность
учения: не только отдавать знания ученикам, но и уметь учиться и стремиться к профессиональному росту
самому.
Применение компьютера на уроках развивает учащегося: повышает интерес к учебному процессу,
ставит перед ребенком познавательные и творческие задачи, воспитывает самостоятельность, учит
работать с разными источниками информации.
Основными целями использования компьютерных технологий на уроках можно выделить:
- повышение мотивации к учебе,
- углубление знаний,
- развитие психофизических качеств учащихся в процессе их практической деятельности в игровой
компьютерной игре.
Важно отметить, что учителю при использовании компьютера на уроке отводится очень важная
роль. Он составляет урок, подбирает дидактический материал и индивидуальные задания, разрабатывает
методические и обучающие цели. Использование компьютера на уроке позволяет переложить часть работы
учителя на компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным и интенсивным.
Учитель начальных классов может использовать в своей работе личные презентации. [5, с.144]
Компьютер является мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных
или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной
работе с классом.
Не обладающие красивым почерком и достаточным уровнем грамотности, дети довольны, что их
«компьютерное сочинение» выглядит великолепно и ошибки можно исправить, не испортив внешний вид
текста.
Презентации, созданные учителями, различаются не только технически, но и методически. Одни
презентации позволяют учителю добиться максимальной активизации обучения, сделать урок эмоционально
насыщенным и интересным для учащихся (где проектор минимизирует необходимость использование
мела на доске и заметно ускоряет процесс подачи материалов). Другие презентации позволяют оценить
глубину понимания слушателями изучаемого материала, умение подбирать и анализировать собранную
информацию, выделить главное для исследовательской деятельности учащихся.
Использование компьютера в учебном процессе в начальной школе является моделирование
содержания разнообразных учебных проблем с самими учащимися. При этом важное значение приобретает
формирование психологически комфортной учебной среды, где ребенок может быстро преодолеть
неуверенность в своих действиях, где создаются доверительные отношения между всеми участниками
процесса, и активизируется творческая учебно-познавательная деятельность. Спектр использования
возможности ИКТ в образовательном процессе достаточно широк.
Информационные технологии незаменимы:
- на факультативных, индивидуальных занятиях;
- для организации проверочных уроков, тестирования;
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- при проведении вводных лекций;
- в ходе выполнения домашнего задания, написания рефератов, докладов;
- представлении исследовательских работ учащихся;
- в оформлении портфолио учителя.
ИКТ способствуют:
1. Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся.
2. Формированию у школьников умения работать с информацией, развитию коммуникативных
способностей.
3. Формированию положительной мотивации учения.
4. Активному вовлечению учащихся в учебный процесс.
5. Качественному изменению контроля деятельности учащихся.
Школьники начальных классов с помощью ИКТ могут делать свои маленькие научные открытия.
Далеко не весь учебный материал нуждается в опоре на средства компьютерной техники. Не нужно
превращать ИКТ в самоцель, неуёмное увлечение. Следовательно, компьютер на уроке необходим как одно
из средств обучения, но при этом далеко не единственное. Он не подменяет ставшие уже привычными
дидактические средства, а лишь дополняет их в процессе проведения урока.
Использование ИКТ – это требование времени, но главное место в учебном процессе принадлежит
учителю.
Литература:
1. Демин И.С. «Применение информационных технологий в учебно-исследовательской
деятельности». Методический сборник. Москва. Народное образование, 2001, с.144
2. Полат Е.С. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образования».
Учебное пособие для студентов педагогических вузов. Москва. 1999г.
3. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: его возможности. Учитель,№4, 2000,-с.52
4. «Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в преподавании
исторических и общественных дисциплин ». История Казахстана: преподавание в школах и Вузах. 2011,
№2, с.14
5. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Образование для
устойчивого развития: методологические основы внедрения ИКТ в учебный процесс как условие
качественного образования» с.354
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Өмірбаева К.О.
педагогика ғылымының кандидаты
Ақтөбе мемлекеттік педагогика институты
(Қазақстан Республикасы)
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ
Қазақстан халқы 2011 жылдың желтоқсан айында мемлекетіміздің тәуелсіздігінің 20 жылдық
мерекесін тойлағалы отыр. Қазақстан Республикасы халықаралық деңгейде басқа елдермен терезесі тең
түсетін тәуелсіз мемлекет. Тәуелсіздік – мемлекеттік тұрғыдан алғанда еліміздің еркіндігі, ел билігінің өз
қолында болуы. Бұл халқымыздың ғасырлар бойғы арманы, күресінің басты идеясы болып келеді.
ХХІ ғасырда қазіргі білімді ұрпақ Қазақстанның өркениетті әлемінен орын алып, мемлекетіміздің
дамыған елдер деңгейіне жетуіне ықпал етеді. Көпұлтты Қазақстан мемлекетінің алдында біртұтас білім
кеңістігін қалыптастыру міндеті тұр.
Қазіргі заманда еліміздің барынша қабілетті елу елдің қатарына ену бағыты барысында көптеген
экономикалық, әлеуметтік, мәдени және тағы басқа өзгерістер білім беру жүйесінде де жаңашылдықты
талап етеді. Егеменді еліміздің мақтанышы – қазіргі білімді жастар көк аспанда қалықтап ұшқан қыран құс
іспеттес, көк байрақты айбарлана көтеретін жігерлі, дарынды, жан-жақты жас мамандар болып табылады
Ендеше, оларды ғылым нәрімен сусындану барысында ізденгіш өз ісіне берілген жоғары оқу
орындарының студенттері жаңалықты уақытында қабылдаса, өздеріне қажетті ақпаратты таңдап қолдана
білсе, оқытудың жаңа технологияларын игерсе, білімі жоғары, бәсекеге қабілетті жас маман ретінде білім
беру жүйесінде еселі еңбек етпек.
Қазіргі заман талабына сай жоғары оқу орындарында әрбір оқылатын курс бойынша студенттердің
өмірді және оның құбылыстарын әртүрлі қырынан түсініп, терең қабылдауы ескеріледі.[1,9]
Студенттердің педагогикалық әрекет негізінен танымдық іс-әрекет жасауға бағытталған субъекті
ретінде оларға өз бетімен қойылған мақсатқа жетуіне, өз бетімен білім алуына жағдай туғызылады және
олар өз бетімен ойлауға, түсінуге, мәселенің дұрыс шешімін іздеп табуға дағдыландырылады.
Еліміздің егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы барысында болып жатқан идеалогиялық, әлеуметтік,
экономикалық және тағы басқа өзгерістер білім беру саласын реформалауды талап етті.
Бұл реформаның негізгі принциптерін ойдағыдай жүзеге асыру үшін елімізде білім берудің жаңа
ұлттық моделі қалыптасуда.
Деңгейлік оқытудың өзектілігі: Жоғары білім берудің стандарттарының барлығында да деңгейлік
оқытудың жаңа технология ретінде оқу – тәрбие процесіне енгізілуі.
Деңгейлік оқытудың мақсаты:
- қазiргi заманның қоғамдық-әлеуметтiк басты проблемаларының бiрi - тiлдiк қарым-қатынастың
жүзеге асуы барысында студенттердің психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін, сұранысын,
қабілетін ескере отырып деңгейлеп оқыту.
-деңгейлік оқытуды iске асыру барысында жалпы бiлiм беретiн мектептерде және жоғарғы білім
орындарында қазіргі заманның жаңа технологияларын пайдалану жолдарын қамтамасыз ету.
«Деңгей» ұғымына түсінік.
Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiнде бұл ұғымдарға мынадай түсiнiктеме бередi:
Деңгей. зат.
1) тұспа-тұсы, нақ, шенi;
2) белгiлi бiр шамада, көлемде;
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3) қатар, мөлшер;
4) дәреже (творчестволық мүмкiншiлiк).
Деңгейлiк. зат. сын.
1) өлшеуiш (құрал);
2) жұмыс түрiне қарай деңгейiн, масштабын көрсетедi.
«Деңгей» сөзi термин ретiнде алғаш математика ғылымында пайда болды. «Деңгей» - мөлшер, шама,
дәреже ұғымын береді. [2,35]
Деңгейлiк идеясы шет елдерде педагогика ғылымына 1920-шы жылдардың басында ендi. Мысалы,
шет елдiк бiлiм беру жүйесiнде Е.Паркхерстiң Дальтон-планы, К.Вамбурнның Виннетка-планы, ФРГ-да
Трамп-план тәжiрибеге енгiзiлген.
Жалпы Кеңестiк педагогикада деңгейлiк оқыту мәселесiн Лошнова О.Б. /деңгейлiк саралап
оқыту/, Фирсов В.В. /мiндеттi нәтижеге негiздеп деңгейлеп оқыту/, Беспалько В.П. /тапсырмалардың
«қиыншылығын есепке алу» әрекетiнiң төрт деңгейi/, Лернер И.Я., Пидкасистый П.И. /бiлiмдi меңгеру
деңгейi мәселелерiн/ қарастырған. Сондай-ақ бұл мәселе В.В.Фирсовтың, В.М.Монаховтың, Ж.А.Қараевтың
еңбектерiнде зерттелiп келдi. Деңгейлiк оқыту 1995 жылы академик В.Г.Беспальконың толық зерттеуiмен
жарық көрсе, ғалымның одан да бұрын 1988 жылы жарық көрген «Теория учебника: дидактический аспект»
деген Москва қаласында «Педагогика» баспасынан шыққан еңбегi бар. Педагог ғалым В.П.Беспалько осы
еңбектерiнде деңгейлiк саралап оқытуға кеңiрек тоқталып, оның ең озық, тиiмдi әдiстерiн, тың жолдарын,
озық үлгiлерiн жаңашылдықпен дәлелдеп бередi. [3,42]
В.П.Беспалько оқу материалын меңгерудiң 4 деңгейiн ұсынады:
1. Оқушылық (ученический)
2. Алгоритмдiк (алгоритмический)
3. Эвристикалық (эвристический)
4. Шығармашылық (творческий).[4,63]
Шығармашылық – жаңа нәрсе жасап шығару және басқаларға
қарағанда істі жақсырақ орындау қабілеттілігі.
Деңгейлiк тапсырмалардың басты белгiлерi:
1. Өзектiлiгi. Тапсырмалар тақырыпқа қатысты мазмұнды, басты ой-тұжырымды қамтиды. Әр
деңгейлiк тапсырмалардың ортақ өзегi, кiлтi, басты сүйенетiн тақырыбы бар.
2. Жүйелiлiгi. Барлық тапсырмалар логикалық байланыста болып, олар бiрiн-бiрi толықтырып
отырады; тақырыптың қоршаған ортамен байланысы ескерiледi.
3. Түсiнiктiлiгi. Тапсырмалар пайдалануға түсiнiктi, қолдану мүмкiн-дiгi кең, ықшам, студенттің
бiлiм деңгейiне сай.
4. Тиiмдiлiгi. Студенттің өз бетiмен жұмыс жасауына, ізденуіне, жан-жақты дамуына игi әсер етедi.
5. Тәжiрибеге жарамдылығы. Тапсырмаларды студенттер де, оқытушылар да алдына қойған
мақсаттарына сәйкес тәжірибе деңгейінде орындайды.
Деңгейлік оқыту деген не?
Деңгейлік оқыту дегеніміз – жеңілден қиынға, қарапайымнан – күрделіге, белгіліден – белгісізге
сатылап жүргізілетін жұмыс түрі. Деңгейлік оқытуда талап ету педагогикасынан ізгілік қарым – қатынас
педагогикасына өту процесі жүреді.
Студентке шамадан тыс жүктеме беру емес, керісінше студенттің біліміне, мүмкіндігіне, сұранысы
мен қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі арқылы білім беру.
Деңгейлік оқытуда деңгейлік тапсырмалар беріліп, студенттің дарындылығы, қабілеттілік жақтары,
физиологиялық ерекшілігі, сұранысы, икемділігі мен дағдысы, психологиялық даму дәрежесі ескеріліп
оқытылады. [5,26]
Дәстүрлі оқытуда оқу процесіне қатысушылар «басқарушылар мен орындаушылардан» тұрады. Ал
дамыта оқыту кезінде оқытушы кеңесші ретінде ғана қалады. Оқытушы мен студент арасындағы қарым –
қатынас жаңа қағидаларға негізделеді. Олар: ынтымақтастық, түсінік, бірігіп ізденушілік.
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Деңгейлiк тапсырмалар дегенiмiз – студенттердің ойлау, сөйлеу қабiлетiн дамытатын, әлеуметтiк
көзқарасын қалыптастыратын, iзденушiлiкке баулитын, жеңiлден қиынға, қарапайымнан күрделiге қарай
сатылы түрде орындалатын жұмыстар жүйесi.
Деңгейлік тапсырмаларға қойылатын
талап критерийлері.
Егер сіз гуманитарлық пәндерді оқытып, үйретсеңіз:
І деңгей
1. Оқыңыз 6. Түсіңдіріңіз
2. Жазыңыз 7. Әңгімелеңіз
3. Тыңдаңыз 8. Баяндаңыз
4. Айтыңыз 9. Құрылысы қандай?
5. Дәлелдеңіз 10. Талдаңыз
ІІ деңгей
1. Түсіңдіріңіз 6. Әдісі қандай
2. Тексеріңіз 7. Құрыңыз
3. Салыстырыңыз 8. Жүйелеңіз
4. Құрастырыңыз 9. Өзгертіңіз
5. Табыңыз 10. Шешіңіз
ІІІ деңгей
1. Ізденіңіз 6. Қорытынды жасаңыз
2. Зерттеңіз 7. Эврика! Жаңалық ойлап табыңыз
3. Талдаңыз 8. Құрастырыңыз, қалыптастырыңыз
4. Жинақтаңыз 9. Өмірге пайдаланыңыз
5. Ереже ойлап табыңыз 10. Тәжірибе таратыңыз
Деңгейлік тапсырмалардын негізгі белгілері.
(критерийлері)
Бұл оқытылатын курсқа(пәнге) сәйкестендіріледі.
І деңгей
1. Жаңа білімді меңгеруге және еске сақтауға лайықты;
2. Ережелерді, анықтамаларды бекітуге бағытталған;
3. Күнделікті өмірмен байланысты, қоғамға қажетті;
4. Студенттің білім, білік, дағдысын қалыптастыратын;
5. Өткен материалдарды толықтыратын;
6. Студенті дамытатын, танымдылығын арттыратын;
7. Ұлттық ерекшеліктері ескерілген тапсырмалар.
ІІ деңгей
1. Өткен материалдарды жүйелеп реттейтін;
2. Бұрынғы тапсырмаларды күрделендіретін, түрлендіретін;
3. Студенттердің логикалық ойлауын талап ететін;
4. Мәселені шешу үшін әртүрлі әдіс – тәсілдерді қажет ететін;
5. Студенттің өзіне - өзі әділ баға беруіне көмектесетін;
6. Түрлі диаграмма, ребус, кроссворд арқылы құрылған тапсырмалар.
ІІІ деңгей
1. Шешу қиын, проблемалық жағдай туғызатын;
2. Мәселенің шешімін табу үшін күрделі ойлауды талап ететін;
3. Қиялы мен ой еңбегінің нәтижесінде жаңалық ашатын ;
4. Талдайтын (анализ), жинақтайтын (синтез), салыстыратын, негізгісін анықтайтын, соңғы нәтижеге
жететін жұмыс түрлері;
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5. Студенттің жеке басының даралық ерекшелігін көрсететін;
6. Аяқ астынан ақыл табатын, дәлелдейтін, зерттейтін;
7. Студенттің ерекше талабы мен дарындылығын, шығармашылығын анықтайтын, саралайтын
тапсырмалар.
Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқытудың тиімділігі:
- егер сіз мемлекеттік тілді үйретсеңіз қазақ тілі сабағының мазмұны мен сапасы артады;
- студенттердің психологиялық ерекшеліктеріне сай ойлау, сөйлеу қабілеттері дамиды;
- студент өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланып, шеберлігі шыңдалады;
- жауапкершілігі артады, шығармашылығы қалыптасады;
- жүйелі оқыту принциптері арқылы студент өзін-өзі дамытып,өзін - өзі бағалап, білім деңгейін
өсіреді;
- студент өз қызметіне талдау жасап, қорытынды шығарады, жаңалыққа ұмтылады. [6,28]
Қазақстан Республикасының егеменді елдер қатарында демократияға, нарықтық қатынастарға,
тұлғаның құқы мен еркіндігіне бет бұрысы білім аймағындағы саясатты қайта қалыптастырып,
жаңаланған заман көзқарасымен түсінуді талап етіп отыр. Білім саласы енді ең алдымен жеке тұлғаның
рухани қасиеттерін қамтамасыз етуге бет бұрды. Бұл өз кезегіндегі оқу процесін ұйымдастыру, оқу –оқыту
формалары мен әдістерін таңдау және білім мазмұның іріктеу істеріне көптеген өзгерістердің енуіне
себепші болды.
ЖОО-дарындағы жаңа технологиямен оқыту төмендегі жаңа қадамдарға байланысты:
1) ЖОО оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына өтуі;
2) көптеген ЖОО құқықтық дәрежесінің өзгеруі;
3) ЖОО-ның студенттері оқу пәндері мен олардың игерілу көлемін өз қалауымен таңдауы, студенттерді
өздік жұмыстарының ауқымы кеңейуі;
4) оқудың жаңа технологияларының жасалуы; көп деңгейлі және таңдамалы, жіктемелі оқуға өту.
Сонымен бірге, білім стандартарының алғы шепке тартылуына себеп –Қазақстан Республикасының
әлемдік білім мен мәдениет жүйесіне енуге болған талпынысы. Бұл білім сапасын қалыптастыруда
халықаралық білімдену тәжірибесінің жетістіктерін ескеруді қажет етеді. Осы талаптың орындалуынан
Қазақстан азаматтарының білімі жөніндегі құжаттары шетелдерде мойындалатын болады.
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, академик Ғ.Нұрышев мырза институт
ұжымының алдына әлемнің жетекші университеттерінің қатарына кіру туралы үлкен міндеттер жүктеп
отыр. Әлемнің жетекші оқу орындарының рейтингісіне ену жоспары іске асырылуда.
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, академик Ғ. Нұрышевтың Болония
қаласына барып, дүниежүзілік университеттер Хартиясына қол қойып келгелі институтымызға Білім және
ғылым министрлігінен жаңа белеске көтерілуге және жаңа интелектуалдық серпінге енуге нұсқаған қызметтік
тапсырмалар мен ақпараттық материалдар келіп, осыған байланысты білім беру мен ғылымды дамыту
саласында үлкен міндеттер алға қойылып отыр. Жоғары оқу орындарында студенттердің коммуникативтік,
креативтік құндылықтарын дамыту барысында олардың кәсіби құзыреттілігі қалыптастырылады.
Қазіргі басты нысана – сапа, құзыреттілік, бәсекеге қабілеттілік.
Сапа – философиялық категория, нормативтік деңгей, білімнің талапқа сай келуі.
Құзыреттілік – студенттің өзін маман ретінде өз бетімен білімін, кәсіби шеберлігін, мәдениеттілігін
көрсетіп,заман талабына сай бейімделе білуі.
Бәсекеге қабілеттілік – ең озық, тиімді қорытындыға жету үшін күресе білуі.
Ғылым-елдің болашағы. Тәуелсіз ел тірегі – білікті, бәсекеге қабілетті маман. Болашақ педагог маман
құзыреттілігі – саналы ұрпақ тәрбиелеудің алғышарты. Болашақ ұрпақ – қоғам иесі. Сондықтан да ғылым
мен білімді дамыту мемлекеттік маңызы бар мәселе деп қаралады. [7,31]
Ал, Елбасы халқымыздан әрдайым кеңдік, парасаттылық, кемеңгерлік, сабырлылық пен іскерлік
көрсетуді сұрайды.
Басты мақсат – студенттердің құзыреттілігін білім беру талаптарына сай қалыптастыру және оқу-
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тәрбие процесінде отансүйгіштікке, рухани-адамгершілікке тәрбиелеу болып отыр. Ел тәуелсіздігінің
болашағы жарқын болсын! Жас ұрпақ ел тізгінін өздері ұстап, ел абыройын сақтай білсін деген игі тілек
білдіреміз.
Әдебиет:
1. Назарбаевтың Жолдауы // Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Қазақстанның
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Егеменді Қазақстан, - 2006-2
наурыз - №52 (24305)
2. Қараев Ж.А. Оқытудың педагогикалық технологиялары.-А.: Республикалық баспа кабинеті, 1999.
-55с.
3. Кобдикова Ж.У. Оқыту процесін технологияландыру - А: 2002 - 32 б.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии - Москва: Педагогика, 1989 – 190 с.
5. Өмірбаева К.О. Қазақ тілін көпдеңгейлік оқыту - Алматы: Сөздік –словарь,2002 - 120 б.
6. Өмірбаева К. О. Мемлекеттік тілді деңгейлік саралап оқытудың теориясы мен технологиясы Ақтөбе, 2004 - 158 б.
7. Өмірбаева К.О. Деңгейлік тапсырмалар –Ақтөбе, 2000-55б.
8. Өмірбаева К.О. Оқыту процесіндегі инновациялық ізденістер –Ақтөбе: 2001 – 50 б.
Рабилова З.Ж.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ПРАКТИКАСЫ
БАРЫСЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ
Қоғамдағы барлық қызмет саласында шығармашылықпен жұмыс істейтін жеке тұлғалар қажет.
Осыған орай білім берудің алғышарты болып шығармашыл, өздігінен шешім қабылдай алатын, дербес,
әлеуметтік, экономикалық тұрақтылық жағдайда да өмір сүре және қызмет ете алатын, кез-келген
шешілмеген мәселенің түйінін шешіп, кәсіптік құзырлығы мен азаматтық жауапкершілігін ұштастыра
білетін тұлғаны тәрбиелеу қазіргі таңдағы алға қойылған мәселелердің бірі болып отыр.
Қазіргі замандағы, аз уақыт ішінде болып жатқан үлкен өзгерістер жеке адамнан кез-келген қоғам
өзгерісіне мойымай керісінше оған шығармашылықпен қарауды талап етуде.
Жеке тұлға тек қана сыртқы өзгерістерге ғана емес, өзінің ішкі өзгерістеріне де бет бұра алатындықтан,
оның осы қасиеті тұлғаның шығармашылық белсенділігін оның ең бір негізгі қасиетінің бірі деп,
шығармашылыққа ұмтылуының алғышарты деп есептеуімізге жол береді.
Белсенділік көрсете отырып, жеке тұлға өз мүмкіндіктері мен оның дамуын жүзеге асырады,
оның шығармашылық белсенділігінің көрініс беруі өз бетінше дамығыштығы мен өз күшін іске қоса
алатындығының айғағы.
Қазіргі кезде «тұлғаның кәсіби-шығармашылық белсенділігі» түсінігі көкейкесті түсініктер санатына
кіріп, ғылымның ерекше көңіл бөлуін қажет етіп отыр. Тұлғаның шығармашылық белсенділігін, оны
қалыптастыру мен дамыту жағдайлары және механизмі мәнін қарастырған арнаулы негіздер қазіргі кездегі
ғылымда бар. Сондытан заман талабына сай барлық кәсіп түріне белсенділік танытудың қажеттілігіне
байланысты мәселелерді қарастыру туындап отыр.
«Шығармашылық белсенділік» түсінігі философияда да, психологияда да, педагогикада да
ең бір күрделі зерттеудің бірі болып табылады. Бұл мәселенің күрделілігі ондағы шығармашылық
табиғатының пайда болуын, тұлғаның белсенділігін анықтайтын әр жоспарлы факторлардың болуымен
түсіндіріледі. Осындай факторларға тұлғаның жеке қасиеттері, табиғи дарыны, шығармашылық
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қасиеттері, шығармашылық ойлауы, есте сақтау қабілеті, елестету қабілеті, қызмет барысында тұлғаның
белсенділігінің пайда болуы жатады.
«Тұлғаның кәсіби-шығармашылық белсенділігі» дегенді оған тығыз байланысты «Тұлғаның
шығармашылық қабілетімен», «белсенділік», «қызмет», «шығармашылық», «тұлға», «кәсіп» деген
категориялардан ажырату мүмкін емес. Олай болса, біз осы түсініктерді бейнелеу өнері арқылы
қарастыратын болсақ, алдымен бейнелеу өнерін дәріптейтін оқу орындарының тікелей қатынасына
тоқталамыз.[1].
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындауда терең және жан-жақты жетістікке жету үшін оқу
барысын ұйымдастыруда әдістемелік ұсыныстарға сай кескіндеме мен сурет сауаттылығына лайықтылық
туралы ерекше көңіл бөлу керек. Оған оқытудың теориялық мазмұны, кескіндеме мен суреттің өзара
байланысы, күнделікті көптеген практикалық жаттығулар жүйесі және осыларға қатысты нақты
дидактикалық принциптер – материалдар мен көрнекі құралдар аса қажет. Ал теориялық білім алмай,
шеберліктегі практикалық біліктілік механикалық түрде және ұзақ уақытқа созылатын оқытуды қажет етеді.
Пленэрдегі пейзаж кескіндемесі болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындауда кескіндеме курсының
бағдарламасында маңызды рөлдердің бірін атқарады. Пленэрлік практикада студенттер жетекшінің
көмегімен бөлінген сағатқа байланысты табиғат көрінісін бейнелеуде әртүрлі тақырыпта практикалық
жұмыс орындайды.
Ең алдымен осындай тәжірибе орындау үшін сәнді бұйымдарды натюрмортқа пайдалану арқылы
суретші шығармашылығының ықпалының әсерінен табиғат бейнесі құралуы мүмкін. Мысалы, суретшіге
бір тақырыптың аумағында бірнеше ойлар тууы мүмкін, олай болса спорттың салалары өте көп. Ендеше
көп саланың ішінен бір саланы таңдап алу сол саладағы негізгі спортшының қолданатын бұйымдарынан
құралады. Міне, сонымен табиғат бейнесін құрастырудың немесе пайда болуының негізгі екі түрі бар екен:
обективті, яғни тікелей табиғи заттардың әсерінен; субективті теориялық ойлардың тууы нәтежесінде.
Алдымен табиғаттың өзі шығармашылық табиғат, оқу-үйрену табиғаты болып екі үлкен топқа
бөлінеді. Оған қойылатын талап екі түрлі. Алғашқысында суретшінің табиғат бейнесіне деген жалпы
көқарасы, ондағы берер ойы, тақырыптың кең көлемде ашу мақсатындағы оның бейнелеу шеберлігі,
табиғат нәрселерінің орналасу ерекшеліктері, бояулардың маңызды түрде шешімі, тағы басқа талаптар
қойылады. Екіншісінде академиялық тақырып бойынша белгілі бір тапсырманы өзгеріссіз көшіру арқылы
қайталап орындау.[2].
Студенттердің шығармашылық іс-әрекетін дамыту ерекшеліктері.
Шығармашылық жұмыс – адам қызметінің жемісі, ол материалдық және рухани игіліктердің саналы
жаңа көрінісі. Адам шығармашылық жұмыстармен шұғылданған кезде оның бойындағы барлық рухани
күштер іске қосылады, таным, түйсік, пайымдау, оқу мен практика, мұражайлардағы, ескі суретшілер
жұмыстарының альбомдарындағы көңіліне түйген ерекшеліктерді қабылдау кезінде жинақталған
біліктіктері, шабыт алған шеберліктері, әсіресе қиял арқылы ойлау процесі шығармашылық жұмыстардағы
іскерліктері өз нәтижесін береді. Осыған байланысты болашақ суретші-педагогтар да өздеріне жақын
немесе ыңғайлы кескіндеменің әртүрлі жанрына деген қызығушылығы оянып сол жанрды кеңінен ашуға
шығармашылық жұмыстар орындауға ынталанып белсенділігі артады. Қазіргі кезде бұл шығармашылық
жұмыстар тиімді әрі жаңашыл технологиялық нысандарды жасау, сол арқылы студенттердің тіпті
оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, оқу мен тәрбиелеудің белгілі бір мақсатты көздеген
құралы болып табылады. Студенттердің пейзаж кескіндемесіндегі шығармашлығының нәтижелері –
жеке тұлғаның саналы жұмыстарының кешенді сипаты болып саналады, оны дамытудың негігі жолдары
мыналар;
- студенттің ойлау белсенділігі;
- патриоттық тәрбиенің сауаттылығы;
- шығармашылық жұмыстарды орындауда білім мен іскерлікті, ынта мен белсенділікті шыңдауға
апаратын жол;
- пленэр кезінде этюдтер орындауда пейзаж кескіндемесінде табиғат көрінісін бейнелеудегі
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міндеттерді өздігімен шеше алуы;
- еңбексүйгіштік қабілетін дамыту;
- өнертапқыштық қасиетін дамыту және қалыптастыру;
Шығармашылық белсенділігін арттыруға оқыту түрлері;
- студенттердің өз бетінше өнертапқыштық жұмыстарын ұйымдастыру;
- шығармашылық үйірме сабақтар өткізу;
- нақтылы шығармашылық тапсырмалар беру жүйесін жүзеге асыру;
- студенттердің шығармашылық тапсырмаларды бітіру алдындағы салыстырмалы анализдеу;
- қала галереялары мен мұражайларда немесе жеке көрмелерде суретші жұмыстарына анализ
сабағын ұйымдастыру.
Пленэрлік практика барысында студенттердің көркем-шығармашылық белсенділігін қалыптастыру
іс-әрекеттері мынадай бағыттарда жүргізілуі тиіс:
Студенттердің табиғат аясында пейзаж кескіндемесін орындаудағы шығармашылық жұмысқа
алғашқы кіріскен күннен бастап қызығушылығын арттыру.
1.Студенттердің шығармашылық жұмыстарды жасауға деген бойындағы біліктілікті, өз ісіне деген
берік сенімділікті қалыптастыру.
2. Студенттердің жаңа ақпараттарды жинауға, олардың көздерін табуға, ғылым негіздерін өз бетінше
жүйелі жинауға үйрету.
3. Студенттердің жеке тұлғалық шығармашылық белсенділігінің көздерін ашу, одан нәр алуға баулу.
4. Студент жаңа технологиялық тәсілдерді игерген сайын олардың қабілетін лайықты жаңа шеберлік
көкжиегіне қарай бағыттау, ізденіске жетелеу.
5. Жұмыс орындаудағы қиындықтарын отбасымен бірлесіп шешуіне көмектесу (материалдар, құралсаймандар, әлеуметтік жағдайлар, қаржы көздері, уақыт және т.б.).
6. Жұмысқа керекті материалдар мен орындаушылық әдіс-тәсілдерін жете білу, аңғару, оны өзінше ой
елегінен өткізуге сілтеу жасау.
7. Көркемсурет факультетіндегі бейнелеу өнері үйірмесінің қызметінде ой бөлісу, пікір алысу,
жобасын сараптау, дәлелдеу жолдарына жағдай туғызу.
8. Студенттерді сын айтуды ойлауға үйрету, кез-келген картинаны немесе шығарманы жетілдіру
мүмкіндігі бар екенін ұғындыру, өз кәсіби білімінің аумағын кәсіби шеберлік деңгейіне жеткізіп,
өнертапқыштық жолында өз ізденісін түпкі нәтижеге дейін апару қасиетін қалыптастыру.
Студентердің жеке шығармашылық жұмыстарында табиғат көрінісінің кеңбайтақтығына байланысты
саналық қасиеттері, оның белгілі кәсіп саласы аймағындағы қызметінде айқындалып, белгілі жүйеде
ашыла түседі. Осыған байланысты әрбір студенттің жеке тұлға ретінде өзіндік жазу шеберлігі мен әдісін
қалыптастырудағы кәсіби қасиеттері болады, олар:
- тұрақтылығы;
- есте сақтай алуы;
- бақылау ерекшелігі;
- түсті көрегендігі;
- суретшілігі;
- кеңістікті сезінуі;
- қашықтықты сезінуі;
- дәл анықтай білуі;
- білім тереңдігінен хабардарлығы;
- жинақылығы;
Пейзаж кескіндемесіндегі шығармашылық жұмыс композициясын құрудағы қасиеттері:
- іздемпаздығы;
- ойластыру қабілеті;
- нәрселерді орнынан өзгерте білуі;
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- шеберлігі;
- негізгі керек ортаны бере білуі;
- бағындыра алуы; колориттік қатынасын шеше алуы;
- табиғат құбылысын ажырата алуы;
- мезгілді көрсете білуі; образды аша алуы.
Сонымен қатар студент мына қағидаларды терең білгені жөн:
- мазмұнын анализдеу, ойлай білу, көркем шығармаларының көркемдік түрі, соның ішінде ең көркем
форма - композиция, сондай-ақ барлық бейнелеу-мәнерлі шараларын;
- өмірдің шындықтарын ала отырып, оларды шығармашылықта көрсету;
- жұмысты натурамен, ойша, елеспен, композициямен, суреттемемен, түрлі көркем материалдармен
орындалған әдістердегі этюдпен орындай алуы керек.
Жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде студенттерді, болашақ суретші-оқытушыларды композиция
аймағында өз бетінше шығармашылықтағы көркемдік мүмкінділіктерін дамытады, өздерін шығармашылық
жұмыспен айналысуға және педагогикалық жұмысқа дайындайды. Сондай-ақ шығармашылық жолында
кәсіби шеберлігін қалыптастыруға көмектеседі.
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби-шығамашылық белсенділігін дамыту мен
қалыптастыру мақсатында ұсынылған мастер-класс сабағының жоспары:
Пленэрлік практика: мастер-класс сабағы
(Белгілі суретші, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің аға оқытушысы,
Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Кикимов Хамза Қалиұлымен кездесу сабақ)
Топ: 1курс 050107 «Бейнелеу өнері және сызу»
Практика жетекшісі: Рабилова З.Ж.
Шығармашылық ашық сабақ жоспары:
Сабақтың тақырыбы: «Шебер класс (белгілі суретшіні шақыру)»
Сабақтың мақсаты:
1) Кескіндеме жанрында пленэрлік жұмыстың алатын орны жайлы білімдерін тереңдету.
Инновациялық технологияларды пайдалануды үйрету.
2) Студенттердің ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту. Өнерді сүюге, бағалауға дағдыландыру.
Шеберлік ынтасын арттыру. Шығармашылық белсенділігін қалыптастыру.
3) Студенттерді елжандылыққа, Қазақстандық патриотизмге баулу. Туған табиғаттың ерекшелігін
түсіну мен сүюге, өнерді дәріптеуге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі:
Қажетті жаңа материалдар, электоронды репродукциялар, иллюстрациялық суреттер.
1. Реферат
2. Көрнекіліктермен жұмыс
3. Сұрақтар қою
Тақырып мазмұны:
«Қазақстан кескіндеме өнері». Қазақстан кескіндеме өнерінде пейзаж жанрының алатын орны.
Пейзаж жанрының пленэрлік практикамен байланысы. Қысқамерзімді этюд орындаудың болашақ
пейзаж композициясына қажеттілігі. Электрондық оқу құралдары мен иллюстрациялық суреттердің
айырмашылығы және қолданылуы. Мастер-класс көрсету мен ауызша дәріс берудің айырмашылығы мен
ерекшелігі. Белгілі әлем және Қазақстан суретшілерінің өзіндік аймақтық ерекшелігін анықтау.
Практика жетекшісі – көрнекі құралдармен студенттерді таныстырады, сабақтың мазмұны бойынша
дәріс оқылып, пайдаланған көрнекі құралдарға талдау жасайды, студенттерді жаңа эксперименттік (мастеркласс) сабақ жоспарын хабарлайды, мастер-класс өткізетін белгілі суретшімен таныстырады.
Шебер – майлы бояумен таңдап алынған табиғи көріністен этюдті текше бойынша ретімен орындайды.
Топ студенттері – алдын ала тапсырылған тапсырма бойынша әртүрлі (қағаз, картон, кенеп, қылқалам,)
материалдарын дайындайды.
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Практика жетекшісі – тақырыпқа байланысты дайындық жұмыстарын ұйымдастырады, табиғи
көріністің керекті бөлігін таңдауға көмектеседі.
Шебер – текше бойынша жұмысын бастайды.
1 текше – алдынала дайындалған кенеп бетіне қарындашсыз бірден қылқалам көмегімен бір ғана
түсте (қоңыр, қара, т.б.) табиғи көріністен этюд сызбасын бастайды. (студенттер шеберге ілесе отырып
жазу барысын қайталауына болады)
2 текше – суреттің толық сызба жұмысы орындалып болған соң, түсті майлы бояумен боямалау
әдісімен үлкен қылқаламмен нақты жақын түсті тауып кенеп бетіндегі көріністі әр бөлшегін өз түсімен
тездетіп түгелімен жауып шығады.
Практика жетекшісі – тақырыпқа байланысты текше бойынша көрнекіліктермен салыстыру
жұмыстарын қатарласа түсіндіре жүреді.
Шебер – текше бойынша жұмысын жалғастыра береді.
3 текше – нақты жарықкөлеңкемен жұмыс жасауды жалғастырады.(қолөнер бұйымдарымен жұмыс)
4 текше – детальдармен жұмыс жасаумен этюдті аяқтайды.
Ашық сабақтың нәтижесі туралы жетекшінің қорытындысы. Аяқталған жұмыстың нәтижесінің
сапасы жайлы талқылау ұйымдастырылады.
Арнайы шақырылған кескіндеме шеберіне сөз беру ( арнайы кездесу сабағына шақырылған қонақ)
оқушыларға жүзбе-жүз әңгімелесе отырып, өнер адамдарына өнер жолын таңдап, сол үшін бүкіл өмірін
арнайтын адамдар туралы, осы өнерді өмірінің мәні деп түсіну, өнер жолының қай саласы болмасын табиғи
дарындылыққа қоса ерінбей еңбек етіп, тер төгуді қажет ететінін, жалпы қазақ ұлты өнерліні жоғары
бағалағанын, құрметтегенін, өнер туындыларының сан қырлы сырларын сақтап, атадан балаға мирас етіп
қалдырғаны, әсіресе еліміздегі кескінде өнерінің жеткен жетістігі мен деңгейі, сол жетілген кескіндемеге
пленэрлік жұмыстың атқаратын рөлі, сонымен қатар пейзаж жанрына байланысты тарихи және теориялық
ұғымдар туралы әңгімелеп береді.
Сабақты қорытындылау: Жетекші студенттермен бірге шебердің өзімен бірге ала келген авторлық
туындылары, көрнекі құралдар және альбомдарды көріп тамашалау және талдау жұмысын жүргізіп,
олардың өнер мамандығы мен педагогтық мамандыққа деген көзқарасын талқылаумен қатар, арнайы
шақырылған шеберге қосымша сұрақтар қойылып, жетекші студенттердің түсінбеген сұрақтарына жауап
береді.[3].
Әдебиет:
1. Парамонов А. Г. Формирования художественно творческой активности студентов на эанятиях
рисунком. Дис.канд. Липецк. 2000. 241стр.
2. Васильев А.А. Теоретическое и методическое обоснование начальной стадий обучения пленэрной
живописи при подготовке художников педагогов. Дис.канд. Краснодар, 1982.- 160 стр.
3. Рабилова З.Ж. Пленэрлік практика курсы. Алматы, 2010.- 100 б.
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THE INTEGRATED LESSONS AS ONE OF MODERN FORMS TO INCREASE THE LEVEL OF
THE PROFESSIONAL COMPETENCE
Wide use of information technology in the modern educational world underlines importance of studying,
both a foreign language, and a high school subject in a foreign language. Thus importance of knowledge of a
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subject in a foreign language has an applied orientation that is caused by an obvious social demand.
This question sees especially important with the introduction of new educational standards which realization
of competitive approach demands in professional education. Formation of the basic professional competencies
of the graduate of high school becomes the basis of his professional creativeness. The competence approach
to construction of the maintenance of higher education allows to combine optimum theoretical and practical
components of training, integrating them. Ability to work with the personal computer – is one of the basic
competencies of the modern expert in any area which is widely presented in various modules of standards of new
generation.
Modern requirements, both to formation standards, and to teaching of educational subjects reflect importance
of a practical orientation at studying a foreign language, and a subject in a foreign language. J.A. Kamenskiy has
formulated so-called “golden rule”: «Let subjects seize at once by several feelings, are sketched to be embodied
through sight and hand action … by all means it is necessary to ignite thirst of knowledge and ardent diligence to
the studying» [1,56]. The integrated lessons, to our opinion, are the form of realization of this “golden rule”.
Use of integrated lessons, for example, computer science, English language and special disciplines for
formation of information-communication skills of the future expert rather effectively. The purpose of the integrated
lessons consists of that many-sided communication between separate disciplines of educational process is created.
The integrated lessons have a number of positive features:
1. Professional knowledge of the future experts is formed completely, in a complex whereas isolated studying
of disciplines doesn’t give representation about the complete phenomenon, splitting up it for isolated fragments.
2. The form of carrying out of the integrated lesson (for example, presentation of a new material in the form
of slides) is fascinating and non-standard. Set of various kinds of activity at a lesson gives the chance to the teacher
to support attention during all a course of studying. It points to developing effect of training. The integrated lessons
raise scientific and creative potential of students, conduct to judgement and a finding of relationships of cause
and effect, to development of logic, thinking, communicative abilities. Such lessons form skills of independent
comparison, generalizations and abilities to do conclusions.
3. The integrated lessons give possibility to self-realization in creative process, both to the teacher, and
trainees, and form the professional competence of students with the knowledge of English language. At designing
of a modern lesson we use various forms and methods of the organization of training: dialogical, target orientations,
motivation-incentive, communicative, control, the analysis, perfection. As shows our experiment of carrying out
the lessons on modern geopolitics in English are better combined: 1. The method of monitoring (oral examination).
2. Indicative. 3. Dialogical (conversation with students). 4. Algorithmic (students receive the program of actions,
tasks). 5. Partially-search, research (students independently approach to the end result). 6. Analytical (analyzed the
activity of students, typified errors).
Thus it would be better to notice that at the integrated training the statement of a new material isn’t cancelled,
it has other form, for example, slide presentation. Such kind of work systematizes a new material and forms
complete system. The dose of the educational information doesn’t fall outside the limits normal working capacity
of students at material mastering.
Managerial process by informative activity represents the first step – the training, the second step –
management of process of formation of abilities. Therefore unilateral use of methods basically impossible. In such
case there is complicated challenge how to select methods of the integrated training which in a complex at each
grade level would allow to solve successfully theoretical and applied problems. In this case integrativeness - is an
indicator of subject compatibility, therefore methods become as though qualitatively new.
The nature of the integrated training causes following principles. Functional dynamism. The given principle
represents dynamics of use of various pedagogical functions, that is constant change of one functions by others.
Mastering and use processes are interconnected, pass into each other, inter-cause and they are in a constant dynamic
balance. Any deviation from this principle – is return to traditional training.
Principle of an advancing role of informative activity. The arms of students with that or other knowledge are
not object itself. Important is the preparation of the person for practical actions in this case. Knowledge – rough
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base. Without abilities there are no skills. Skills – a basis of abilities and ways of their development. Abilities
without knowledge are impossible. «Knowledge directly feeds abilities and focuses actions of the person» - so
the pedagogics practises. Practical action is directed polyvectorally. On the one hand, it fulfills the skills and
knowledge. And on the other – forms informative independence through the decision of an educational problem.
Informative activity advances others in all.
The principle of increasing integration of knowledge, abilities, skills reduces training process to preparation
of the person for independent practical activities. The received knowledge from two subjects, in particular bases
of geopolitics and English language is integrated into a single whole and by that get durability. At studying of
these subjects separately this process is slowed down. At integrated, represents continuous change of grade levels.
Degree of comprehensibility of knowledge aren’t homogeneous. It gets the developed character and all their set
turns into a plane of practical action. The similar logic of increasing integration has increasing character and it
shouldn’t be broken. Otherwise each change will cause certain difficulties in comprehensibility of the received
knowledge. Character of the educational information changes depending on the stage of knowledge. It also
constantly changes. There is a scientific discussion about it in the modern literature how it should be training –
inductively or deductively? As for us sees, any of these ways separately isn’t absolute. It is impossible to explain
a new teaching material partially, without a support on previous that as a whole leads to the general conclusions.
Precisely also it is impossible, without leaning against some previous conclusions, to go to an explanation of new
parts. Hence, the integrated training is an inductive-deductive process of training: from particulars to generalization
and from generalizations to new particulars. The information always has the integrated character, but thus will
always remain qualitatively new. Finally, ability to use the acquired knowledge and to possess corresponding skills
helps the future expert to get professional independence and competence. Such independence represents the sum
integrative knowledge, skills. According to this principle the teacher states a subject material so that it represented
gradual transition from one educational stage to another, from one phrase to another, and it represented not simply
change of one new theme to another, but is made a principle increasing integration.
Literature:
1. Джибладзе Г. Н. Философия Коменского - М., 1982. – 224с.
2. Андронкина Н. М. Проблемы обучения иноязычному общению в преподавании иностранного
языка как специальности // Обучение иностранным языкам в школе и вузе. - СПб., 2001. - С.150-160.
Рыжкова Л.В.
Павлодарский областной институт
повышения квалификации педагогических кадров
(Республика Казахстан)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Современное образование на этапе модернизации характеризуется значительными переменами как в
условиях функционирования организаций образования, так и самом содержании образования.
Новая модель образования требует реализации компетентностного подхода в организации учебновоспитательного процесса и достижения результата в виде наличия у выпускника средней школы, наряду
с предметными, ключевых и базовых компетенций. Компетентностный подход призван решить типичную
для школ проблему, когда ученики хорошо владеют набором знаний, но испытывают трудности в их
использовании для решения конкретных задач. Становится актуальным включение компетентностного
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подхода в систему контроля оценки учебных достижений учащихся, в технологию конструирования тестов,
диагностирующих уровень развития общих способностей учащихся, проверяющих умения применять
знания в нестандартных ситуациях.
В аспекте обсуждаемой темы необходимо ответить на важные вопросы, что есть компетенция
в современном прочтении данного понятия, что необходимо сделать для того, чтобы не декларировать
компетентностный подход, а реально его осуществлять. Что должно измениться в организации учебновоспитательного процесса, чтобы поставленная перед системой образования цель по воспитанию личности,
обладающей определенным уровнем ключевых компетенций, способной к самоопределению в будущей
профессиональной сфере, была достижима?
Главный ресурс повышения качества образования – это педагог. Задача повышения качества
образования не может быть решена без обеспечения системы образования высококвалифицированными
кадрами /стр 15/.
Управление качеством означает управление человеческими ресурсами. Непрерывное профессиональное
развитие педагогических кадров, их опережающая подготовка к внедрению обновленного содержания,
применению инновационных технологий являются одним из условий выполнения задач по повышению
качества обучения и воспитания.
Сложившаяся система повышения квалификации, выполняя в принципе возложенные на нее функции,
требует переформатирования в логике и с позиций единого концептуального подхода, определенного
Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
Необходима качественная переориентация деятельности методических служб, наполнение новым
содержанием, связанным с активизацией инновационной деятельности по освоению и внедрению нового.
Возрастает роль администрации. Основой управления должен стать педагогический менеджмент.
Стратегия обновления системы повышения квалификации с ориентацией на рынок образовательных
услуг сфокусирована как на повышение качества курсовой подготовки, так и на развитие потребности
работников образования в собственном профессиональном росте. Переход на ваучерно-модульную форму
повышения квалификации рассматривается как этап модернизации, а система оценки качества образования
- как формирующаяся самостоятельная отрасль деятельности в сфере образования.
С введением ваучерно-модульной системы существенно изменяется объект управления, а
значит должно измениться и управление им. Оно принимает образ менеджмента. Качество становится
системообразующим фактором происходящих изменений.
Необходимым условием и фактором развития ресурсного потенциала в выполнении возложенной на
институт миссии становится управление качеством образования в системе повышения квалификации.
Разработка адекватной стратегии управления качеством в системе повышения квалификации
напрямую связана с поставленной целью: обеспечить гарантию качества, динамичное развитие системы,
рациональное распределение ресурсов.
Для управления качеством требуется объективная оценка его состояния, а значит и средства
(инструменты) управления, и измерители (оценка) качества, составляющие системы оценки.
Как показывает мировой опыт, только внешней оценки для управления качеством образования не
достаточно. Должна быть создана система внутренней оценки. Это диктуется необходимостью обеспечения
государственных гарантий на получение образования и обеспечение законных интересов потребителей в
качественном образовании.
Направления развития оценочной деятельности должны учитывать совершенствование как
внутренней, так и внешней оценки, предусматривать участие в республиканских (или международных)
исследованиях. В одном из таких исследований Павлодарская область примет участие с 2012 года в связи
с апробацией ваучерно-модульной системы.
Важное требование - разработанные показатели и индикаторы должны стать надежной основой для
получения объективной оценки качества для определения достижений, выявления проблем, принятия
управленческих решений.
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Институт в данном направлении работает не первый год. Для формирования системы внутренней
оценки введены рейтинговые листы, позволяющие осуществлять самооценку и оценку реализации плана
по единым для всех показателям и индикаторам.
Информация о качестве проводимых курсов (а это уже внешняя оценка) получается путем
анкетирования, посещения итоговых занятий, на которых слушателями представляется презентация
проектов с применением новых знаний и умений. Содержание анкет включает не только вопросы об
актуальности курсов, но и возможности использования их в школьной практике, желания распространять
полученные знания среди коллег. Творческая активность отслеживается через участие педагогов в
конкурсах, конференциях, семинарах, изданиях методических пособий и рекомендаций.
Для слушателей предусмотрены зачетные книжки, которые являются своего рода портфолио
профессиональных достижений педагогов.
Система оценки качества системы повышения квалификации призвана обеспечить каждого работника
достоверной информацией о состоянии и развитии системы повышения квалификации путем публикаций
аналитических материалов. Основой для проведения такого мониторинга могут служить и целевые
индикаторы Государственной программы развития образования и другие показатели качества.
Однозначно - показатели должны быть измеряемы, отражать стратегию образовательной политики и
являться основой для дальнейшего улучшения качества предоставляемых образовательных услуг.
Институтом повышения квалификации педагогических кадров Павлодарской области разработана
модель управления качеством образования в системе повышения квалификации, общесистемные
показатели и индикаторы оценки качества, согласованные со стратегическим планом развития института.
Обеспечить объективность оценки призван и открытый доклад о состоянии и развитии системы
повышения квалификации, который будет издаваться ежегодно, и служить основой для дальнейших
прогрессивных изменений, обеспечению основной цели оценки - повышению эффективности системы
повышения квалификации.
В данном направлении Институт повышения квалификации педагогических кадров осуществляет
свою деятельность совместно с Центром оценки качества образования МОН РК. В рамках проекта по
внедрению технологий оценки качества образования оказывается содействие во внедрении на всех уровнях
образования показателей и индикаторов, адекватных международным, для оценки качества образования, в
проведении исследований по оценке учебных достижений учащихся.
В системе повышения квалификации на ваучерно-модульной основе основным субъектом
образовательного процесса и основным потребителем знаний является педагог.
Он сам оценивает важность и необходимость приобретаемых знаний и информации, из перечня
заявленных модулей образовательной программы выбирает модули и конструирует свой маршрут
повышения квалификации. В этом преимущество ваучерно-модульной системы. Встает вопрос, каков
уровень мотивации педагога, обладает ли педагог соответствующей информационной компетентностью,
развитыми рефлексивными умениями, позволяющими выявить и понять необходимость получения
качественно новых знаний. С другой стороны, смогут ли организации повышения квалификации предложить
слушателям широкий перечень востребованных модульных программ. Диагностика как задача, должна
быть свойственно всем этапам подготовки и реализации новой системы повышения квалификации. Она
призвана существенно влиять на эффективность курсовой подготовки.
Требуется определить (разработать) содержание диагностических процедур, выявляющих
профессиональные запросы и затруднения педагогов, отсутствие знаний и умений по приоритетным
направлениям развития образования. Проведение мониторинговых исследований для выявления
потребностей педагогических кадров в получении новых знаний и умений приобретает новый смысл и
становится приоритетным направлением деятельности института.
Главным показателем качества деятельности системы повышения квалификации в условиях ваучерномодульного финансирования становится конкурентоспособность, обеспечить которую можно только
четко определив цели и результаты, содержание деятельности, процедуры контроля и оценки, правильно
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расставив и использовав имеющиеся ресурсы. Необходимо эффективное управление инновационным
процессом, инновационный менеджмент, охватывающий все аспекты развития и целенаправленного
преобразования системы повышения квалификации.
Факторами, обуславливающими уровень управления качеством образования, всегда являлись и
являются:
-профессиональная компетентность;
-определение приоритетов в управлении;
-опора на потенциал кадрового состава, развитие потенциала каждого педагога;
-рациональное сочетание управления, соуправления, самоуправления;
-качество связи с внешней средой;
-качество подготовки управленческих решений.
В настоящее время к названным факторам время добавило еще ряд, в том числе умение обосновывать
и принимать решения в ситуациях высокой неопределенности.
Переход системы повышения квалификации на более совершенную основу – процесс нелегкий
и требующий времени. Нужна внутренняя готов- ность каждого, осознание личной значимости труда
в выполнении задач, поставленных Государственной программой развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы.
Литература:
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы
2. Дамитов Б.К., Бекенова А.Б., Габдуллина А. Индикаторы системы образования и методика их
расчета. – Астана: НЦОКО, 2007.
3. Можаева О.И. «О национальной системе оценки качества образования» - Астана НЦОКО, 2008
Сабиева К.У.
Северо-Казахстанский институт повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров
(Республика Казахстан)
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
В XXI веке изменяются цели и задачи образования. Объем информации в мире постоянно возрастает.
Обучающиеся должны не просто овладеть суммой знаний, умений и навыков, на что направлена
традиционная система образования. Гораздо важнее и сложнее научить учащихся самостоятельно
анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для самоактуализации и
полезного участия в жизни общества.
Весь «инструмент» учения у обучающегося связано с компетенцией –«уметь учиться».
Термин «компетенция» введен в научный обиход американским языковедом Н. Хомским для
обозначения присущей человеку способности к выполнению какой- либо деятельности[1,6].
В настоящее время компетенция все чаще интерпретируется как динамичная комбинация качеств,
способностей, взглядов и выступает в качестве цели образовательных программ.
В документах европейского образовательного сообщества компетенция определена как интегральное
понятие, выражающее способность индивида самостоятельно применять в определенном контексте
различные элементы знаний и умений. Уровень самостоятельности лежит в основе каждого уровня
компетенции и определяет границу между ними[2, 5].
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Компетенция «уметь учиться» присутствует во всех педагогических концепциях, но особое место ей
отводится в компетентностной педагогике.
В Европейской системе квалификации (2006), которая является общим знаменателем образования на
европейском пространстве, компетенция «умение учиться» представлена следующим образом: «Умение
учиться – это способность заниматься и упорствовать в учебе. Люди должны уметь организовать свое
обучение при помощи эффективной организации времени и управления индивидуально или в группах.
Компетенция включает осознание собственного процесса обучения, потребностей, определение
доступных возможностей, умение устранять препятствия для того, чтобы успешно учиться. Это означает
приобретение, обработку и ассимиляцию новых знаний и умений, а также стремление. Компетенция
«умение учиться» предлагает обучающимся опираться на предыдущее учение и жизненный опыт, чтобы
использовать и применять знания и умения в различных ситуациях – дома, на работе, в образовании и
воспитании (обучении). Решающими условиями личной компетенции являются мотивация и доверие»[ 3,
191 ].
Компетенция «умение учиться», прежде всего, требует приобретения таких основных умений, как
грамотность, умение вычислять, которые необходимы для дальнейшего обучения. Опираясь на них, человек
должен быть готов добывать, приобретать, обрабатывать и ассимилировать новые знания и умения. Это
требует эффективного управления процессом обучения, рабочих образцов и, в частности, способности
упорно продолжать свое обучение, концентрироваться на длительный период и критически размышлять
над целями и задачами обучения. Люди должны быть готовы к посвящению времени на самостоятельное
обучение, к самодисциплине, но также и к совместной работе как части процесса обучения, получая пользу
от разносторонних групп; уметь поделиться тем, что они узнали. Они должны уметь оценивать свою
работу, просить советы, искать информацию и поддержку.
Положительное отношение включает мотивацию и уверенность в том, чем занимаешься, чтобы
добиться успеха в течение жизни. Настроенность на решение проблем поддерживает обучение и
индивидуальную способность разбираться с препятствиями и изменениями. Желание применять
предшествующее обучение и жизненный опыт, желание найти возможности учиться и применять знания в
многообразии жизненных ситуаций – это важнейшие элементы позитивного отношения [4,16].
Поэтому, задача педагога, сегодня, заключается не в снабжении учащегося суммой знаний, а в
вооружении инструментом, который можно использовать для получения этих знаний самостоятельно, т.е
научить его учиться. Как научить этому учителя? Как решается этот вопрос во время курсовой подготовки
педагогов?
В Северо- Казахстанском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров в ходе организации занятий со слушателями особое внимание уделяется методической подготовке
учителя к осуществлению компетентностного подхода в обучении.
Для этого используются методы и приемы различных технологий и техник учения.
Технология развития критического мышления, известная нам, прежде всего, по проекту Меридит
К.С, Стилл Д.Л.,Тэмпла Ч. «Развитие критического мышления через письмо и чтение», продиктовала
последовательное включение заданий, отражающих триаду задач, образовательной модели ERR:
побуждение- работа с новой информацией,ее осмысление- рефлексия (Evocation - Realization of Meaninq Reflektion)[5,34].
Первый этап модели ERR направлен на вовлечение каждого участника занятия в актуализацию
того, что он знает по данной теме, в анализ собственных знаний и представлений по теме, которая в
дальнейшем будет детально разбираться. Целью этого этапа является также побуждение интереса, создание
психологических условий для связи новой информации со старой.
Вторым этапом структуры для развития мышления является работа с новой информацией.
Информация - это основа учебы и мышления. Без информации мы не можем ни думать, ни
принимать решения, ни решать проблемы, ни заниматься творческой деятельностью. Лишь собрав
достаточную информацию, мы можем разрабатывать концепции, делать обобщения и мыслить на высоком
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интеллектуальном уровне. Для начала учителю следует просмотреть информацию, изложенную в учебнике
и, если возникнет необходимость, то ее видоизменить или дополнить.
В ходе выполнения практического задания учителя заполняет морфологическую карту знаний.
Задание: проанализируйте информацию из учебника для конкретного урока и заполните
нижеследующую морфологическую карту знаний
Таблица- Морфологическая карта знаний
№

Тема урока

Жизненно
необходимая
информация

Информация,
которая
встречается
в других
дисциплинах

Информация,
которая нужна
для дальнейшего
изучения данной
дисциплины

Информация для
общего кругозора

При организации работы с информацией прочно вошла в практику со слушателями и метод «Пометок»,
который позволяет активно составлять свое собственное понимание прочитанного, избежать то, чтобы,
дойдя до последнего абзаца, совершенно не помнить то, что было прочитано в начале статьи.
Например, при проведении занятия по изучению технологии модульного обучения слушателям были
даны следующие задания:
1.Объединитесь в микрогруппы для презентации итогов вашего обсуждения по 4 человека. Обсудите,
что вы знаете по теме занятия. Подготовьте своего спикера для презентации итогов вашего обсуждения.
Заслушайте спикеров всех микрогрупп.
2.Прочитайте выданный вам текст, делая пометки значками на полях по следующей системе:
«И» - история развития технологии;
«К» - концептуальные, теоретические основы технологии;
«Т» - технология, практические процедуры.
3.Запишите на полях вопросы и комментарии, которые возникают у вас при чтении текста.
4. Сформулируйте вопросы, выделенные вами на полях и запишите их в лист вопросов.
5.Подумайте, на какой из вопросов вы можете ответить. Поделитесь своими знаниями со всей группой.
6.Подумайте, где вы можете найти ответы на вопросы, на которые никто не дал ответ. Распределите
среди членов группы задания по поиску ответов на оставшиеся вопросы. Определите время и место
обсуждения результатов поиска.
Третий этап в структуре -этап размышления(рефлексия).На этом этапе начинается выражение мысли
через вновь усвоенные понятия и информацию, создается личностное понимание содержания.
В ряде исследований [6,24] было установлено, что представление информации в структурнологической форме по сравнению с линейно-текстовым изложением учебного материала имеет ряд
преимуществ:
- при линейном построении текстовой информации часто бывает сложно определить структуру
изучаемого явления, выделить существенные связи между его компонентами. Это затруднение в
значительной мере преодолевается при замене словесного описания оформлением в виде таблиц, а еще
лучше — схем;
- преобразование учебного текста представляет собой в высшей степени эффективный прием,
активизирующий мышление обучающегося;
- ведущее звено мыслительной деятельности составляет особая форма анализа — анализ через
синтез. Эта операция составляет основу более глубокого усвоения и понимания учебного материала путем
его знакового моделирования;
- в науке и на практике широко используется способ схематической визуализации информации.
Представляется, что знание этого приема и тем более навык практического владения им учащимся поможет
более глубокому овладению предметом педагогической психологии, способствуя формированию более
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рациональных приемов работы с учебным материалом вообще;
-выявлено, что структурирование и схематизация текстовой информации являются важнейшими
компонентами мнемического действия, составляющего основу процесса запоминания;
- наглядно-образная форма представления информации способствует лучшему ее запоминанию;
- представление учебной информации в системе структурно-логических схем выступает достаточно
эффективным средством организации и активизации самостоятельной работы обучающихся;
- структурирование и схематическое отражение материала помогает быстрее сформировать у
учащегося целостную картину изучаемого предмета.
На занятиях со слушателями рассматриваются различные техники учения по представлению
информации в виде схем, образов Навыки и умения по использованию техник учения формируются путем
проработки учебных заданий на основе деятельностного подхода. При проектировании урока они являются
целеобразующими. Представляем несколько техник учения, которые мы используем при организации
занятий со слушателями:
1.Техника «Паучок»
Слушателям дается задание изучить текст и представить его в виде схемы «Паучок» Работа может
осуществляться индивидуально, в паре, или в микрогруппе.
В данной схеме выделяют следующие элементы:
-округлые контуры – «туловище», «ножки» и «башмачки»;
-слова в округлых контурах. При записи слов можно использовать техники сокращения слов;
-линии, обозначающие связь между компонентами.
Правила:
-начинается построение схемы с «туловища»
- к « туловищу» с помощью линий присоединяются «ножки».
- «ножкам» присоединяются «башмачки».
2.Техника «Кластер” происходит от английского “cluster” - рой, гроздь, груда, скопление.
С помощью кластеров можно в систематизированном виде представить большие объемы информации
(ключевые слова, идеи).
Элементы:
-округлые контуры – «туловище», « ножки» и « башмачки»;
-слова в округлых контурах. При записи слов можно использовать техники сокращения слов;
-линии, обозначающие связь между компонентами.
Правила:
В центре кластеров, в главном овале - основная проблема.
В овалах следующего уровня - вопросы, на которые нужно ответить в процессе выполнения задания/
проекта.
Построение кластеров позволяет выявить систему ключевых слов, которые могут быть использованы
для поиска информации в Internet, а также для определения основных направлений исследований учащихся.
3. «Генеалогическое древо»
Назначение-стимулирование мыслительной деятельности о причинах и следствиях определенного
феномена.
Элементы: «корни», « ствол», «ветки»
Правила:
-на «корнях» записываются причины рассматриваемого феномена
-на «стволе» - проблема
-на «ветвях» следствия.
Высока эффективность использования данной схемы в истории, географии, политологии,
конфликтологии , экономике и т.д.
4. « Рыбная кость» («Фишбоун»)
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Назначение-стимулирование мыслительной и творческой деятельности о фактах, причинах,
следствиях, действиях и т.д. определенной проблемы.
Элементы: «голова», «скелет» , «кости»
Правила:
-на «корнях» отмечаются проблемы рассматриваемого феномена;
-на «нижних костях «скелета» - факты и т.п., возникновения проблемы;
-на «верхних костях скелета» - причины т.п., подтверждающие наличие сформулированных причин.
Данную схему удобно использовать, когда проблема плохо поддается структурированию, имеется
большой объем фактов, подтверждающих наличие проблемы. Записи на схеме должны быть краткими,
представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть явления. Факт придает проблеме ясность
и реальные очертания. Факты позволяют говорить не об абстрактном решении, а о конкретном механизме.
3. Техника «Выделение мнемических опор»
Задание слушателям:
1. Выделите главные мысли по ходу чтения мате¬риала , не разбивая текст предварительно на части.
Главные мысли текста должны иметь единую смыс¬ловую связь, вытекать одна из другой, как «ручеек».
Вокруг главных мыслей части формируются сами собой.
2. Составьте короткий рассказ на основе выделенных мыслей ( «О ком (или о чем) говорится?» и
«Что про это говорится?»). Если какое-то записанное предложение не соответствует остальным, значит
выделена не главная мысль и нужно вернуться к этому месту в тексте.
3. Мнемические опорные пункты (главные мысли) должны представлять собой развернутые,
самостоятель¬но составленные или взятые из текста, предложения.
Для каждого учителя, участие в общей работе с коллегами при выполнении заданий является отличной
школой развития важных для современной жизни умений- умения работать в команде. Эти умения затем
перекладываются на организацию занятий с учащимися.
Литература:
1.Артамонова Е. Компетентностный подход к формированию педагога в условиях модернизации
образования/ Воспитание школьника.-2008.-№1.- С.2-6.
2.Жайтапова А.А.,Рудик Г.А.,Белошниченко Е.В., Сатывалдиева А.С.Педагогика 21-го века на пороге
школы.-Алматы, 2009.-302с.
3.Дахин А.Н.Компетентностное обучение//Школьные технологии.2009.- №5.- 215с.
4. Рудик Г.А., Шакирова Д.М., Белошниченко Е.В. Инженеринг процесса обучения.-Изд-во «Центрум,
Костанай».-2011.-198с.
5.Халперн Д.Психология критического мышления\ Пер. с англ.-СПб.: Изд-во «Питер», 2000.-512с
6. Новиков А.,Чистяков Г.Содержание текста и его основные единицы.-Иваново: Изд-во Ивановского
государственного университета - 1980с.
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Cағындықова Ж.А.

Халықаралық бизнес университеті
(Қазақстан Республикасы)

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ
Интербелсенді әдістердің кеңінен қолданылып жүрген түрі – пікірталас сабақтары. Оқушылардың
танымдық белсенділігін арттыруда, пәнге қызығушылығын тудыруда және жеке тұлғаны қалыптастыруда
осындай сабақтардың маңызы зор [1,25]. Осы мақаламызда біз мектепте өткізілген сабақ үлгісін ұсынғалы
отырмыз.
Сабақ тақырыбы: Шет елде білім алу қажет пе?
Сабақ мақсаты: 1. Шет ел мен Қазақстан жоғары оқу орындарымен салыстырмалы түрде таныстыру.
Осы тақырып айналасында оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, білімдерін кеңейту.
2. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту, шешендік өнерге баулу. Іздену, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
3. Адамгершілікке, Отансүйгіштікке, сыйластыққа, көшбасшы болуға тәрбиелеу.
Сабақ түрі: дебат сабақ
Сабақ әдісі: іздену, пікірталасу, талдау, тыңдау.
Өту орны: акт залы.
Көрнекіліктер: Проектор, қосымша материал: Интернет материалы
« Зарубежное обучение», Қазақстандағы ЖОО рейтингі.
Тақтада сабақ тақырыбы ілулі тұрады.
Жүргізуші
Жақтаушы топ спикерлері: Даттаушы топ спикерлері:
Жүргізуші:
- Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің пікірсайысымыздың «Шет елде білім алу қажет пе?» деп аталуы
жай емес. Бұл сауал қазіргі білім қуған жастарды да, олардың ата-аналарын да елеңдетеді. Сол себепті
осы пікірталасты ұйымдастырып отырмыз. Алдымен осы пікірталасымыздың қонағы Әлеуметтік қызмет
бөлімінің қызметкері - Нұрғазиева Ақшолпанмен таныстырып өтейін (Сыныптағы бір оқушы осы
қызметкер ролін атқарады).
Енді осы пікірталастың Жақтаушы топ спикерлері
Даттаушы топ спикерлері Жүргізуші:
- Пікірталасымыздың Тәуелсіз сараптаушы тобымен таныстырайын:
Қонағымыз - Нұрғазиева Ақшолпан.
Оқу бөлімінің меңгерушісі - Бекенова Айман Шакимарданқызы.
Гимназиямыздың мұғалімі - Әбілқасымова Жанар Әбдіхалыққызы.
11 сынып оқушысы – Нұрбаева Іңкәр.
Сараптаушы топ тек тыңдап отырады да, ең соңында жақтаушы топтың да, даттаушы топтың да
ішіндегі сөз сөйлеген спикерлердің ең ұтымды жақтарын атап өтіп, екі жақтың да пікірінің тиімді жерлеріне
тоқталып кетеді.
Жүргізуші: Пікірталасымызды бастамас бұрын сөзді алдымен әлеуметтік қызметкер Нұрғазиева
Ақшолпан ханымға берсек.
- Ақшолпан ханым, осы еліміздің тәуелсіздік алғалы бері білім беру жүйесінде қандай жақсы істер
қолға алынды? Осы туралы айтып кетсеңіз.
- Шет елде білім алу қажет пе? деген мәселені көтергендеріңіз өте жақсы болған. Бұл көкейтесті
сауалдардың бірі. Сіздің сұрағыңызға келсек,
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғалы 18 жыл өтті. Осы жылдарда елімізде көптеген өзгерістер болып
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жатыр. Мемлекетіміз халықаралық ұйымдардың мүшелігіне қабылданып, өз теңгесін шығарып, ең
бастысы, тіліміз Мемлекеттік мәртебеге ие болды. 1993 жылы Үкімет жекеменшік жоғары оқу орындарын
құруға рұқсат беру туралы заңнама шығарғаннан кейін жоғары оқу орындарының саны күрт өсті. 2007
жылдың мәліметі бойынша елімізде 117 университет, оның 68-і мемлекеттік және 109-ы жеке меншік,
Ресей университеттерінің 5 филиалы жұмыс істейді. Сонымен қатар жастарымыздың шет елдерде білім
алуына да жағдайлар жасалуда. Мысалы, «Болашақ» бағдарламасының іске қосылғанына да 17 жыл болып
қалды. Осы уақыт ішінде еліміздің қаншама жастары шет елдерде білім алып, мемлекетіміздің игілігіне
еңбек етуде.
Сондай- ақ, 2010 жылы еліміз 12 жылдық білім жүйесіне көшуді қолға алып отыр, бұл да өркениетті
елдердің қатарына қосылудың бір жолы.Ал, сіздердің міндеттеріңіз шет елде білім алсаңыз да, өз елімізде
білім алсаңыз да мемлекетіміздің өркендеуіне елеулі үлестеріңізді қосу.
Жүргізуші: Қызықты ақпаратыңызға рақмет. Ал енді пікірталасымызды бастап жіберейік. Сөз
жақтаушы топта.
(Ортаға жақтаушы топтың спикері Терлікбай Ерхан шығады. Ол шет елде білім алудың тиімді
жақтарын осы өмірмен байланыстыра баяндайды.)
Сәлеметсіздер ме, құрметті ханымдар мен мырзалар! Бүгінгі өркениетті заманда шет елде білім
алудың тиімді жақтары туралы атап кеткім келеді.Қазіргі кезде жастарымыз Америка, Қытай, Чехия,
Канада мемлекеттерінде жоғары білім алуға тырысады. Неліктен? Өйткені бұл мемлекеттердегі жүздеген
жылдық тарихы бар, әлемдегі білім беру жүйесінде беделі бар оқу орындары көптеп саналады, сондайақ оқу ақысы да қымбат емес. Қытайда мұнай, газ саласы бойынша, Италияда дизайнерлер дайындау
бойынша, Америкада экономика саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім алуға болады. Чехия жоғары оқу
орындарында білім алу өте арзан, соған қарамай білім сапасы да жоғары. Біздің беделді оқу орындарындағы
оқу ақысы кез келген азаматтардың қалтасын көтере бермейді, білім алғаннан кейін жұмыс та табыла
бермейді.Біздің оқу орындарындағы парақорлық тағы бар, ондай жағдайда қандай сапалы білім алуға
болады. Шет жерде білім алған мамандар бұндай қиындықтарға кездеспейді және оларды кез келген мекеме
қуана жұмысқа жоғары жалақымен ала береді. 90 жылдары еліміз тәуелсіздік туын жаңа желбіреткен
кезінде менеджмент, маркетинг, жаңа ақпараттық технология мамандары жетіспеді, сол уақытта үкімет
көптеген маман оқытушыларды шет елде білімін дамытуға мүмкіндіктер жасады. Осының арқасында
біздің жоғары оқу орындары осы мамандықтар бойынша мамандар дайындауда. Қысқасы, ел көріп, жер
көріп, олардың жақсы, тиімді жақтарын үйренген ешкімге де артық болмайды.Бәрін салыстыра білгенде
ғана біз жақсы мен жаманды айыра білеміз. Өз еліміздің білімімен қатар шетел білімімен қарулану керек
дегім келеді.
Жүргізуші: Сөз сіздерде Даттаушы топ.
(Ортаға даттаушы топ спикері Тулеев Мақсат Шығып, жақтаушы топтың пікіріне қарсы пікірлер
айтып, шет елде білім алудың тиімсіз жақтары туралы баяндайды.)
Жүргізуші: Кезек сіздерде Жақтаушы топ .
(Ортаға жақтаушы топ спикері Нұрхан Жансұлтан шығып,даттаушы топтың пікірлеріне қарсы пікір
айтып, шет елдерде білім беруші оқу орындары туралы, олардың біздің жастарға берер қандай пайдасы бар
екенін атап кетеді).
Жүргізуші: Даттаушы топ, сөз сіздерде.
(Ортаға даттаушы топ спикері Сартаев Бағдат шығып, жақтаушы топтың пікірлеріне қарсы пікір
айтып, біздің Қазақстандағы Жоғары оқу орындары туралы, олардың тиімді жақтарын атап өтеді).
Жүргізуші: Жақтаушы топ, сөз сіздерде.
(Жақтаушы топ спикері Абубакиров Абдразақ даттаушы топтың пікірлеріне қарсы пікір айтып, шет
елдерде білім алған белгілі азаматтар туралы , олардың жетістігі туралы баяндап кетеді).
Жүргізуші: Даттаушы топ, сөз сіздерде.
(Ортаға даттаушы топ спикері Абитова Гаухар шығып, жақтаушы топтың пікірлеріне қарсы пікір
айтып, біздің Қазақстандағы Жоғары оқу орындарын бітірген белгілі азаматтар туралы баяндап кетеді).
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Жүргізуші: Көрермен оқушылардан сұрақ бар ма?
Степанов Филипп: Менің Тулеев Мақсатқа сұрағым бар.
- Мақсат мырза, өзіңіз қай жерде білім алуды шешіп отырсыз?
Мақсат тұрып жауап береді.
Жүргізуші: Оқушылар, тағы кімде қандай сұрақ бар?
Парамонов Владимир: Жақтаушы топтың спикері Терлікбай Ерхан болашақта жоғары білімді қай
мемлекетте алмақшы екен?
Терлікбай Ерхан жауап береді.
Жүргізуші: Бәріңізге көп рақмет! Ал енді сөз Тәуелсіз сараптаушыларда.
Сөз сізде, Ақшолпан ханым!
- Осынау жаһандану заманында өркениетті елдермен тереземіз қатар тұру үшін біздің біліміміз
терең болу керек. Атамыз қазақ айтқан ғой «Үйрен де жирен» деп, біз ол мемлекеттердің жақсы тұстарын
алып, жағымсыз, келеңсіз жақтарынан аулақ болғанымыз дұрыс.Өткен бір кездесуде еліміздің беделді
азаматы: Жастар, сендермен ата-аналарың да, достарың да, сүйіктілерің де мәңгі бірге болмайды, өмір
бойы сендерге арқа сүйер көмекші болатын сендердің алған Білімдерің!,- деген еді.Осы сөзде қандай мәнмағына жатыр!
Келесі бір оқушы (сараптаушы топтың біреуі):
- Шет елде де, өз елінде де ата-анасының, мемлекеттің сенімін ақтамай оқудан шығып қалған жастар
қаншама! Оқимын деген азамат қай жерде де болса білімін тереңдетеді. Біздің болашағымыз саналы,
Отансүйгіш жастардың қолында!
Шынымен неге біз өз елімізде білім алмасқа, оқуға деген ұмтылыс болса шет елге ат артпай -ақ өз
еліңде де оқуға болады. Бірақ басқа елдің мәдениетін, жақсы, жаман жақтарын танып өз еліңе соның
жақсылығын неге алып келіп, мемлекет үшін, халық үшін қызмет етпеске деген пікірмен қорытындылау
керек.
Әдебиет:
1. А.И.Сафаргалиева. Интерактивные методы обучения русскому языку. – Вестник КазНТУ, №3, 2009.
Саинова Л.А.

Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров системы образования
г. Астаны (Республика Казахстан)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.
В настоящее время в Казахстане идет прогрессивное развитие и модернизация образования на
всех уровнях. Общей целью всех образовательных реформ является адаптация системы образования
к новой социально-экономической среде. Мы стали свидетелями целого ряда позитивных изменений,
произошедших в системе образования Казахстана. Уже несколько лет расходы на образование составляют
порядка 4% от ВВП (в 2010 году - 4,1%).
В год 20-летия Независимости Республики Казахстан мы получили документ, ставший основой
реализации государственной политики в сфере образования. – Государственную программу развития
образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, которая призвана обеспечить продолжение
модернизации казахстанского образования.
Перед каждым уровнем образования поставлены конкретные задачи, но самая главная – обеспечение
системы образования высококвалифицированными кадрами - непосредственно относится к системе
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повышения квалификации. Структура системы повышения квалификации педагогических кадров в
Казахстане включает в себя:
• на республиканском уровне: Республиканский Институт повышения квалификации руководящих
и научно-педагогических кадров системы образования;
• на региональном уровне: 16 областных, городов Астаны, Алматы институтов и центров повышения
квалификации педагогических кадров;
5 региональных центров повышения квалификации педагогических кадров при государственных
педагогических институтах; 2 ИПК педагогических кадров: при Казахском национальном педагогическом
университете имени Абая и Казахском государственном женском педагогическом институте;
• на городском / районном уровне: более 200 городских / районных методических кабинетов,
центров развития;
• на уровне организаций образования: методические объединения, кафедры, лаборатории [2, с.2]
Цель системы повышения квалификации в современных условиях модернизации образования
- создание инфраструктуры и доступа к непрерывному образованию в течение всего периода
профессиональной деятельности работников образования.
Однако существует ряд проблем тормозящих достижение поставленной цели. Они были определены
во время изучения опыта работы региональных институтов повышения квалификации:
• Отсутствие достаточной нормативно-правовой, учебно-методической и материально-технической
базы системы повышения квалификации;
• Отсутствие программ повышения квалификации, обеспечивающих эффективную реализацию
Государственной программы развития образования Республики Казахстан: переход на 12-летнее обучение,
электронное обучение «e-learning» и т.д..
• Система повышения квалификации не достаточно ориентирована на непрерывное образование
– образование на протяжении всей жизни, не учитывает личностные и профессиональные затруднения
педагогических работников;
• Отсутствие маркетингового обеспечения системы повышения квалификации, которое занимается
выявлением потребностей, пробелов в знаниях и компетенциях слушателей;
• Отсутствие современной системы мониторинга качества повышения квалификации;
• Недостаточно эффективное использование современных информационно-коммуникационных
технологий, цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических
работников, связанное с недостаточным уровнем подготовки преподавателей и методистов институтов
повышения квалификации.
• Отсутствие системы материального стимулирования профессорско-преподавательского состава
организаций повышения квалификации за обеспечение качества повышения квалификации.
Вышеперечисленные проблемы говорят о том, что система повышения квалификации
педагогических работников Республики Казахстан (далее РК) требует своего обновления и модернизации.
На наш взгляд модернизация системы повышения квалификации педагогических работников РК включает
следующие направления:
• Реформирование системы финансово-экономического обеспечения повышения квалификации,
т.е. введение ваучерно-модульного финансирования. В результате будет создан механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий повышения квалификации лично
каждому педагогу в условиях конкурентоспособной среды;
• Реформирование организационной модели повышения квалификации. Создание АО «Национальный
центр повышения квалификации «Өрлеу». За этим стоит системное повышение квалификации
педагогических кадров в течение всей жизни – (Lifelong Learning) на новой единой базе корпоративного
управления, методологии, трансляции мирового и казахстанского опыта обеспечивающее высокое качество
образования;
• Определение требований к организации и осуществлению образовательного процесса при повышении
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квалификации. В результате программы повышения квалификации будут иметь индивидуальную
направленность, образовательный процесс в организациях образования будет переведен в режим модульнонакопительный;
• Формирование нового порядка итоговой аттестации педагогических и руководящих работников
организаций образования, прошедших повышение квалификации. В результате во время итоговой
аттестации будут учитываться активность и результативность повышения квалификации педагога в
аттестационный период;
• Формирование мониторинга системы повышения квалификации. В результате будут созданы
структуры, обеспечивающие системный сбор и анализ информации об образовательных потребностях
педагогических кадров, условиях и результатах их удовлетворения.
В результате реализации этих направлений обновленная система повышения квалификации
педагогических кадров может стать методическим центром развития профессиональных компетентностей
педагогических работников, умело использовать и импортировать самые передовые методы и технологии
через курсовые и межкурсовые мероприятия. Только в этом случае система образования РК получит
компетентного, высококвалифицированного педагога-новатора на весь период его трудовой деятельности.
В условиях реализации государственной программы развития образования на 2011-2020 годы
модернизация системы повышения квалификации уже начата. Разрабатывается механизм создания
акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации», обсуждается создание Центров
педагогического мастерства.
Сейчас идет подготовка к переходу на ваучерно-модульную систему повышения квалификации.
В соответствии с Государственной программой развития образования в 2013 году эта система будет
апробирована на базе 2 областей - в Павлодарской, Жамбылской, и в городах Алматы и Астане.
Для педагогов будет предусмотрено подушевое финансирование повышения квалификации, в рамках
которого педагогу будет дана возможность выбора места и времени прохождения курса повышения
квалификации. Это позволит обеспечить свободный доступ педагогических работников к информации,
позволит им зарегистрировать свое участие в образовательной программе выбранного модуля.
Для системы повышения квалификации (далее ПК) педагогических кадров Республики Казахстан,
это дело новое. Можно предложить как вариант пошаговое решение ряда проблем:
I шаг: Нормативно-правовой и программно-методический (2011-2012 годы)
Цели и задачи:
1. Создать постоянную рабочую группу по разработке, аппробации и внедрению ваучерно-модульной
системы ПК
2. Изучить международный опыт работы по ваучерно-модульной системе ПК
3. Разработать нормативно-правовые документы
4. Разработать механизм финансирования ваучерно-модульной системы ПК.
5 . Создать региональные информационно-ресурсные порталы с доступом к сети Интернет.
6. Разработать систему мониторинга экспериментальной апробации ваучерно-модульной системы
повышения квалификации.
7. Разработать механизм взаимодействия Управлений образования и организаций системы ПК.
II шаг: Экспериментальная аппробация (2013-2014 годы)
Цели и задачи:
1. На базе Павлодарской и Жамбылской областях, городов Алматы и Астаны провести аппробацию
нормативно-правовых документов, механизма подушевого финансирования.
2. Провести мониторинг качества повышения квалификации в экспериментальных регионах.
3. Обобщить опыт экспериментальной аппробации ваучерно-модульной системы.
III шаг: Массовое внедрение ваучерно-модульной системы повышения квалификации с 2015
года.
Цели и задачи:
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1.Реформировать систему финансирования и организационную модель ПК с учетом полученных
результатов.
2. Провести Централизацию ресурсного обеспечения через создание сети информационно-ресурсных
центров
3. Перевести существующую систему повышения квалификации в режим модульно-накопительной
организации процесса обучения.
4. Ввести ваучерную-модульную систему повышения квалификации педагогов во всех регионах.
Таким образом, переход на новую модель повышения квалификации пройдет как хорошо продуманный
и запланированный процесс. Успех любой реформы во многом зависит от того, насколько ее идеи понятны
и актуальны. Актуальность реформы системы ПК не вызывает сомнения. Идея обеспечить систему
образования высококвалифицированными кадрами приветствуется всем обществом, поддерживается
руководством страны. Значит государственные инвестиции в человеческий капитал, и, в частности, в
образование станут платформой, на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и
социально-культурное процветание Республики Казахстан.
Литература:
1. Государственная программа развития образования республики Казахстан на 2011-2020 годы. –
Астана, 2010.
2. Концепция развития системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
в республике Казахстан. – Астана, 2006.
Салауатов Б.С.

доцент
Казахский Национальный педагогический университет
имени Абая (Республика Казахстан)

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИХ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Содержание изучаемого материала и, в частности, содержание учебных практических заданий по
рисунку определяет характер изобразительной деятельности студентов на каждом конкретном этапе
обучения. В результате содержание учебного материала, имея разную информационную значимость,
оказывает разное развивающее влияние на студентов. Именно поэтому содержание учебного материала
должно быть приведено в целостную систему, процесс усвоения которого предполагал бы соблюдение
преемственности в учебных действиях студентов при их восхождении от уровня к уровню с постепенным
увеличением доли самостоятельности. Нарушения в системе тормозят развитие способностей студентов, их
познавательной активности и самостоятельности. Отсюда возникает проблема определения компонентов
содержания дисциплин изобразительного цикла, и в частности рисунка, способствующих творческому
становлению студента, развитию его творческих способностей.
Кириллова Г.Д. приводит следующие компоненты логически взаимосвязанной системы знаний:
а) номенклатурный, терминологический, цифровой материал; б) факты и явления; в) общие принципы,
закономерности, теоретические понятия; г) правила о способах деятельности (1, с. 53).
Скаткин М.Н. и Лернер И.Я. (2; 3), осознавая равноценность сообщения обучающимся глубоких
знаний и развития их способностей, считают необходимым включить в содержание образования, наряду
с другими компонентами, и опыт творческой деятельности. Они выделяют следующие компоненты
содержания образования: - знания (факты, законы, теории, методические и оценочные знания); - опыт
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осуществления известных способов деятельности, которые воплощаются в умениях и навыках личности,
усвоившей этот опыт; - опыт творческой деятельности; - опыт эмоционально-ценностных отношений.
Опираясь на данные исследования, на работы казахстанских ученых и учитывая специфику дисциплин
изобразительного цикла содержание дисциплин изобразительного цикла должно включать следующие
компоненты:
- систему теоретических знаний о языке изобразительного искусства: а) терминологический учебный
материал, б) факты из истории развития изобразительного искусства, иллюстрирующие функционирование
в картине закономерностей искусства и другие явления, в) структуру языка изобразительного
искусства (вопросы технологии, материалы и их свойства, техника и технические приемы исполнения
художественного произведения, различные системы изображения и особенности использования
художниками закономерностей изображения, закономерности зрительного восприятия);
- опыт осуществления известных в истории изобразительного искусства приемов и способов
художественной организации изображения на картинной плоскости, изобразительные умения и навыки,
композиционные умения и навыки, связанные с отбором изобразительно-выразительных средств;
- опыт изобразительно-творческой деятельности (знание сущности и структуры процесса творчества);
- профессионально-оценочные знания (умение производить анализ художественного произведения
с точки зрения стиля, художественных тенденций развития искусства, соответствия композиционного
решения, используемых изобразительно-выразительных средств эмоционально-содержательным аспектам
картины, эстетические оценки, суждения в области искусства).
Таким образом, мы считаем, что само содержание дисциплин изобразительного цикла, построенное
по определенным принципам, способствует развитию художественных способностей тем, что, изучая
предмет, студенты усваивают творческий опыт, накопленный историей развития искусства, овладевают
теоретическими знаниями и наиболее характерными приемами изобразительной деятельности, способами
их творческой интерпретации и на этой базе развивают художественно-творческие способности. В
значительной степени этому может способствовать система учебных заданий, построенная в соответствии
с дидактическими принципами последовательности и постепенности усложнения учебного материала,
подлежащего усвоению, и основывающаяся на элементах программированного обучения в сочетании с
проблемными методами.
Данная система предусматривает деление содержания учебного материала на части и
последовательную отработку каждой из них. Каждое последующее задание вытекает из предыдущего
и предусматривает усвоение студентами определенного объема теоретических знаний, новых способов
изобразительной и мыслительной деятельности, соответствующих уровню развития студентов на данном
этапе обучения. Освоение каждой очередной “порции” в содержании учебного материала складывается из
объяснения педагога, постановки учебных задач, изобразительной практической деятельности студентов и
оценки их работ, позволяющей судить, в какой мере материал усвоен студентами. Лишь убедившись в том,
что он понят и усвоен, педагог предлагает студентам для изучения следующий логически завершенный
отрезок содержания данной темы. Если в процессе выполнения учебного задания у студентов необходимо
сформировать сложное изобразительное умение, то задание предусматривает серию упражнений, работая
над которыми последовательно отрабатывается каждое из умений, входящее в его состав. Такая организация
работы повышает активность студентов, позволяет более эффективно использовать учебное время, четко
контролировать процесс освоения студентами учебного материала и темпы развития их способностей.
Система учебных заданий сосредоточивает основное внимание на взаимодействии в процессе
усвоения нового и прошлого опыта, организуя последовательное, поэтапное продвижение студентов по
уровням деятельности от репродуктивности к творчеству, что является одним из условий полноценного
формирования новых способностей, эффективного усвоения нового содержания обучения. Продвижение
студентов по уровням совершается преимущественно под воздействием внешних стимулов. Деятельность
студентов управляема и постоянно контролируется педагогом. Однако по мере продвижения в изучении
темы педагогическое руководство становится все более общим, направляющим, а деятельность студентов
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поисковой и творческой.
Использование в процессе обучения элементов программированного обучения повышает
основательность, систематичность и скорость усвоения учебного материала, стимулирует постепенное
развитие способностей студентов.
Большое значение в данной системе должно отводиться четкому планированию учебных целей.
Цель занятия определяет конечный результат учебного процесса - развитие определенных способностей
студентов, усвоение ими конкретного объема учебной информации. Необходимость повышения
эффективности учебного занятия ставит задачу привести в соответствие цели, содержание изучаемого
материала, характер и объем организуемой изобразительной деятельности студентов. Для этого при
планировании учебного занятия следует четко определить:
1. Наличный уровень развития изобразительных способностей студента, умений; степень овладения
различными компонентами языка искусства.
2. Цель, которая ставится при выполнении учебного задания (способности, на развитие которых
направлена система мер педагогического воздействия; планируемый уровень их развития; компоненты
языка искусства, которые предстоит освоить; результат, который должен быть получен: выполнение
задания на уровне воспроизведения или конечная цель – применение знаний и практических умений на
уровне аналогии, комбинаторики или выход на творческий уровень художественной деятельности).
3. Содержание учебного материала, осваиваемого на занятии, его структурные компоненты,
интеграционные связи.
4. Место и роль изучаемого материала в системе заданий данной темы, раздела, курса, семестра,
его взаимосвязь с ранее изученным учебным материалом и тем, который будет изучаться в дальнейшем,
а также с требованиями к последующей самостоятельной творческой деятельности студентов. Характер
трудностей, которые представляет для студента данное учебное задание.
Таким образом, для целенаправленного развития способностей необходимо, произведя
педагогическую диагностику наличного уровня развития способностей студентов, учитывая их
потенциальные возможности, определить цели и, уже в соответствии с определенными целями и уровнем
развития способностей, отбирать содержание и наиболее эффективные методы и организационные формы,
стимулирующие развитие способностей.
Литература:
1. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. М.: Просвещение,
1980. - 234 с.
2. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2 –е изд . - М.: Педагогика, 1984. — 96 с.
3. Лернер И.Я. Концепция базового содержания образования. М., 1991. - 256 с.
Сапарова Г.С.
кандидат биологических наук, доцент
Региональный центр повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров Семипалатинского государственного
педагогического института
(Республика Казахстан)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ
НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Условием модернизации казахстанского образования является повыше-ние профессионального
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уровня педагогов, а формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной
жизни, является одной из приоритетных задач образовательной политики государства.
Для современного образовательного учреждения характерно повышение требований к уровню
образования и профессиональной подготовки работников.
В настоящее время процессы реформирования касаются и содержатель-ной стороны образования,
и технологий осуществления обучения всех возрас-тных категорий обучающихся. При инновационном
подходе последипломное образование направлено не столько на насыщение слушателей неким количеством информации, сколько на развитие у них таких навыков, как умение опери-ровать информацией,
проектировать и моделировать свою деятельность.
В рамках исследования с целью изучения и анализа процесса реализации инновационных технологий
в повышении квалификации педагогов в Семипа-латинском государственном педагогическом институте
был проведен опрос учителей и воспитателей детских садов.
По мнению учителей, повышение квалификации работников образования будет более эффективным
и результативным, если будут включены смысловые и мотивационные ресурсы саморазвития и
самосовершенствования самого учи-теля. Учитывая повышенные требования в отношении качества и
эффективно-сти обучения, слушатели курсов в подавляющем большинстве признают необ-ходимость
повышения квалификации и ожидают от данных курсов овладения современными инновационными
педагогическими технологиями обучения и применения их на практике; включение в работу опыта
международной прак-тики; повышение профессионального роста. Это говорит о сформированном
представлении педагогов о современных тенденциях модернизации процесса образования и осознанном
отношении к использованию инновационных тех-нологий в обучении. К сожалению, среди опрошенных
встречается категория учителей (3%), которые проходят курсы повышения квалификации только для
получения сертификата.
Учитель неоднократно в течение всей своей профессиональной жизни возвращается в образовательный
процесс, поскольку знание требует постоян-ного пополнения. Необходимость непрерывного повышения
профессионально-го уровня преподавателей, создание условий овладения новыми педагогиче-скими
идеями, средствами, технологиями обусловлена факторами новых эко-номических условий: стремительным
обновлением знаний, умений, навыков, приобретаемых в соответствии с потребностями рынка труда;
введением новых специальностей и специализаций; возрастающей конкуренцией на рынках тру-да и
образовательных услуг.
Фундаментальными особенностями современного общества являются ус-коряющиеся изменения:
информация не просто умножается по объему или ус-ложняется со все возрастающей скоростью, но при
этом быстро и устаревает, идеи постоянно перепроверяются и переосмысливаются.
Целью повышения профессионально-педагогической компетентности преподавателей является
расширение и углубление общепедагогических и психологических знаний преподавателей; выработка
навыков применения средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; стимулирование преподавателей к совершенствованию педаго-гического мастерства
Учитель сегодня - это не резервуар для накопления знаний, полученных извне, он сам должен быть
созидателем новых знаний, которые могут быть ис-пользованы другими педагогами в учебном процессе.
В соответствии с этим основными задачами деятельности Регионального центра повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров Семипалатинского государственного
педагогического института являются по-стоянное повышение квалификации кадров организаций и
учреждений образо-вания; диагностика педагогических, управленческих затруднений; выявление
конкретных потребностей учителей в системе образования; поиск и внедрение эффективных форм и
методов проведения занятий с разной категорией слуша-телей; составление образовательных программ
непрерывного повышения ква-лификации педагогических кадров в соответствии со спецификой
инновацион-ных процессов в образовании.
Система повышения квалификации должна выполнять роль проводника хороших специалистов в
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систему образования. К сожалению, сегодня человек, получивший инженерное, гуманитарное, или какое
либо другое образование не может попасть в школу. Учителя, особенно старшего поколения, отстают по
уровню компьютерной грамотности, в правовых и экономических вопросах, боятся любого проникновения
в школьную программу всего, что выходит за ее стандартные пределы ( нанотехнологии, вопросы
социологии и др.). Регио-нальный центр повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров в соответствии с договором о сотрудничестве и новым Государственным стандартом социальных
работников оказывает образователь-ные услуги сотрудникам ГУ «Территориальный центр с отделениями
социаль-ного обслуживания на дому престарелых и нетрудоспособных граждан г.Семей» по программе
«Психологическое сопровождение деятельности соци-альных работников в контексте модернизации
социальной сферы». В свою очередь это учреждение может быть использовано в качестве экспериментальной площадки для прохождения практик студентами новой специальности 5ВО12300 «Социальная
педагогика и самопознание».
Одной из важнейших мировых тенденций в образовании является пере-ход от объяснительноиллюстративного способа обучения к развивающим тех-нологиям. Обучение признается ведущей
движущей силой психического разви-тия ребенка, становления у него всей целостной совокупности качеств
лично-сти, т.к. развитие человека зависит не только от заложенной в нем наследствен-ной программы и
педагогических воздействий, но и от накопленного жизнен-ного опыта, а также складывающихся качеств,
способностей.
В настоящее время современная педагогика располагает рядом техноло-гий, отличающихся целевыми
ориентациями, особенностями содержания и ме-тодики. Использование последних требует разработки
и внедрения технологий саморазвития ребенка, использующих для мотивации деятельности не только
познавательные потребности, но и все другие потребности психического разви-тия (в самовыражении,
самоутверждении, самоопределении, самозащите, само-реализации и др.). Повышение квалификации
работников образования будет более эффективным и результативным, если будут включены смысловые и
мо-тивационные ресурсы саморазвития и самосовершенствования самого учителя. Через разнообразные
формы учебной работы (практикумы, деловые и ролевые игры, работа в микрогруппах, педагогическое
проектирование) педагоги знако-мятся с технологиями по диагностике качества образования, формированию
мотивации учения и образования. Большинство опрошенных нами учителей владеют какими-либо
инновационными технологиями обучения и используют их в своей профессиональной деятельности:
49% респондентов проводят ин-теллектуально – деловые игры, дебаты, брифинги; 36 % используют в
своей работе интерактивную доску; 19 % - создают кейс-презентации, персональные тематические
модули, авторские креативные задания. При этом источником по-лучения и отработки навыков реализации
той или иной технологии все опро-шенные считают только лишь собственный опыт работы в системе
образова-ния. Небольшой выбор названных технологий на наш взгляд объясняется низ-кой степенью
информированности педагогов о некоторых инновационных тех-нологиях. Данный факт объясняется на
наш взгляд недостаточным пониманием понятия информационных технологий, под которыми некоторые
понимают лишь применение мультимедийного оборудования, а некоторые наоборот все педагогические
технологии считают информационными.
Приобретая в процессе жизнедеятельности определенный опыт и качест-ва (на основе потребностей),
личность начинает на этой базе свободно и само-стоятельно выбирать цели и средства деятельности,
управлять своей деятельно-стью, одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению, изменяя и воспитывая, «созидая» себя.
Одним из наиболее существенных и общих условий успешности разви-вающего обучения является
сохранение и расширение поисково-исследовательского характера учебной деятельности учащихся
для освоения системы теоретических понятий, превращение учебной деятельности в индиви-дуальную
форму учебной активности каждого учащегося. В содержании обуче-ния школьника центральное место
начинает занимать “особая модель объекта”. Таким образом, обучение в школе - есть “моделестроение”
и опробование этих моделей в разных ситуациях для формирования собственной картины мира у
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школьников. Положительный опыт использования моделей наблюдали слуша-тели курсов повышения
квалификации Семипалатинского государственного педагогического института на уроках роботостроения
в АОО «Назарбаев Ин-теллектуальная школа» города Семей.
Большую роль в развитии одаренности школьника играет научно-исследовательская работа, которая
чаще всего в общеобразовательных школах не имеет системности, а работа над научными проектами носит
эпизодический характер от олимпиады к олимпиаде. Анализ состояния научно-исследовательской работы
школьников в общеобразовательных школах города с целью организации психолого-педагогического
пространства для научно – исследовательской деятельности и творческого развития одаренных детей выявил следующие проблемы.
Часто у самих учителей отсутствует мотивация к руководству научно-исследовательской
деятельностью учащихся, так как данный процесс трудоем-кий и требует больших материальных и
временных затрат; учителя недоста-точно владеют личностно-ориентированными технологиями, такими
как «Метод проектов», коллективное творческое дело; в большинстве школ отсутствует психологическая
диагностика личностных особенностей, способностей и интересов учащихся при выборе предметной
области ис-следования, иначе говоря, отсутствует связь в работе между учителями, ведущими проектную
деятельность с учащимися и школьными психоло-гами; часто не только ученики, а даже учителя не
умеют работать с раз-личными источниками информации; в большинстве случаев отсутствуют связи с
учеными вузов (характерно для сельских школ). Вместе с тем, хочу отметить, что имеется хороший опыт
работы с одаренными детьми в городских школах, а некоторые из них (ГУ СОШ №19 г.Семей) являются
разработчиками авторских программ, которые можно внедрять в образовательный процесс дру-гих школ.
Для того чтобы решить эти проблемы нам, педагогам, необходимо обес-печить условия для
постепенного перехода от коллективно-распределенных форм учебной деятельности к ее индивидуальным
формам, опирающимся на самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации;
создать предпосылки для перехода к саморегуляции учебной деятельности на основе самоконтроля и
самооценки ее содержания, способов и результатов; оп-ределить индивидуальные траектории самодвижения
учащихся в образователь-ных областях; предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников информации для решения самостоятельно поставленных пе-ред собой учебных задач
в рамках индивидуальных форм учебной деятельно-сти; систематизировать научно-исследовательскую
работу (вплоть до опреде-ления времени и места постановки экспериментов и анализ полученных результатов).
Проектирование индивидуальной траектории роста педагога предполага-ет, что основываясь на
своих индивидуальных особенностях он будет просчи-тывать и представлять путь к достижению успехов
в профессии, возможность вырасти, развить внутреннюю потребность к самообразованию, к обновлению
профессиональных знаний и умений. Качество предоставляемых образова-тельных услуг в школах и
детских садах впрямую зависит от совершенствова-ния профессионально - педагогического мастерства
педагога, от индивидуаль-ной траектории профессионального роста. Участие в научных и образовательных проектах, систематическая работа по освоению новых технологий с про-екцией на предмет выделяются
опрошенными учителями в качестве основных критериев в формировании траектории профессионального
роста.
Одной из важных проблем была указана недостаточная готовность замет-ной части учителей школ,
особенно сельских, к использованию информацион-но- коммуникационных технологий и внедрению
электронного обучения. Для решения этой проблемы были организованы 3-х недельные, 2-х недельные
и недельные курсы по темам «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности учителя» для учителей казахского, английско-го и русского языков и «Актуальные вопросы
электронного обучения в услови-ях модернизации образования» для учителей психологии, информатики,
мате-матики, музыки, биологии. Остаются актуальными недельные курсы и семина-ры по программе
«Инновационные технологии обучения с применением муль-тимедийных методов».
Для создания новой рациональной модели образования и профессиональ-ной подготовки учителя
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необходим анализ международного опыта, что невоз-можно без знания иностранных языков и методик
зарубежных ученых. В ре-зультате социологического опроса учителей выявилась положительная тенден-ция
в сторону педагогического совершенствования и адекватного реагирования на прогрессивные изменения
в системе образования Республики Казахстан. Однако, для многих педагогов повышение квалификации за
рубежом пробле-матично ввиду незнания иностранных (английского) языков, отсутствием под-держки со
стороны руководства школ и преклонного возраста.
Проблемой значительной части учительства остается недостаточное вла-дение технологиями
организации воспитательной работы с детьми разных кате-горий, что снижает эффективность
воспитательного процесса. В целях решения этой проблемы нами были разработаны программы,
ориентированные на углуб-ленное изучение вопросов воспитания и диагностики учащихся, однако
должно-го интереса у учителей средних общеобразовательных школ они не нашли. В настоящее время
разработана программа с полным методическим сопровожде-нием по подготовке гувернеров. Среди
работников дошкольных детских учреж-дений вызвала большой интерес и уже апробирована программа
«Организация научно-методической и воспитательной работы в дошкольных учреждениях».
Таким образом, при подготовке образовательных программ повышения квалификации педагогических
кадров необходимо более глубоко изучить не только учебные проблемы, но и более широкий круг
педагогических проблем. Планирование курсов должно основываться на результатах анализа запроса
слушателей: необходимы подготовка и обсуждение потребностей учителя в по-вышении квалификации
в контексте задач развития школ, где они работают. Несомненно, это даст возможность сделать курсы
более значимыми для изме-нения подходов к образованию в школе и решению вопросов воспитательного
характера. Организация курсов должна иметь системный характер. Необходимо постоянно и оперативно
реагировать на изменения в образовательной политике, придерживаться модульного подхода к отбору
содержания и регулярно прово-дить мониторинг курсовой подготовки.
Сарбасова Қ.А.
педагогика ғылымдарының докторы, профессор
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасында экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып,
кəсіптік білім мазмұнының құрылымын жаңарту міндеті қойылып отыр. Қазіргі кезде кәсіптік білімді беру
мазмұнын жетілдіру бойынша жүргізіліп жатқан шаралар мамандар даярлау сапасын арттыруды, əлемдік
білім беру кеңістігіне кірігуді, білім алушылардың бойында қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыратын
заманауи білім беру технологиялары оқу процесіне ендіруді, озық əлемдік тəжірибе мен қолданбалы
зерттеулер жүргізудің негізінде кәсіптік білім беру жүйесін ғылыми-əдістемелік тұрғыдан қамтамасыз
етуді көздейді. Мұның өзі болашақ мамандардың кәсіби даярлықтарына жоғары талаптар қойып, оларды
жаңа ғылыми идеяларды шығармашылықпен қабылдай алатын, оқытудың жаңа технологияларын игерген
және қазіргі заманғы технологиялық процесті басқара алатын маман ретінде қалыптастыру мәселесін
тудырады.
Жоғары мектеп педагогикасының күрделі де маңызды мәселесі - студентті келешек мамандығына
жақындату, іскер маман даярлау, оның өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыру, қажетті біліктері
мен дағдыларын қалыптастыру. Осындай жан-жақты жетілген маман даярлау үшін оқыту, білім беру
процесін жетілдіру, жаңа педагогикалық технологияларды, оқытудың жаңа формалары мен әдіс-тәсілдерін
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енгізу керек. Сонымен бірге оқу процесін қарқындату, белсендіру, ақпараттандыру да көзделді.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты
маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру маманның зияткерлік, кәсіби, адамгершілік, рухани,
азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып,
оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Адамзат қоғамының қазіргі даму жағдайында ұйымдастырушылық және әрекет етуші
технологиялардың ролі басым болып отыр. Бүгінгі дәуірді технологиялық мәдениет ғасыры деп те атауға
болады. Себебі, қазіргі кезде өндірістің, қоғамдық өмірдің кез келген саласы қарқынды даму процесін
айқындайтын қозғалмалы технологиялық ағза болып табылады.
Отандық және шетелдік білім беру мәселесіне қатысты ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге
жасалынған талдау педагогиканың технологиялық саласы жалпы білім берудің құрамдас бөлігі, кәсіби
білім беру құрылымының маңызды компоненті, негізгі элементі, өзгермелі жағдайда білім беру жүйесін
реформалаудың және бейімдеудің қажетті құралы екендігін бөліп көрсетеді.
Білім беру саласында технологиялық қатынас жаңалық емес. Технологиялық қатынас адам мен техника
арасындағы байланысты көрсете отырып, жалпы өндірістік қатынастың бір жағын ғана айқындайды. Бұл
қатынас ең алдымен өндіргіш күштердің заттық элементінің өзгеруіне байланысты өзгеріп отырады. Демек,
технологиялық қатынас ғылыми-техникалық прогрестің мазмұнымен және өндірістің қарқындылығмен
байланысты [1].
Білім беру саласындағы технологиялық қатынас оқытудың мазмұндық және процессуальдық
жақтарының бірлігін қамтамасыз етуді көздейді, мұның өзі оқып-үйренілетін ғылымның мазмұны мен
логикасын ғана емес, арнайы ұйымдастырылған танымдық процесс ретінде оқытудың заңдылықтары мен
қағидаларын есепке алуды қажет етеді.
Кәсіби білім берудің инновациялық-технологиялық мазмұнын жоғары оқу орындарында
педагогикалық инновацияларды ендіру арқылы политехникалық білім беру және технологиялық оқыту
мен тәрбиелеу құрайды. Педагогикалық инновацияларды ендіру оқыту мазмұнына бүгінгі қоғамда білім
беру саласында жүріп жатқан реформаларға сәйкес жаңашылдықты енгізуді, оқу-тәрбиесін оқытудың
жаңа технологиялары арқылы ұйымдастыруды, сонымен бірге студенттердің технологиялық біліктері мен
дағдыларын қалыптастыруда жаңа интерактивтік құрал-жабдықтарды пайдалануды қамтамасыз етеді.
Инновациялық-технологиялық мазмұн білім беру мазмұны арқылы анықталады. Білім беру мазмұны
әрбір адамның өркениетті, демократиялық қоғамда өмір сүруі үшін оған қазіргі кезеңдегі білім жүйесі
мен дүниетанымды игертуді көздейді. Білім мазмұны жаңа ақпараттар ағымын саналы түсіну, оны бағалай
білу, кез келген жағдайда шығармашылық шешім қабылдау, рухани адамгершілік қағидаларды игерту
бағыттарын белгілейді.
Қазіргі кезде республикалық және халықаралық деңгейдегі зерттеулер нәтижелері мен алдыңғы
қатарлы тәжірибе көрсетіп отырғанындай, мамандарды сапалы дайындаудың бір жолы білім беру
мазмұнының базалық және вариативті компоненттерін қамтамасыз ету болып табылады. Базалық білім
беру мазмұны болашақ маманға қажетті іргелі білімдерді беруді кәсіби мәдениетті игертуді, кәсіптік
ойлауларын дамытуды, болашақ кәсіптік қызметке тән біліктер мен дағдыларды қалыптастыруды көздейді.
Ал вариативті-бағыттылық болашақ маманның кәсіби және тұлғалық сапаларын қалыптастыруға, дербес
шығармашылық қабілеттерін дамытуға және қоғамдық-кәсіби белсенділіктерін арттыруға жағдай жасайды.
Білім беру мазмұны мен сапасына деген мөлшерлік талаптарды белгілейтін мемлекеттік жалпығы
міндетті жоғары кәсіптік білім беру стандарттарын дайындау бойынша инновациялық-технологиялық
білім мазмұны ерекше қызығушылық тудырады. Өз кезегінде, мемлекеттік стандарт әзірлеу барысында
өмір талаптарына сәйкес білім өлшемдері мен сипатын жаңарту мүмкіндіктері ескерілуі қажет болды.
Инновациялық оқыту интерактивті оқыту жүйесін іске асыруды, оқытудың жаңа құралдары мен
заманауи технологияларды пайдалануды көздейді.
Кәсіби-бағдарланған технологиялар ең алдымен білім беру жүйесіндегі мамандарды даярлау бойынша
жүргізіліп жатқан сапалы өзгерістерге бағытталып, нәтижесінде маманның кәсіби құзыреттілігін және
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қарым-қатынас жасау іскерлігін, оқып-үйреніліп отырған пән тақырыптары бойынша қарым-қатынасқа
белсенді және шығармашылықпен араласу қабілеттілігін, әрбір тапсырманы шеберлікпен орындау
біліктілігін қамтамасыз етеді.
Кәсіби-бағдарланған технологиялардың маңызды сипаттары ретінде мыналарды атауға болады:
нәтижелілік, әрбір оқушының жоғары нәтижеге қол жеткізуі; үнемділік, уақыт бірлігінде оқытушы
тарапынан да, студент тарапынан да көп күш пен шығын жұмсалмай, оқу материалының үлкен бөлігінің
тиімді меңгерілуі; психогигиеналық (эргономикалық) оқытудың ынтымақтастық, жағымды эмоциональдық
микроклиматта жүзеге асырылуы, мұнда шектен тыс күш түсіру мен шаршау болмайды; пәнді оқыпүйренуге жоғары мотивацияны қалыптастыру арқылы студенттердің ең жақсы тұлғалық сапаларын
айқындау мен жетілдіру, шынайы мүмкіндіктерін ашу.
Олардың тиімділігі жоғары оқу орнында мынадай педагогикалық-психологиялық шарттардың іске
асырылуына байланысты: студенттерді жеке оқыту; оқу және іскерлік ойын барысында студенттердің
білім, білік, дағдысын бағалау жүйесін ендіру бақылауға бөлінетін оқу уақытын қысқарту; педагогикалық
практиканың кәсіптік-даму мүмкіндіктерін кеңейту. Бұл технология тұлғалық-бағдарлық және басқа
ғылыми бағыттардың принциптарін кеңінен пайдаланады: коммуникативті-танымдық міндеттерді шешуге,
бағытталған тең құқылы оқу-серіктесті ынтымақтастық, студенттің оқу іс-әрекетінің психологиялық
ерекшеліктерін есепке алу, оның тұлғасын қалыптатыру; әрбір студенттің тұлға ретінде дамуын қамтамасыз
ету; сабақтарды өткізудің белсенді формаларын пайдалану, оқыту құралдары мен тәсілдерін түрлендіру;
оқу пәнін сезіммен, көңіл-күймен, тәжірибемен, өмірмен байланыстыру; сабақтың студент үшін ғана емес,
оқытушы үшін қызықты болуы, екі жақты қанағат алу [2].
Құрылымдық-логикалық технологиялар оқытудың тұтас жүйесін жобалай отырып, алға қойған
мақсатқа жетуді көздейтін педагогикалық процесс құруды, нәтижені талдап, түсіндіріп бере алатындай
жүйені таңдау және құруды, студенттермен жұмыс істеуде кездесетін қиындықтардың алдын алу және
түзету жұмыстарының жүйесін жасауды көздейді. Бұл технологияның негізін академик В.М.Монаховтың
технологиясы құрайды. Технология жобасындағы негізгі объект - оқу тақырыптары - дидактикалық модуль.
Әр пакеттің өзінше қамтитын нақты мәселелері болады.
Құрылымдық-логикалық технологиялар оқытушының бір оқу жылында пайдаланатын әдістемелерді
жоспарлауына көмектесіп, мынадай кезеңдер арқылы жүзеге асады:
бірінші кезең – нақтылы технологияға көзқарас жүйесін (тұжырымдаманы), оның мағлұмат түрлері
мен нақтылы дидактикалық модуль шеңберіндегі технологиялық процестің соңғы қорытындысын өз
құрамында сақтайтын «оқытудың жаңа технологиясын теориялық тұрғыдан негіздеу» деп аталатын
құжаттар жинағын (пакетті) зерттеп, дайындау;
екінші кезең - «берілген дидактикалық модуль шеңберіндегі технологиялық атқару тәртібі» деп
аталатын құжаттар жинағын дайындау;
үшінші кезең – берілген дидактикалық модульге сай «мұғалімнің әдістемелік жабдықтары» атты
құжаттар жинағын дайындау;
төртінші кезең - берілген дидактикалық модульге сай «технологиялық жұмыс мақсатын іске асырудың
қорытындыларын өлшеу әдістемесі мен белгілері» деген құжаттар жинағын дайындау;
бесінші кезең - «оқытудың жаңа технологиясын меңгеру мәдениеті» атты құжаттар жинағын дайындау
[4.Б.33].
Құрылымдық-логикалық технологияларды аз уақыт ішінде меңгеру мүмкін емес, ол оқытушының
педагогикалық шеберлігіне, әдістемелік білім деңгейі мен іс-тәжірибесін жүйелі қолдануына байланысты.
Белгілі бір дидактикалық модуль бойынша оқытуды бірнеше рет қайталаған жағдайда ғана оқытушының
әдістемелік тұрғыдан жетілуіне мүмкіндік туып, пәнді студенттерге саналы меңгертуді жүзеге асыруға
болады.
Қазіргі кезде интеграция білім беруді жетілдіруде келешегі мол бағыт ретінде қарастырылады. Осыған
сәйкес жоғары оқу орындарына қатысты интеграцияның бірнеше деңгейлерін бөліп көрсетуге болады:
- жоғары оқу орындарының арасындағы (ЖОО оқу-әдістемелік бірлестіктері);
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- аймақтық (оқу-ғылыми-әдістемелік кешендер);
- тұжырымдамалық (гуманитарлық және жаратылыс тұжырымдамаларының интеграциясы);
- пәнаралық (пәнаралық байланыстар);
- пәнішілік (оқытудың формалары, әдістері және құралдарының интеграциясы).
Мамандарды кәсіптік даярлау интеграцияның барлық деңгейлерінің өзара бірлігінде жүзеге
асырылады.
Университеттегі оқу процесі ізгілендіру мен тұлғалық бағдардың қазіргі кездегі тұжырымдамаларына
негізделеді. Жоғары кәсіби білім беру мазмұнын құрайтын әлеуметтік-ізгілендіру, жаратылыстану-ғылыми,
педагогикалық және арнайы пәндердің интеграциясы тұжырымдамалық интеграция деңгейіне жатады.
Пәнаралық интеграцияның негізгі принципі бойынша жалпыкәсіптік және арнайы пәндерден білім
элементтері фундаментальдық пәндер білім элементтерінен оларды ірілендіру арқылы құрастырылуы
керек. Студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін осылайша ұйымдастыру пәнді оқытудың бірізділігі мен
сабақтастығын қамтамасыз етіп, материалдың қайталануына жол бермейді.
Арнайы пәндерді оқытуда интеграциялық технологияларды пайдалану кәсіптік іс-әрекетте білімді
көкейкестендіре отырып, теория мен практиканың байланысы принципін іске асруға мүмкіндік береді.
Оқытудың әдістері, формалары және құралдарының пәнішілік интеграциясы дәріс, практикалық
және семинар сабақтарын жаңа деңгейде ұйымдастыруды қамтамсыз етеді, ол үшін мына мәселелер іске
асырылуы қажет:
- жеке тапсырмаларды жасау мен қарым-қатынас формаларын таңдап алуда тұлғалық сапаларды
есепке ала отырып, студенттердің танымдық іс-әрекетінің ұжымдық формаларын кеңінен пайдалану;
- студенттердің ұжымдық және жеке оқу іс-әрекетін басқаруды ұйымдастыру үшін оқытушыларда
сәйкес дағдыларды қалыптастыру;
- интерактивті, проблемалық оқытудың әртүрлі формалары мен элементтерін қолдану, қазіргі
аудиовизуальды құралдарды, оқытудың техникалық, ақпараттық құралдарын қолдану;
- кәсіби даярлық мазмұнын жетілдіру.
Интеграциялық технологияларды пайдалану болашақ мамандардың тұлғалық және кәсіптік
сапаларының қалыптасуына септігін тигізеді.
Инновациялық педагогикалық технологиялар кез келген пәнді оқыту барысында болашақ
мамандардың ой-өрісін кеңейтіп, кәсіби даярлық деңгейін көтеріп, шығармашылықпен жұмыс істеуге,
жаңашыл тәжірибелер мен әдістемелерді кеңінен пайдалануға және студенттерге білім беруді жаңашылдық
тұрғысынан жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан олардың даярлығын жетілдіруде инновациялық
педагогикалық технологиялар ерекше орын алады. Осыған сәйкес біз жоғары оқу орнының оқу процесіне
сәйкес келетін инновациялық педагогикалық технологияларды тиімді таңдап алу мен пайдаланудың
мынадай негізгі принциптері анықтадық:
- технологияның білім беру мақсатына қол жеткізу үшін атқаратын қызметін анықтау;
- студенттерге тән тұлғалық сапаларға, нақты пәнге, оның мақсаты мен мазмұнына сәйкестігін
есепке алу;
- технологиялардың ерекшеліктерін, мазмұнын, пайдалану жолдары мен іске асыру шарттарын
жетік меңгеру;
- технологиялардың өзара байланысын игеру.
Бүгінгі таңда әрбір маманның коммуникациялық компьютерлік ортада жұмыс істеуі басқа
коммуникациялық технологияларды пайдалану сияқты күнделікті әдетке айналуы үшін оларға электронды
почта мен Интернеттен бастап, басқа да ақпараттық құралдармен жұмыс істеу мүмкіншілігін туғызу қажет.
Бұл оның ақпаратты іздеу, әртүрлі құжаттарды дайындау саласындағы іс-әрекетін анағұрлым жеңілдетіп,
кәсіби іс-әрекетін жетілдіреді және жұмыс істей жүріп, кәсіби біліктілігін арттыруға, өздігінен білімін
көтеруге мүмкіндік береді. Сондықтан мамандарды кәсіптік даярлауға қойылатын талаптардан тікелей
туындайтын міндет бұл барлық курстарды жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануды көздей отырып,
нақты жаңарту, оларға қосымша материалдарды кіргізу болып табылады. Осыған сәйкес арнайы пәндер
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бойынша компьютерлік оқыту бағдарламаларын, электронды оқулықтар, электронды тасымалдаушыларда
(силлабустар, пәннің оқу-әдістемелік кешендері, т.б.) әртүрлі оқу материалдар дайындап, оларды оқу
процесіне пайдаланудың мүмкіндіктері бар.
Білім беру жүйесіндегі реформалар мен қазіргі кәсіпік білім берудің тұлғалық-бағдарлы оқытуға
бет бұруы мамандар даярлығына жаңа талаптар қояды. Білім беру жүйесі дамуының қазіргі кезеңі
жаңа парадигмаға өтудің жолдарын іздестірумен, яғни білім берудің жаңа мақсатының жетістіктерімен
байланысты.
Жаңа парадигманың маңызды компоненті - тұлғаның өзіндік даму тұжырымдамасы болып табылады.
Өзіндік даму - бұл ішкі және сыртқы әлеммен байланысу қабілетін қалпына келтіру. Тұлғаның әртүрлі
саладағы икемділіктері мен қабілеттерін дамыту оның дербес ерекшеліктеріне, өзіндік талдау, өзіндік баға
беру қабілеттеріне байланысты, мұның өзі әрбір студентке ерекше қатынас керек екендігін, оларға өзін
көрсетуге, дамытуға мүмкіндік жасау қажеттігін дәлелдейді.
Әдістемелік тұрғыдан алып қарағанда, студенттерді тұлғалы-бағдарлы оқытуды модельдеу білім беру
жүйесінің үш функциясын бөліп көрсетеді:
- орнын толтыру, яғни тұлғаның базалық біліміндегі ақтаңдақтарды жою;
- бейімдеу, яғни пәндік және функциональдық жағынан неғұрлым жаңа білім, талаптар ұсыну;
- дамыту, яғни тұлғаның шығармашылық тұрғыдан өсуіне ықпал ету және оның әртүрлі рухани
қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Қазіргі кезде тұлғаны дамыту білім беру жүйесінің басты приоритетті мақсаты болып табылады. Бұл
мақсат педагогикалық тұрғыдан алып қарағанда, «білімділік» және «құзыреттілік» ұғымдарымен тығыз
байланысты. Білімділік жалпыадамзаттық құндылықтар мен әлеуметтік нормаларға сүйене отырып, өзінің
танымдық және практикалық іс-әрекетінде адамдардың материалдық және рухани еңбектерінің өнімдерін
пайдалану қабілетін сипаттайтын тұлғаның сапасы болып табылады. Құзыреттілік жалпыма түрде кәсіби
білімнің нәтижесі ретінде сипатталып, кәсіптік даярлықтың инновациялық-технологиялық мазмұны мен
әрбір маман меңгеруге тиісті кәсібиліктен тыс білім жүйесіне негізделеді.
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Сардарова Ж.Ы.
педагогика ғылымының докторы
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті
(Қазақстан Республикасы)
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ЖҰМЫСҚА
ДАЙЫНДАУДАҒЫ ЖЕТЕКШІ РОЛІ
Қазіргі ақпараттық технологиялардың адам тіршілік қарекетінің барлық салаларына кеңінен енуі жеке
тұлғаға қойылатын талаптар сипатының өзгерісін анықтады. Қоғамды ақпараттандыру көлемінде жүріп
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жатқан әлеуметтік-экономикалық және рухани үрдістердің серпінділігі жеке адамның жаңа өркениетке
сәйкес ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату әдіс-тәсілдерін, яғни жаңа ақпараттық технологияларды
белсенді қолдануына байланысты. Бұл күрделі әлеуметтік үрдістің бір компоненті қазіргі қоғам адамы
ойлауының жаңа типін қалыптастыру. Осыған орай, қоғамның бүгінгі даму кезеңінде кәсіби іс-әрекетте
жоғары нәтижеге қазіргі ақпараттық технологияларды меңгерген, әлеуметтік және интеллектуалдық
салада белсенді жеке тұлға ғана жете алады. Қоғамның дамуы мен мектеп түлектерінің ғылым мен техника
жетістіктерін қолдану дайындығы деңгейі арасында қарама-қайшылық пайда болады. Ол оқушылардың
ақпараттық мәдениеттерін қалыптастыруда жаңа бағыттағы зерттеу қажеттіліктеріне себепші болуда.
Өйткені қазіргі кезеңде ақпараттық мәдениет жеке тұлғаның жалпы мәдениетінің негізгі көрсеткіштерінің
бірі болып қалыптасуда және бұнда басты міндет мұғалімге жүктелуде.
Мұғалім жас ұрпақты ақпараттық мәдениетпен қамтамасыз етуде және жаңа ақпараттық технологиялар
идеологиясын жүргізуде түйінді фигура болып табылады. Бастауыш мектепке информатиканың бастапқы
курсын енгізу, мектеп пәндерін информатикамен кіріктіру және білім жүйелерінде қазіргі ақпараттық
технологияларды қолдану бастауыш сынып мұғалімдерінің маңызды деңгейдегі дайындықтарын талап
етуде. Ол өз кезегінде педагогикалық оқу орындарының студенттерін дайындау жүйесінде орын табуы
қажет.
Педагогикалық жоғары оқу орны студенттерді мектептегі кәсіби педагогикалық жұмысқа дайындайды.
Демек, оны бітіруші түлек қазіргі кезеңдегі жалпы білім беретін мектептер алдына қойылатын міндеттерді
шешуге дайын болу керек. Аталған талаптар «ҚР 2010 жылға дейінгі Білім тұжырымдамасында»
және білімді жаңартуға қатысты құжаттарда тұжырымдалған. Бұнда жалпы білім беретін мектептерді
жаңарту «білімнің оқушылардың тек белгілі білім деңгейін меңгеруге бағдарлануын қарастырып қана
қоймайды, сонымен бірге оның жеке тұлғасының, танымдық және жасампаз қабілеттерінің дамуына да
бағытталатындығы көрсетіледі. Жалпы білім беретін мектеп әмбебап білім, білік және дағдының тұтас
жүйесімен қатар өзбетіндік әрекет тәжірибесі мен үйренушілердің жеке бас жауапкершіліктерін, яғни
білімнің қазіргі сапасын анықтайтын түйінді құзырлылықтарын қалыптастыруы тиіс.
Бүгінгі оқытудың көп деңгейлі жүйесіне көшу жоғары оқу орындарынан әлеуметтік-экономикалық
проблемаларды ескере отырып, қазіргі шыни болмыста пайда болатын өзекті ғылыми-техникалық
міндеттерді шешу дайындығын үйлесімді бойына сіңіре алатын жоғары біліктіліктегі кадрлар дайындығын
қамтамасыз етуді талап етеді.
Ақпараттандыру үрдісі еңбектің интеллектуальдық түрлерінің қоғамдық өндірістік өмірдің барлық
салаларына енуіне орай, дәстүрлі ақпараттық әрекет жаңа сапалық дамуға ие болып, жаңа мазмұнмен
толықтырылады. Сондықтан да ақпараттық құзырлылықты меңгерген маманды дайындау өте маңызды
мәнге ие болып отыр.
Мұғалімдерді оқыту күрделі және ұзақ үрдіс болып табылады. Оның мәні қажетті білім, білік жүйесін
меңгерумен қатар, өзгермелі және үнемі күрделеніп отырған мектептік шыни болмыста барабар қабылдау
мен бағдарды қамтамасыз ететін сыни және шығармашылық ойлауды қалыптастыруда жатыр. Кәсіби
дайындық үрдісінде және мұғалімдерді жетілдіруде оқушылар білімдерінің сәйкесті сапалығына себепші
болатын міндеттерді тиімді орындауға қажетті- кәсіби біліктілік пен құзырлылықтар дамиды.
Сол себепті де мұғалімнің кәсіби құзырлылығын қалыптастыру және дамыту - қазіргі білім мен
тәрбиенің теориясы және практикасы бағытында басымды бағытты құрайды. Бұл проблема өте көкейкесті
проблемасы болып табылады және соңғы кездері отандық ғалымдармен белсенді түрде зерттелуде. Сондайақ осы бағытта зерттеу жүргізіп жатқан шетел ғалымдары да аз емес, өйткені білім сапасын арттыру
проблемасы (оның шешілуі бұл салада құзырлы мамандардың болуымен анықталады) бүкіл әлемдік
көлемде өзекті болып отыр.
Соңғы он жылдықта қоғамды, білімді ақпараттандыру міндеттері және қазіргі ақпаратық
технологияларды қолдану саласынан болашақ педагогтарды арнайы дайындау қажеттігіне қатысты өзекті
де перспективті проблема ғылыми-зерттеу жұмыстарында кең түрде орын алуда. Бұл бағыттағы жұмыстар
1991 жылдан бастап аса қарқынды түрде Ю.С.Брановский, Я.А.Ваграменко, А.И.Галкина, И.Б.Готская,
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В.А.Извозчиков, Э.И.Кузнецов, В.В.Лаптев, И.В.Роберт И.А.Румянцев сияқты ғалымдардың еңбектерінде
зерттелді.
Соңғы жылдардағы әдебиеттерде құзырлылық ұғымы жеткілікті деңгейде кең қолданылады. Мысалы,
ақпараттық, технологиялық, әлеуметтік, кәсіби құзырлылық түрлері көрсетілген.
К.К.Колиннің пайымдауынша, «мұғалімнің ақпараттық құзырлылығы» біліми үрдісте ақпаратты
қолдану және меңгеру деңгейін көрсетеді. Қазіргі мұғалімнің меңгеруге қажетті, аса мәнді ақпараттық
құзырлылықтар қатарына келесілерді жатқызады:
- қазіргі ақпараттық массивтерде ақпаратты іздеу мен сақтаудың ұтымды әдістерін білу және қолдану;
- компьютерлік ақпараттың алуан түрлерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
- ақпаратты Интернетте ұсына білу білігі;
- компьютерлік және Интернет технология көмегімен сабақтарды және сабақтан тыс шараларды
ұйымдастыру, өткізу дағдыларын меңгеру;
- Интернет технологияның өзіндік ерекшелігін ескере отырып, нақты пәнге қолдану дағдыларын
меңгеру.
Мұғалімнің ақпараттық құзырлылығы - кәсіби педагогикалық әрекетте тиімді шешім қабылдауға
мүмкіндік беретін және біліми үрдісте ақпараттық, (интернет) технологияларды қолдану деңгейін
көрсететін арнайы пәндік білімді ұйымдастырудың ерекше типі деп түсініледі.
Біз өз зерттеуімізде болашақ педагог-маманның, соның ішінде болашақ бастауыш сынып мұғалімінің
құзырлылығына қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдай келе, бүгінгі бастауыш білім мазмұнының
жаңару, соған сәйкесті ақпараттандырылу жағдайында бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық
сауаттылықтарын сапалы деңгейде қалыптастырудың басты шарты ретінде мұғалім ақпараттықтехнологиялық құзырлылығына ие болу керек деген пікірді ұстаймыз. Болашақ бастауыш сынып
мұғалімдерінде ақпараттық-технологиялық құзырлылығын қалыптастырудың мақсатқа сәйкестігі оны екі
аспектіде қарастыруға мүмкіндік береді:
• технологиялық тұрғыдан (ОҚАТ түрлері, олардың құрылымы және әрекет ету ұстанымы, олармен
негізгі жұмыс істеу тәсілдері, техникалық қызмет көрсету ережелері және т.б.);
• біліми тұрғыдан (олардың дидактикалық негізі мен әдістемелік қызметтері, құрылу қағидалары,
ОҚАТ қолдану арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру ерекшелігі).
Жоғарыда келтірілген түсіндірмелерге сүйене отырып, бастауыш сынып мұғаліміне қатысты біз келесі
анықтаманы тұжырымдадық: «Ақпараттық-технологиялық құзырлылық - жеке тұлғаның (индивидтің)
қазіргі ақпараттық технологиялардың орасан зор мүмкіндіктерін қолдана отырып, оқу, тұрмыстық, кәсіби
міндеттерді сауатты деңгейде шешуге қабілетілігі мен дайындығы».
Соның негізінде білім жоғары дәлелденген және шын мәнінде жеке тұлғаның әлеуетінің жоғары
деңгейдегі қажеттілігін, оның айналасындағылардың мойындауы және өзінің жеке мәнділігін сезінуін
қамтамасыз ететін тұлғалық-бағдарлы болып келеді.
Сөйтіп, бастауыш мектеп мұғалімінің ақпараттық-технологиялық құзырлылығы оның оқытудың
қазіргі ақпараттық технологияларын қолдана білуін және бастауыш білімнің сапалы жаңа тұлғалықбағдарлы парадигмасын жүзеге асыруда өз кәсіби әрекетінде оларды тиімді пайдалана білуді болжайды.
Болашақ бастауыш сынып оқушыларын кәсіби дайындауда маңызды міндеттердің бірі - олардың
ақпараттық-технологиялық құзырлылықтарын қалыптастыру. Міндеттің жүзеге асуы техникалық,
программалық құралдар мен ақпарат саласындағы ізденушілік әрекетке деген жүйелі тұрғыдан қараудың
арнайы біліктігі мен дағдыларының қалыптасуын талап етеді. Көп жағдайда адамдар мен компьютерлер
әлемі арасындағы тосқауылды еңсере алудың сәттілігін және ақпараттық дүниетанымның қалыптасуына,
студенттердің жүйелі ойлауының дамуы мен өз кәсіби міндеттерін шешуге қажетті программалық құралдар
тобынан бағдарлана білуді және компьютерлердің сырт пішінін таңдауды анықтайды. Сондықтан да
болашақ бастауыш сынып мұғалімінің ақпараттық-технологиялық құзырлылық-тарын дамытудың негізгі
ережелері болып табылатындар:
- техникалық- программалық құралдар мен ақпарат саласынан білім, білік және дағдыға деген ынта,
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қажеттілік және қызығушылық;
- қазіргі ақпараттық қоғам жүйесін бейнелейтін қоғамдық, жаратылыстану және техникалық білімдер
жиытығы;
- ізденушілік-танымдылық әрекеттің информативті негізін құрайтын білімдер;
- ізденушілік-танымдылық әрекеттің операциондық негізін анықтайтын тәсілдер мен әрекеттер;
- программалық қамсыздандыру мен техникалық ресурстар саласындағы ізденушілік әрекет
тәжірибесі;
- «адам- компьютер» қатынасы тәжірибесі.
Сонымен қатар студенттерді дайындауда дәстүрлі педагогика қағидасын қабылдамау оқу үрдісінің
тұлғалы-бағдарлы тұрғысынан қараудың негізгі ережелеріне сәйкес келетін және педагогикалық іс-әрекетке
дайындықты қалыптастыруға көмектесетін оқу сабақтарын өткізу әдістемесіне қойылатын бірқатар тұтас
дидактикалық талаптарды себеп болды. Осыған сәйкес келесілер анықталды:
- сабақта өзара түсіністікке, көтеріңкі көңіл-күйге құрылған жағымды эмоционалды климат жасау;
- кәсіби міндеттерді шеше отырып, болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға
бағытталған оқу әрекеттерінің барлық формаларын (лекция, лабораториялық жұмыстар, практикалық,
семинарлық сабақтар, мектептегі педагогикалық практика және т.б) асыру жолдары) қамти отырып,
күтілетін нәтижеге жетуді дәл жобалай білу;
- әскерлік ойындарға, оқытудың жаңа инновациялық әдістеріне құрылған оқытушының студенттермен
өзара әрекетінің белсенді формаларын кеңінен қолдану;
- үйренушілердің өзара тәжірибе алмасу, бірлескен шығармашылық жұмыстар ұйымдастыра
білулеріне жағдай жасау;
- студенттің әрбір жеткен жетістігін үнемі көтермелеп, өзіне, қабілетіне деген сенімділігін арттыру;
- студенттерді орындаған жұмыстарының практикалық мәнділігін жете түсінуге, пайда болған
қиындықтарды ұғынуға логикалық түрде жетелейтін оқу, оқу-зерттеушілік және ғылыми-зерттеушілік
жұмыстар көлемін ұлғайту;
- мерзімді басылымдарда жарық көрген ғылыми-әдістемелік мақалалармен, жаңа оқу-әдістемелік
кешендермен таныса отырып, үнемі өз білімін жетілдіріп отыруға баулу.
Сөйтіп, жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, жасайтын тұжырымымыз:
1. Педагогтар құзырлылықтары білікті, білімді, қабілетті және қатынасты кірістіретін анықталған
құрылымға ие. Олар үнемі мұғалім жұмысының өзгеру шарттарына, қайталанбайтын тәрбиелік жағдаяттар
мен қатынастарға сәйкесті өзгеріп, жаңартылады.
2. Оқытудың қазіргі ақпараттық технологияларын тиімді қолдану нәтижесінде күрделі психикалық
білім ретінде ақпараттық -технологиялық құзырлылық қалыптасу керек. Ол компьютермен жұмыс істеудің
бытыраңқы білімі мен білігімен сипатталмайды, ол үйренушінің тұтас жеке тұлғасының кіріктірілген
сипаттамасы болып табылады және оның ақпараттық (компьютерлік) бағыттылығын, сәйкесті білімді,
білікті меңгеруге ынтасын, оқытудың қазіргі ақпараттық құралдары көмегімен оқу және кәсіби әрекеттегі
ойлау тапсырмаларын орындауға қабілетін, компьютерлік ойлау тәсілдерін қамтиды.
3. Ақпараттық-технологиялық құзырлылық қазіргі ақпараттық технологияларды зерттеу кезеңінде
де, сондай-ақ болашақ оқыту құралы ретінде оны қолдануда да қалыптасады. Бұл екі жағдайда да оған
үйренушілердің жеке сапалары мен ынтасы сай келеді, ал тұтастай алғанда ол жеке жетілу қыры болып
қарастырылады.
4. Ақпараттық-технологиялық құзырлылық кәсіби құзырыттілікпен өзара тығыз байланысқа ие,
өйткені оның қазіргі ақпараттық технологиялар негіздерін білу, оларды қолданудың білік-дағдылары кәсіби
құзырыттілік компоненттері құрылымына енеді. Сондықтан да болашақ бастауыш сынып мұғалімінің
ақпараттық-технологиялық құзырлылығы бүгінгі таңда олардың кәсіби құзырыттіліктерінің басты негізін
құраушы болып табылады.
5. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің дайындық жүйесін жетілдіру жұмыстары бүгінгі
бастауыш білімнің негізгі мақсаты - аса көп көлемдегі ақпаратты қабылдап, өңдей білуге, оларды қазіргі
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жұмыс құралдарымен және технологияларымен қаруландыру, оның болашақта ақпараттық мәдениетіне
негіз болатын ақпараттық сауаттылықтарын қалыптастырудан туындауы қажет.
6. Қазіргі ақпараттық технологиялар саласынан өз бетімен білімдерін көтерумен, білім алумен бүгінгі
күнге дейін міндетті болып келген тек информатика мұғалімі емес, сонымен бірге әрбір педагог айналысу
керек. Соған сәйкес педагогикалық оқу орнын бітірген түлек оқытудың ақпараттық технологияларын және
ақпараттандыру құралдарын сауатты деңгейде қолдана алуға дайын болуы тиіс.
7. Практика және зерттеу көрсетіп отырғандай, болашақ бастауыш мектеп мұғалімі бастауыш білімді
ақпараттандыру жағдайында өзінің кәсіби іс-әрекетіне сәйкес бола алады, егер оқытудың бүкіл кезеңінде
ҚАТ - ны қолдануға байланысты мақсатқа бағытталған жүйелі жұмыс жүргізілсе, әлемдік ақпараттық
кеңістіктегі біліми ресурстарға, түрлі ақпарат көздеріне қол жетімді болса.
8. Болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық іс-әрекетін моделдеуде біздің басты ескеретініміз
- бұл қазіргі мұғалім жаңа ұрпақпен жұмыс істейді. Жаңа ұрпақ - бұл мектептегі оқу-тәрбие үрдісінің
мазмұнын, әдістемесін жаңартуды және дәстүрлі емес, инновациялық амал тәсілдерді жасақтау мен
ендіруді талап ететін оқушылар.
9. Маман дайындауда жоғары тиімділікті қамтамасыз ете отырып, кәсіби бағытталған ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын жобалау мен енгізу XXI ғасыр педагогикасының өзекті міндеті
болып қала беретіндігі анық, өйткені ғаламдық ақпараттандыру қоғамында түлектердің бәсекелестігі мәнді
дәрежеде олардың ақпараттық - технологиялық құзырлылығымен, ал жоғары оқу орны рейтингісі - оқу
үрдісінде қазіргі ақпараттық технологиялардың даму тенденциясы қаншалықты икемді ескерілетіндігімен
анықталмақшы.
Әдебиет:
1.Болашақ мамандардың ақпараттық құзырлылықтарын қалыптастырудың негізгі бағыттары7
Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы.- Астана, 2002.-Б.3-11.
2.Қазақстан Республикасының стратегиялық дамуының 2010 жылға дейінгі бағдарламасы.-Астана,
2003.-Б.3-21.
3.Қазақстан Республикасының білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы.- Астана, 2005.- 28 б.
4.Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі Тұжырымдамасы.Астана, 2004.-26 б.
5.Қазақстан Республикасы жоғары педагогикалық білімді дамыту тұжырымдамасы.- Алматы, 2005.48 б.
6.Қазақстан Республикасы жаңа формация мұғалімінің үздіксіз педагогикалық білімі тұжырымдамасы.Алматы, 2005.- 36 б.
7. Кеңесбаев С.М. Жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық
технологияны пайдалана білуге даярлаудың педагогикалық негіздері: педагогика ғылымдарының докторы
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. - Түркістан, 2006 жыл. - 316 б 8.Бидайбеков Е.Ы.
Развитие методической системы обучения информатике специалистов совмещенных с информатикой
профилей в университетах Республики Казахстан: автореф. на соис. ученой степени кандидата пед.наук. Москва, 1998.- 38 с.
9.Балыкбаев Т.О. Теоретико-методологические основы информационной модели формирования
студенческого контигента вузов: автореф. на соис. ученой степени доктора пед.наук. - Алматы, 2003. 40 с.
10. Кариев С.Совершенствование обучения информатике в общеобразовательных школах Казахстана:
автореф. на соис. ученой степен доктора пед. наук. - Алматы, 1997.- 38 с.
11. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы
образования \\ Нар.образование. - 2003.№2,5.- С.23-30.
12. Шишов С.Е. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость. \\ Педагогика
№ 2, 2004. –С.22.

334

Nazarbayev
Intellectual
Schools

13. Д.Ермаков. Компетентность в решении проблем. \\ Народное образование № 9, 2005. –С.92.
14. Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного обучения.\\
Педагогика № 4, 2003. –С.42.
Г.С.Саудабаева
доктор педагогических наук, доцент
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая
(Республика Казахстан)
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Обеспечение эффективности образования, предполагающей его современное качество,
фундаментальность и соответствие актуальным потребностям личности, общества и государства,
представляет собой главную задачу системы образования Республики Казахстан. Одним из важных средств
решения данной задачи в общеобразовательной школе является организация профильного обучения
старшеклассников, что предусмотрено в действующих нормативных документах. Современная школа
и в нашей стране, и за рубежом повсеместно и активно профилируется, а спектр профилей постоянно
расширяется. Школа становится профилированной при введении дополнительно одного или нескольких
профилей обучения к общему содержанию образования.
Профильное обучение понимается как система специализированной подготовки, ориентированная на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда. Оно направлено на более полный учет интересов, склонностей и способностей учащихся,
на создание условий для обучения школьников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями относительно продолжения образования.
Профильное обучение одновременно позволяет реализовать личностные и общественные
потребности, поэтому в его основе лежит личностный подход, ориентирующий общеобразовательную
школу на создание условий для максимального развития учащихся в соответствии с их познавательными
и профессиональными намерениями, на расширение возможностей для выстраивания индивидуальной
образовательной траектории. Выбор учащимися профиля обучения является основой построения
профильного обучения в старшем звене. Чтобы этот выбор школьники делали самостоятельно, чтобы он не
навязывался им, надо уже с начальной школы воспитывать у них понимание необходимости постоянного
поиска и выбора своего пути, а по окончании основной школы ученики должны уже выбрать профиль
обучения в старшей школе.
В организации профильной дифференциации школьников необходимо учитывать следующие
основные ориентации:
- ориентация на определение профиля обучения по циклам учебных дисциплин: гуманитарный,
филологический, физико-математический, естественно-химический, химико-биологический и другие;
- ориентация на крупные сферы и отрасли труда: основы агротехники и механизации растениеводства;
промышленность; торговое обслуживание; основы медико-санитарной подготовки и др.;
- ориентация на профили профессиональных учебных заведений.
Определенное количество профилей первоначальной профессиональной подготовки могут
ориентировать школьников практически на все типы и виды профессиональных учебных заведений.
В соответствии с существующими профессиональными учебными заведениями можно определить
примерный перечень профилей первоначальной профессиональной подготовки школьников (см. таблицу).
Ведущее место в первоначальной профессиональной подготовке занимает интегрированное
профессиональное образование на политехнической основе. Такое образование позволит обеспечить
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учащимся возможность овладения несколькими специальностями в рамках их первоначальной
профессиональной подготовки. Принцип политехнизма предусматривает усвоение учащимися общих
технико-технологических, организационно-экономических, психолого-физиологических и педагогических
основ современной сферы трудовой деятельности [1]. Очевидно, рынок труда предъявляет определенные
требования к трудовой, профессиональной подготовке выпускников школы. Поэтому в содержании
профильного обучения должны быть предусмотрены следующие компоненты.
1) Общеобразовательный компонент включает предметы по основам наук, которые тесно связаны с
будущей профессией. Этот компонент раскрывает общие научные основы определенной сферы труда.
2) Типовой компонент раскрывает предмет труда данного типа профессии. В зависимости от
профиля здесь изучаются основы природознания, техникознания, человекознания, знаковых систем,
искусствознания.
3) Профильный компонент предусматривает ознакомление учащихся с производственнотехнологическими, психолого-физиологическими и организационно-экономическими основами группы
родственных специальностей (профессии, профили).
Общеобразовательный, типовой и профильный компоненты определяют инвариантную часть и
обеспечивают дифференциацию и интеграцию первоначальной профессиональной подготовки школьников
на политехнической основе.
4)Специальный компонент обеспечивает вариативность и индивидуализацию первоначальной
профессиональной подготовки школьников и направлен на раскрытие особенностей профессии и
специальности, которой выпускник школы намеревается овладеть. При наличии условий и желания
школьники могут сдавать квалификационные экзамены по несложным доступным профессиям на
начальный разряд.
Первоначальная профессиональная подготовка должна способствовать формированию у школьников
личностных качеств, имеющих особое значение для данной профессии. Кроме того, определенные
требования к человеку предъявляют классы, отделы и группы профессий. В ходе первоначального
профессионального обучения необходимо подготовить школьников адаптации к следующим факторам:
- предполагаемая социальная роль;
- тип, профиль и специальность будущей профессиональной деятельности;
- содержание и условия труда по избираемой профессии;
- условия поступления и обучения в предполагаемом профессиональном учебном заведении.
Следует отметить, что в казахстанской общеобразовательной школе уже были периоды внедрения
профильного обучения в том или ином виде. Зарождение идеи организации школ с углубленным изучением
предметов, выбранных самими школьниками в соответствии со своими интересами и пристрастиями,
относится к 1918–1923 годам прошлого столетия. Эти первые эксперименты представляли собой новое
слово в педагогике и приближали ее к индивидуальному подходу в выявлении и развитии склонностей,
навыков и умений подростков [2].
Однако идея дифференцированного профильного обучения в те годы оказалась трудно воплощаемой
в повсеместную практику массовой школы. Реализации профильного обучения препятствовали отсутствие
соответствующей учебно-материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, своевременно
изданных специальных программ, а также утилитарно-прагматический подход, направленный на узкую
специализацию, произвольный характер выбора программ в различных школах. Профильные направления
выбирались школой в соответствии с ее производственным окружением. При этом не учитывались
интересы и склонности учащихся, их профессиональная предрасположенность. Как показала практика тех
лет, только отдельным школам, которые были созданы на базе бывших гимназий с учебными кабинетами
и мастерскими, после приобретения некоторого опыта удавалось добиться положительных результатов в
осуществлении профильного обучения.
В 50–90-е годы неоднократно предпринимались попытки возродить эти традиции, продолжить
и развить положительный педагогический опыт, наполнив его новым содержанием и созданием новых
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организационных форм (физико-математические школы, специализированные школы и классы с
изучением иностранных языков, межшкольные учебно-производственные комбинаты, школы-заводы,
школы-комплексы и т.д.). Однако, несмотря на определенные положительные результаты, эти попытки на
практике столкнулись с некомпетентностью исполнителей, с формализмом, схематичностью, безликостью
реализации.
В современных условиях обоснованная профилизация средней общеобразовательной школы выходит
на первый план. Предпринимаются реальные практические шаги: создана широкая сеть разнотипных
учебных заведений (гимназии, колледжи, лицеи), почти во всех школах открыты профильные классы, а
также классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы интенсивного или ускоренного
развития и т.п.
Профильное обучение представляет собой одну из действенных форм дифференциации обучения.
Это – дифференциация, связанная с организацией обучения на основе определенных критериев со
стабильными классами (группами) [3]. При профильной дифференциации обучения ведущей структурой
становится профиль, т.е. та или иная комбинация базовых, профильных и элективных курсов. С указанной
точки зрения, профилизация может быть рассматриваема как промежуточная форма дифференциации
обучения между недифференцированным подходом (преобладающим в современной школе) и глубокой
специализацией (присущей для лицеев и специализированных школ).
На процесс развития содержания, форм и методов профильного обучения оказывают большое влияние
два вида факторов:
- внешние факторы, оказывающие опосредованное воздействие: обстоятельства или объекты
действительности, которые находятся вне системы образования;
- внутренние (педагогические) факторы, которые оказывают непосредственное воздействие.
Характер влияния этих факторов различен и зависит от специфики самого фактора и временного
периода (этапа) развития образовательных систем.
Потребность в преобразовании процесса обучения в основной школе порождена не только введением
профильного обучения, но и особенностями основной школы. Это - наиболее трудное для модернизации
звено общеобразовательной школы, в котором наблюдается наибольшая перегрузка, многопредметность,
снижение учебной мотивации учащихся.
Решение большинства из этих проблем связано с осуществлением предпрофильной дифференциации
в основной школе. По сравнению с профильной дифференциацией, предпрофильной дифференциации
присущи несколько иные сущностные, целевые, функциональные и структурные характеристики.
Предпрофильное обучение должно обеспечить выявление и развитие как учебных возможностей учащихся,
так и их интересов, намерений и склонностей, чтобы каждый выпускник основной школы еще до перехода
на третью ступень обучения мог четко и осознанно выбрать направление профильного образования. Следует
учитывать и то обстоятельство, что значительная часть выпускников основной школы продолжают свое
обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Следовательно, предпрофильная подготовка
должна учитывать и ориентацию на профили таких учебных заведений с учетом личных намерений самого
школьника.
Однако в установке предпрофильной подготовки нередко преобладает селекционный подход (отбор
учащихся и комплектование профильных классов на основе осознания ими своих возможностей и
интересов). При этом отбор в профильные классы по-прежнему происходит преимущественно на основе
академической компетентности или образовательного рейтинга задач. Все это снижает роль и значение
предпрофильной подготовки школьников. Предпрофильная дифференциация должна представлять собой
целостный психолого-педагогический комплекс по выявлению познавательных возможностей и интересов,
образовательных и профессиональных намерений школьника и на этой основе подготовки учащегося к
осознанному выбору будущего профиля обучения.
Предпрофильная дифференциация, как подготовительный этап к реализации профильной
дифференциации, обладает следующими специфическими особенностями:
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- Предпрофильная дифференциация обучения представляет собой социально-педагогический
феномен, поскольку ее появление вызвано реальной потребностью социума и личности в осуществлении
непрерывного образовательного процесса, обеспечивающего качественную подготовку школьника к
продолжению образования в соответствии с его индивидуальными особенностями.
- Предпрофильная дифференциация исключает раннюю фуркацию и должна учитывать то, что
формирование основных структур мышления заканчивается у ребенка к 14 годам. Поэтому ранняя
профилизация может привести к нежелательным последствиям, когда пласты человеческой культуры
останутся вне поля зрения школьника. Следовательно, учащиеся должны изучать все предметы учебного
плана, чтобы их выбор профиля дальнейшего образования был обоснованным.
- В отличие от профильной дифференциации предпрофильная не может осуществляться посредством
создания особых классов и требует поиска более гибких форм дифференциации и моделей ее организации,
учитывающих социальную ситуацию развития, психофизиологические и личностные особенности
учащихся старших классов основной школы. Указанные формы должны предотвращать социальную
селекцию и обеспечивать равный доступ к полноценному образованию различных категорий учащихся в
соответствии с их индивидуальными особенностями.
Предпрофильная дифференциация обучения имеет определенные функции. Исходной основой для
выявления этих функций выступает то, что она дает школьнику как субъекту своей жизнедеятельности.
Выявить функцию того или иного педагогического феномена в развитии и жизнедеятельности человека –
значит, обнаружить ту роль, которую этот феномен выполняет в жизни человека как целостного существа
[4]. Анализ сущностных характеристик предпрофильной дифференциации обучения и ее значения в
профессионально-личностном становлении учащихся старших классов основной школы позволяет в
качестве основных выделить функции самоопределения, самореализации и самоутверждения, адаптации,
развития, а также компетентностную функцию.
Реализация данных функций становится действенным средством дальнейшего развития личности
школьника и его успешной социализации. Очевидно, предпрофильная подготовка и профильная
дифференциация выступают как взаимосвязанные звенья целостной системы, направленной на успешное
самоопределение школьников и, прежде всего, их профессионального самоопределения.
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2. Ревякина В.И. Резервные возможности воспроизводства педагогических кадров: из опыта Томской
области // Образование в Сибири. - 2002. - № 1. - С.103-109.
3.Орлов В.А. Элективные курсы по физике и их роль в организации профильного и предпрофильного
обучения // Физика в школе. – 2003. - №7. – С.17-19
4. Мацкайлова, О. А. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном пространстве
урока. –Волгоград, 2002
Сегізбаева Г.И.
Жамбыл атындағы №5 мектеп-гимназиясы
(Қазақстан Республикасы)
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Француз тіліндегі идеал, грек тіліндегі идея – мақсат туралы ұғым, түп-негізі мұрат-мақсатқа келіп
тіреледі. Біздің бүгінгі идеалымыз – тәуелсіздік. Математикада алгебраның негізгі ұғымдарының бірі
– идеал болса, сол идеалымыз сан ғасырлар бойы – тәуелсіздік болды. Өзі философиялық ұғым, адам
ойының практикаға қарай бет алуы, білімнің іске асуын қамтамасыз ететін процесс – идея десек, сол идея
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мыздың түп-төркіні де- тәуелсіздік! Ұлттық тәуелсіздік содан барып, идея мен логиканың қосындысынан
пайда болған идеология да, әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін қоғамдық сана, саяси, праволық,
философиялық, моральдық, эстетикалық және діни көзқарастар мен теориялық идеялардың жиынтығы
болса, сол идеологияның шыңында да, қайнар көзінде де – «тәуелсіздік» рухы өз туын желбіретуге тиіс.
Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолдауындағы
«ХХІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кәсіптік даярлау бөлімінде: «ХХІ ғасыр білімін дамыта алмаған
елдің тығырыққа тірелері анық. Біздің болашақтың жоғары технологиясы және ғылыми қамтылуы,
өндірістер үшін кадрлер қорын жасақтауымыз қажет. Осы заманға білім беру жүйесінде әрі алысты барлап,
кең ауқымды ойлай білетін, осы заманғы басқарушыларсыз біз иновациялық экономика құра алмаймыз.
Қазақстан жоғары оқу орнының міндеті - әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру. Біздің әрбір
Қазақстандықтардың жоғары білім алуына нақтылы кепілдік беруіміз керек.
Бәрі де мектеп қабырғасынан басталады. Сондықтан біздің 2008 жылдан 12 жылдық жалпы орта білім
беруге көшіп, педагогтардың кәсіптік деңгейін, оқулықтар мен білім беру бағдарламаларының сапасын
арттыруымыз керек. Біз мұғалім мамандығының беделі мен абыройын қайтаруға міндеттіміз» - делінген.
Жаңа ғасырдың жеке тұлғасын қалыптастыру бағытында білім беру мәселесі егеменді еліміздің басты
назарында болып отыр. Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, білім беру мазмұнының түбегейлі
өзгеруі, оның әлемдік білім кеңістігіне енуі - бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге, мұғалімдер алдына жаңа
талаптар, жаңа міндеттер қойып отыр.Сондықтан білім беру саласындағы оқытудың озық,педагогикалық
жаңа технологияларын жетік меңгермейінше сауатты маман болу мүмкін емес.
Осыған орай,әрбір мұғалім барлық жаңалықтар мен әдіс-тәсілдерден хабардар болып,оқыту
түрлерін,әдіс-тәсілдері мен құралдарын жетілдіріп,оларды тиімді қолдану жолдарын іздестіріп,өз кәсібін
шығармашылықпен дамытып отыру қажеттілігі – заман талабынан өзінен-өзі туындап отыр.
Білім беруді ұйымдастырудың дүниежүзілік тәжірибесінде көптеген оқыту технологиялары жүзеге
асырылуда. Ондағы мақсат – оқушының танымдық қабілеттерін,яғни өзінше ойлау қабілеттерін арттыру,
елестету мен есте сақтауын, дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз ету.
Жалпы білім беруде баланың білімін,білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын,білім алу арқылы
дамуын бірінші қойып отыр.
Әрбір мұғалімнің алдында мынадай міндеттер туындайды:
1. Оқушылардың танымдық қабілетін дамыта отырып, ақыл-ой еңбегі мен мәдениетіне енетін
дағдылар мен тәсілдерді,оларды іс-әрекеттің басқа салаларына қолдануды,білімді өз бетімен меңгеру
іскерлігін қалыптастыру.
2. Есте сақтау мен сауаттылық біліктілігін дамыту.
3. Оқушыларды инттелектуалды дамыту – қазақ тілінің, қазақ әдебиетінің заңдылығына, іс-әрекетіне
тән қоғамда толыққанды қызмет етуге қажеті ойлау сапасын қалыптастыру.
Тіршілік үшін ұрпақтан өзге өзекті нәрсе жоқ.
Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе -сол ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Елбасы
Н.Ә.Назарбаев: «Білімді, сауатты адамдар-бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші»
деуінің өзі-үлкен көрегендіктің белгісі.
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясын қолдаубарша ұстаздардың міндеті екені де анық.
Өзекті мәселе-жас ұрпақтың Елбасы бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Өйткені қазіргі кезеңде
білім беру жүйесінің ең басты мәселесі –шәкірттің білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге
жеткізу.Осыған орай мемлекеттік білім беру саясатының бағытында мектеп баланың дамуын жүзеге
асырып, тұлғаның қабілеттілігін ескеріп, бір қалыпта қалыптасуын қамтамасыз етуі керек.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» (СТО) бағдарламасының қазіргі таңдағы
талаптарға сай жоғары білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана білетін оқушыларды тәрбиелеуде орны
ерекше.
Сын тұрғысынан ойлау-даму (дамыту) оқушылардың сын тұрғыдан ойлау қабілеттері дамыған сайын,
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жекеден-жалпыға, дифференциялдыдан –сенімділікке, интуициядан –логикалыққа, бір перспективадан –
көп перспективаға өседі (Қосымша №1)
Осының айғағы ретінде айта кетсек, Мағжан Жұмабаев айтқандай, жеке тұлғаның жан көріністерінің
үш түрінің ақыл көріністері (таным процестері), ішкі сезім немесе көңіл көріністерінің (сезімдері мен
эмоциялары) және қайрат көріністерінің (ерік процестері) дамытылуы – сын тұрғысынан ойлаумен
байланысты.
Адамилық парадигманың басты мақсаты – адамның қабілетін алып, оның рухани, тұлғалық өсуіне
және кемелденуіне ықпал ету. Баланың көп білуі, жақсы оқуы маңызды емес. Ең бастысы – тұлғаның
үйлесімді жетілуі. Яғни шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы. Оқушының ақыл-ойының нақты дамуы
сабақ үстінде айқындалады.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында шешуші рөл атқаратын құбылыс – оқушылардың шығармашылық
қабілетін арттыру. В.Рогова былай дейді: «Оқыту технологиясының ең басты проблемасы – ұжымдық
жұмыста жеке оқушының жеке мүмкіндігін дұрыс аңғарып,оны дұрыс істете білу». Яғни, үнемі баланың
тілін дамыту,сөйлеу тілін жетілдіріп,лексикалық қорын молайту.
Оқушылар сауатты сөйлеп,сауатты жаза білуге тек қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде ғана емес,
мектептегі барлық қоғамдық жұмыстар мен іс-шараларда қаматамасыз етілуі тиіс. Сонда ғана оқушы
сауаттылығы қалыптасады, белсенділігі артады.Білімді гуманизациялау принципі дегеніміз – білім берудің
маңызды қажетті мәселелерін оқушының талабымен ұштастыра отырып, оқу міндетін дұрыс шешу.
Оқушыларды қызықтырып, назарын сабаққа аударудың бірден-бір ұтымды әдісі – сабаққа жаңалық
элементін енгізу, әрбір сабақты қандай да болсын бір жаңалықпен әсерлендіріп, тартымды етіп отыруға
тырысқан жөн. «Әсерлі сабақ – белсенді сабақ» - дегендей, мұның оқушыға да, оқытушыға да берері
ізденістерге бастайтыны анық.
Құрметті әріптестер, өзімнің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныпта сыныптан тыс
өткен бір сабағыма тоқталып кетейін.
Сабақтың тақырыбы: Мағауия Абайұлы «Медғат-Қасым» поэмасы жайлы білім беру. Өз бетінше
шығармашылық ізденіспен жұмыс істей білуін дамыту. Сұрақ қою арқылы баланың ойына қозғау салу.
Тыңдай, сөйлей білу мәдениетін қалыптастыру. Поэма арқылы оқушы бойында адамгершілік, ізгілік
қасиеттерін қалыптастыру, сезімталдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Жаңа білім беру сабағы.
Сабақтың әдісі: Аралас сабақ.
Нәтижесінде: оқушылар түсініп алады, ойлау қабілеті дамиды, Мағауияның «Медғат-Қасым»
поэмасын толық меңгереді, ойларын еркін жеткізе білетін, мәдениетті тұлға қалыптасады деп болжамдаған
болатынмын.
Сабақ барысында Қасымға мінездеме жазуды тапсырдым. Бірақ еш қызықтыру жұмыстарын жүргізген
жоқ болатынмын. Бірінші кезеңде олардың көбісі мынадай мінездеме жазды.
Мінездеме
Қасым –өжет, қайратты, бір беткей, қайсар, мейлінше кекшіл адам. Істерінің қайсысын алсаңда ірі,
басқалардан бөлек. Оның портретін ақын:
Дейтұғын бір құлы бар Қасым атты,
Қара сұрлау пішіні, зәңгі затты.
Отты қара көзі бар, ұзын бойлы,
Тәкәппар, тәуекелшіл, бек қайратты, –деп бейнелесе, кейін оның қайсарлық мінезін де соған сай етіп
суреттейді. Меніңше, Қасым кекшіл, өнет, қайратты, мейірімсіз. Кек ала білді, өз намысын қорғады.
Сыныптың көп оқушыларының бұлай жаза салуы, оқулық көлеміне ауытқымауымен ойға қалдырды.
Белсенді оқу әдісіне жету үшін не істеуім керек? Мұғалімнің сабаққа дайындығы мен мақсаты талапқа сай
болды ма? Оқушылар тек бірқалыпты баяу жазды, оның себебі неде? Осыдан шығу жолды қарастырдым.
Көбінесе мен бар күшімді тек білім мазмұнына салып, оқушының өз ойын, сезімін, ішкі дүниесін білуге мән
бермеппін. Ең маңыздысы –олар қате жіберуден, өз ойын анық жеткізе алмаудан қорықпауы керек. Менің
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балалар ойына сеніп және келісетінімді байқаса, олар өз ойын ашық шынайы түрде білдірер ме еді... жазуға
үйрету процесі оқушылардың өздерін жазушы ретінде қабылдауларына итермелейді. Негізінде оқушылар
өздері үшін маңызы бар мәселе жөнінде жазу үшін тақырыптарды таңдап алады. Осы жағынан алғанда
жазба әркімнің өзі жөнінде және өзіне қызықты тақырыбы жайында білуі деген сөз. Кейде оқушылар
мұғалім мен мектептің тапсырмасын қанағаттандыру үшін жазып жатады. Оқушылар өздерін шынымен
қызықтырған тақырып жөнінде жазғаннан гөрі, беделі жоғары мектеп қоғамының қарастыруынан өткен
дайын мәтіндерді айтып беруді жөн деп ойлайды. Мәселен, мұғалім оқушуларға өткен тақырып бойынша
эссе жазып келуге тапсырма берсе, олардың жұмыстары не мұғалімнің сабақ барысында айтқандарының
не болмаса оқулықта жазғандардың қысқаша мазмұны болып шығады . (Дэвид Лэндис, Солтүстік ҚазақАйова Университетінің профессоры, АҚГИ)
Міне, осыдан келіп мен басқа тәсілді қолдануды көздедім. «Елес жетелеу» стратегиясын пайдаландым.
Ол үшін Блумның сұрақ қою өлшемінің «Талдау» сатысын басты назарда ұстадым да тақтаға сұрақтарды
жаздым:
– Қандай адам еді?
– Неге олай жасады?
– Оған қандай шешім табуға болады?
– Бұл поэманың ең қызықты жері қандай?
– Сіз не істер едіңіз? Сіздің ойыңыз бойынша ...
Осыдан кейін қайта байқап көрдім. Сол кездегі оқушылардың әрекетіне тоқталайын. Музыканы
баяу қойып, көздерін жұмдырып, бірқалыпты дауыспен сөйлей отырып, тірек сөздерді пайдаланып, эссе
жаздырдым.Оқушыларымның өз бетінше жұмыс істей білу дағдысы қалыптаса бастады, дегенмен де
жоғары сынып қой...
Эссе
Кек.
Басымды партаға қойып, көзімді жұмып, ойға шомдым. Көз алдыма Қасым бейнесі елестеді. Мұздай
судың астында отырса да, қыңқ етпеген қайсар да өжеп Қасымның дәл жанында отырғандай болдым.
Өн бойым түршігіп, тұла бойымды ашу-ыза биледі. «Өлімнен ұят күшті» дегендей, өлсем де үнімді
шығармаймын деп отырғанын естігенде, өз ернімді тістеніп қатты жымқырыппын. Өз-өзімді еріксіз
әрекетке итермелегендей болып, Медғаттан кек алуға ұмтылдым. Шынында да, «Қасым неге кісі өлтіріп,
қарақшы болды екен? Бұған кім кінәлі? Сіз не істер едіңіз?» деген сұрақтарға жауап тапқандай болдым.
Егер, Медғат жазаламағанда, Қасым қарақшы секілді қайырымды қарақшы ретінде бейнелейді емес пе?
Жазықсыз жәбір көген Қасым өз намысын қорғап кек алды. Сондықтан да Қасым әрекеті дұрыс. Бойын
кек билеген Қасымның бет-әлпеті, киім киісі, жүріс-тұрысы көз алдымнан кетпей қойды. Мен өзім сол
ұйымның ішінде жүргендей болып, еріксіз селт етті, қолымда жалаңдаған қылыш... Ойпырмай, мен өзіме
таңдандым. Мен бір жұмбақ екенмін, беймәлім дүние... Бостанова Амина
Л.Выготский: «Мектепте ғылымға бағытталған жұмысқа, ережені жаттауға қабілеті аз адам, өз
қызығушылығын оятатыны белгілі бір іс-әрекет саласында өте дарынды және қабілетті болуы мүмкін.
Егер мұғалім бір-нәрсені жақсы меңгертуді ойласа, оны қызықты болуын қамтамасыз етуі керек», –дейді.
Мен өзімнің сәттілігім мен сәтсіздігімді салыстырдым.
Оқу мен жазу, ойлау дамуын сабақ құрылымының 2- кезеңінде қарастырамыз.Тек осы кезеңде ғана
оқушы жаңа оймен,жаңалықпен кездеседі.Оқушы өз тәуелсіздігін сезініп,өзін осы жұмысқа толығымен
арнайды.Менің оқушыларым осы эсселерінде поэмаға әртүрлі сұрақ қойып,талдады,жазды.
Сабақ құрылымының үшінші кезеңі - ой толғау кезеңі. Бұл кезеңде оқушылар жаңа мағұлмат
алуға,соған қарай ойларын тұжырымдылауға әрекет етеді.Сын тұрғыдан ойлайтын балалар өз ойларын
толық,дұрыс тұжырымдайды,өйткені олар өздеріне белгілі мәліметті (теорияны) толық меңгергеннен кейін,
практикалық іс-әрекетке көшеді. Сабақты қорытындылауға арналған келесі бөлімде Төлжан Еркеғали
деген тұйық оқушым өз бетінше іздене жұмыс істей отырып, «Соңғы сөзді мен айтайын...» стратегиясымен
жұмыс жасап келіпті.
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Соңғы сөзді мен айтайын...
Міне, осыған қарай отырып, оқушының шығармашылық ойлау қабілетінің дамығандығын байқадым.
Мұғалім мен оқушы әрекеті дұрыс жолға қойылғаннан кейін барып, жұмыстың нәтижесі байқалады.
Өйткені мұғалім –тек бағыттаушы тұлға болу керек.
- Оқушы қабілетін қалай арттыру керек?
Қазіргі дамып жатқан білім тамырына оқушылардың ой-өрісі, күш-қуаты сай болуы керек. Олардың
танымдық қабілетін, теориялық білімін, пәнге қызығушылығын арттыруда мұғалімдер – біздер басты
тұлғамыз. Олай болса, саналы, сапалы, денсаулығы мықты ұрпақты тәрбиелеу барысында мұғалім өз
күнделікті сабағын әртүрлі әдіспен оқушының есінде қалатындай, қызығатындай етіп өткізу керек.
Мұғалімнің жеке тұлғасы, білімі, өз ісіне және оқушылар арасындағы қатынасы, әдістемелік шеберлігі –
оқушының білімге деген ынтасын арттыру кепілі.
Адами құндылықтар мәселесінің психологиялық аспектісі ұлы Абай шығармаларында көрініс тапқан,
оның өлеңдері мен қара сөздеріне үңілер болсақ, тереңнен толғап айтар психологиялық пайымдаулар
ұшан-теңіз, оларды білім беру саласында орынды пайдалана білуіміз керек.
Ұлы Абай оқушылардың білімін қалыптастыруға зор ықпал ететін, зейін мәселелерін терең зерттеген.
Ол баланың еске сақтау, зейін қабілетінің күшті болуының төрт түрлі жолын отыз бірінші сөзінде ашып
көрсетеді Абай ерік-қайраттың адам өмірінде алатын орнына ерекше мән берген, әркімнің өзін-өзі билеуі,
өзінің мінез-құлқын басқаруы, мақсатқа жету жолындағы кедергілерді жеңуі – бәрі де ерік қызметінің
нәтижесі. Сондықтан ол былай кеңес береді: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне
бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал. Өмірді қалай өткіздің, не
білімге, не дүниеге жарамды не қылық жасадың? Бұл даналық ой толғауларын білім мазмұны мен білімге
қойылатын талаптарды іріктеуде басшылыққа алатын қағидаларды таңдауда қолдануға болады.
Қазіргі өзгермелі дүние жағдайында адамның мәні мен әлеуметтік рөлі жаңа сипатқа ие болып отыр.
Соған сай рухани құндылықтар әлемі де түбегейлі жаңарып, адамның ақыл-ой қуаты мен интеллектуалдық
әлеуметін қалыптастырудағы білімнің маңызы туралы қағидалар түбірімен өзгерді. ХХІ ғасырдың оқыту
жүйесінде меңгерілетін білімнің түпкі нәтижесі ең тұғырлы мәселеге айналды. Сондықтан жалпы білім
беретін мектеп қабырғасындағы әрбір білім алушыны дара тұлға ретінде жетілдіруге, оның шығармашылық
қабілеттерін құзыреттілік тұрғыда дамыта отырып нағыз ел азаматы етіп тәрбиелеу бүгінгі күннің кезек
күттірмес мәселесі.
Әдебиет:
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Сеитова Р.А.
Акмолинский институт повышения квалификации и подготовки работников образования
(Республика Казахстан)
ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020 годы рассматривает
казахстанскую систему образования как средство повышения конкурентоспособности национальной
экономики, инструмент вложения инвестиций в человеческий капитал: “Сегодня, -отмечается в документе,
- образование необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные
нужды”.
Программа в качестве специальной задачи обозначила и задачу совершенствования системы
повышения квалификации и переподготовки педагогов, что вполне закономерно, так как система
образования, работающая в реформируемом режиме, не может обойтись без реформирования сложившейся
системы переподготовки кадров.
Государственная программа выдвигает “новое национальное видение: к 2020 году Казахстан образованная страна, умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила”. Это по сути своей
новая философия деятельности образовательных учреждений, которые должны не просто демонстрировать
высокую эффективность, а быть примером устремленности в будущее. “Развитие образования должно
стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое процветание страны» - отмечается
в Программе.
Таков в обобщенном виде новый социальный заказ для системы образования, который дает
реформируемое общество, само пребывающее в состоянии постоянного изменения.
Программе даны общие контуры общества, к которому стремится государство, и в котором предстоит
жить сегодняшним школьникам. Для него характерны такие черты:
- полиязычие - как универсальная характеристика не только казахстанского общества, а как
усиливающаяся тенденция глобализированного мира;
- многообразие каналов получения самой разнообразной информации, что ведет в перспективе
к информационному обществу, в котором решающее значение имеет оперативность распространения
информации, умения ее находить, аккумулировать и обрабатывать, получая из этого новые знания.
- необходимость обучения на протяжении всей жизни, получение в этой связи, второго и третьего, а
может и последующего образования;
- высокая востребованность в компетентном и конкурентоспособном специалисте.
Сегодня система повышения квалификации и переподготовки кадров рассматривается государством
как важный инструмент повышения эффективности деятельности всей системы образования, как
своеобразный канал насыщения системы образования новыми идеями, педагогическими технологиями,
инновационными формами и методами деятельности через работу с кадрами. Задача совершенствования
системы образования предполагает опережающую готовность к инновациям системы переподготовки
кадров.
Одно из инновационных направлений в системе повышения квалификации Акмолинского ИПК
и ПРО - личностно-ориентированная направленность содержания, наполнение его психологическим,
культурологическим смыслом. При этом усиливается фундаментализация содержания, делается упор на
методологические аспекты содержания как общенаучные (системный и синергетический подходы), так и
сугубо педагогические (личностный и деятельностный подходы).
Процесс формирования содержания повышения квалификации осуществляется на основе сочетания
следующих принципов:
-формирование содержания на основе традиционных дидактических принципов (научность,
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практикоориентированность, технологичность и др.);
-блочно-модульный принцип построения содержания повышения квалификации, определяющий
взаимодействие общенаучного, психолого-педагогического и предметного блоков, внутри которых
детализируются не только принципы, но и функции повышения квалификации;
-обновляемость содержания повышения квалификации, что обусловлено динамикой развития
общества и социально-педагогической ситуации, изменениями в образовательном пространстве, в
требованиях к образованию;
-включенность в содержание повышения квалификации форм, методик, технологий образования
взрослых;
-взаимодействие непрерывного и дискретного компонентов процессов повышения квалификации в
его целостном содержании;
-дифференциация содержания квалификации в зависимости от специфики состава слушателей и
условий их деятельности ( н-р: МКШ);
-взаимодействие в содержании повышения квалификации глобального, республиканского, областного,
школьного, конкретно-личностного компонентов;
-увеличение доли нового в содержании повышения квалификации на основе инновационной
деятельности в ее методологическом, теоретическом и технологическом проявлениях.
Опыт творческой совместной работы учителей, руководителей организаций образования и сотрудников
ИПК и ПРО служит надежной основой и для построения и совершенствования системы инновационной
педагогической деятельности в Акмолинской области, определения места и функций ИПК и ПРО в этой
системе.
Эта система складывается из организации работы творческих коллективов учителей и временных
творческих групп учителей базовых и опорных школ, руководства работой экспериментальных площадок
разного уровня(республиканского, областного), исследовательской деятельности.
Реформирование системы образования требует от менеджеров организаций образования следующего:
- нестандартности мышления;
-владения стратегией и тактикой педагогического управления;
-повышения теоретической компетентности в связи с переходом на 12-летнее образование;
-умения руководить внедрением профильного обучения;
- владения знаниями по обучению школьников на основе учебников нового поколения;
- навыков управления внедрением технологизации в учебный процесс школы;
-умения формировать алгоритм подготовки учителя новой формации.
Основными направлениями подготовки руководителей нового типа организаций образования в
соответствии с указанными требованиями являются следующие:
- личностно-ориентированный подход в организации учебного процесса курсов повышения
квалификации руководителей школ;
-деятельностный подход в организации практических занятий;
- организация проектировочной деятельности;
- разработка модели менеджера в соответствии с Концепцией Всеобщего Управления качеством;
-маркетинговый аспект в организации школьно методической работы;
- навыки делового общения;
- андрагогический и синергетический подход к управлению.
Включение в теоретическую часть занятий по ПК руководителей школ лекционного материала по
основам современного менеджмента, управлению качеством образования, стратегическому планированию
развития школы, диагностике и мониторингу в деятельности директора школы способствует проявлению
индивидуальности, видению сильных и слабых сторон собственной деятельности, преодолению
неудовлетворенности в общении и формированию навыков анализа собственной деятельности.
Деятельностный подход осуществляется на основе использования интерактивных форм проведения
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практических занятий:
-работа над разработкой проектов стратегии развития школы;
-разработка и защита моделей руководства профилизацией школы;
-стажировка у директоров инновационных школ;
-тренинги по формированию навыков рефлексии, подготовке и презентации планов внедрения
технологизации в учебный процесс;
-практикумы по разработке РУПов (рабочих учебных планов) школы.
Работа по подготовке руководителя нового типа строится не только на основе индивидуализации,
но и дифференциации, с учетом региональных особенностей системы образования. Наличие большого
количества МКШ (малокомплектных школ) вызывает необходимость построения занятий с учетом
особенностей учебного процесса, кадрового состава руководителей и педагогов МКШ.
От профессионального творческого потен¬циала личности педагога, его способности воспринимать
и реализовывать идеи современной философии образования зависит судьба проводимых реформ в сфере
образования. Инновационные подходы в организации курсовой подготовки учителей свидетельствуют о
том, что для преподавателей предметных кафедр важным является не только содержание курсов, но и
используемые средства, которые могли бы совершенствовать и развивать ключевые компетенции учителей.
Основой обучения и одним из условий развития профессиональной компетентности является активное
участие слушателей в учебном процессе.
В основу программ и учебных планов закладывается деятельностное обучение как управление
личностным развитием, саморазвитие как подход к обучению, самооценка и рефлексия как условия
саморазвития личности.
С целью подготовки учителя к инновационной деятельности можно использовать следующие формы
повышения квалификации педагогов:
•
Проблемные курсы повышения квалификации. Это направление курсового обучения можно
рассматривать только как инициирующую стадию профессионального и личностного роста педагога.
Процесс дальнейшего профессионального развития зависит от того, получит ли учитель поддержку в ходе
повседневной работы в школе или нет.
•
Курсы, проводимые в форме педагогических мастерских. Целью данных курсов является
формирование у педагогов умения организовать исследовательскую деятельность, обеспечение приоритета
творческого саморазвития учителя над традиционной передачей ему знаний, умений и навыков.
•
Курсы инновационного проектирования. Это альтернатива традиционным курсам, данные курсы
ориентированы на освоение инновации и внедрение её в образовательный процесс. Педагог воспринимает
себя одновременно и как теоретика, приносящего новые идеи в процесс планирования учебного процесса,
и как практика, организующего инновационную проблему на основе отработанных педагогических
умений и навыков. Система организации курсов инновационного проектирования, наряду с традиционно
существующими структурами повышения квалификации, включает новые специфические формы развития
профессионализма учителей.
•
Индивидуальная стажировка педагогов, которая осуществляется на основе индивидуальной
образовательной программы по определённой проблеме, построенной в соответствии с принципом
профессионального саморазвития личности, направленным на познание и изменение учителем самого
себя. При таком обучении происходят осмысление педагогом своих практических ценностей, переоценка
накопленного опыта.
Дистанционный учебный курс – это такая форма организации учебной деятельности слушателей
с использованием современных технологий, которая характеризуется индивидуальным подходом к
обучению, дифференциацией процесса подготовки и переподготовки учителей, созданием условий для
непрерывного профессионального самосовершенствования, экономичностью затраченного времени и
другими аспектами, востребованными для системы повышения квалификации педагогов.
Удачной, на наш взгляд, является и такая форма, как индивидуальные и групповые консультации по
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заявкам отдельных педагогов и коллективов образовательных учреждений. Это обеспечивает адресный
подход к обучению педагогических кадров.
Особое место в повышении квалификации педагогов занимают конкурсы педагогического
мастерства. Мы рассматриваем конкурсы как оптимальную форму повышения квалификации педагога,
которая позволяет включить учителя, менеджера образования в активную инновационную деятельность,
наиболее полно осуществляет личностно-ориентированный подход к его профессиональному, научному и
карьерному росту, как возможность общения на профессиональном уровне, возможность создания условий,
способствующих осознанию учителем ценности собственного труда. Участие в конкурсе повышает
рейтинг не только конкурсанта среди коллег, но и рейтинг образовательного учреждения, выдвинувшего
своих учителей на конкурс.
Новой формой инновационного взаимодействия образовательных учреждений и системы повышения
квалификации становится координационная деятельность ИПК и ПРО при осуществлении крупных
внедренческих экспериментов. Так, в Акмолинской области с 2010-2011 учебного года при поддержке
Управления образования области ИПК и ПРО осуществляется масштабный эксперимент по технологизации
учебного процесса. Для определения базовых основ такого эксперимента ИПК и ПРО была разработана
“Концепция технологизации ученого процесса в образовательных учреждениях Акмолинской области”,
которая раскрыла возможности использования современных педагогических технологий, обосновала
необходимость технологизации. На основе анализа результатов деятельности школ области, мониторинга
их научно-методической активности, наличия опыта технологизации, кадрового потенциала, материальных
условий был определен круг образовательных учреждений, которые могли бы принять участие в
эксперименте.
Важным этапом стало углубленное обучение педагогов, работающих в экспериментальных
образовательных учреждениях, основам технологизации. Было проведено несколько выездных кустовых
курсов по технологизации, началось осуществление научно-методического кураторства каждой
экспериментальной площадки из числа работников ИПК.
Сейчас в педагогических коллективах экспериментальных площадок идет большая подготовительная
работа, разрабатываются экспериментальные учебно-методические комплексы, которые после научнометодической экспертизы будут защищаться на областном Координационном совете по технологизации
учебного процесса.
Инновационная составляющая становится неотъемлемой характеристикой деятельности ИПК и ПРО,
потому что это веление времени. Без внедрения новых подходов по всем направлениям своей деятельности
невозможно решение поставленных задач.
Сейдахметова Б.А.
Басқару колледжі
(Қазақстан Республикасы)
ТИІМДІ ӘДІС, ТИІМДІ БІЛІМ- ТИІМДІ ОҚЫТУШЫ
Соңғы жылдарда Қазақстанда білімнің ұлттық жүйесін реформалау және оның әлемдік білім беру
кеңістігінде интеграциялану үрдісі жүзеге асырылуда. ҚР ҒжБМ Техникалық және кәсіптік білім беру
Департаментінің директоры К.К.Бөрібековтың «Проблемы развития технического и профессионального
образования» тақырыбындағы баяндамалар, мақалалар жинағында айтылғандай,ертеректе Техникалықжәне
кәсіптік білім беру саласына онша көңіл бөлінбеген болатын, ал қазіргі уақытта ол үздіксіз білім беру
үрдісінің ең қажетті кірпішіне айналып отыр. Техникалық кәсіптік білім беру – бұл белгіленген екі жеткізу
пункті бар магистрал : орта білім жүйесінен еңбек нарығына және жоғары білімге. ТжКБ-нің шешуші мәні
әр түрлі өмірлік пунктерді байланыстыру және өскелең ұрпақты өмірде өз қалауы бойынша ұмтылатын
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мақсаттарына жеткізу.
Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің депутаты Б.О.Алимжановтың мәліметіне сүйенсек,
қазіргі таңда елімізде 894 ТжКБ мекемесі бар, онда 604 мың адам 185 мамандық бойынша білім алуда екен,
бұл аз көрсеткіш емес. Бұдан көрініп тұрғандай жалпы мектеп қабырғасынан кеткен білім алушылардың
көп салмағы ТжКБ мекемелеріне тиіп отыр. Яғни біздер ТжКБ мекемелері оқытушыларының мойнында
үлкен жауапкершілік тұрғанын, болашақ жастарымыздың тағдыры біздердің қолымызда екенін шын
жүрекпен сезінуіміз қажет.
Сапалы мамандар даярлау міндетін жүзеге асыру көп күш жұмсауды қажет етеді.Заман талабына сай
әрбір тиімді оқытушы аянбай, тынбай ізденіп, оқып-үйреніп, оқытудың ең тиімді деген жолдарын дұрыс
таңдап, өз тәжірибесіне енгізіп, білім алушыларға тиімді білім беріп, білім дәрежесін талапқа сай деңгейге
жеткізіп, заман талабына сай жан-жақты да құзыретті маман даярлаумәселесін ең өзекті мәселе деп түсінуі
қажет. ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында кез-келген білімді ұстаз өз еліміздің еңсесін биіктету үшін
қолынан келгенінінің бәрін жасап, Елбасымыз Н.Назарбаев айтқандай «Өмір бойлық» білімге өз үлесін
қосуға ұмтылуы міндетті.Әрине бұл бір күнде жүзеге асатын тірлік емес. Ол жылдар бойы педгогтардың
бойында қалыптасқан шығармашылық қабілет пен білімі негізінде жаңаны өз біліміне қоса отырып, өзінше
жаңашылдыққа бет бұру арқылы ғана жүзеге асады.
Қазіргі кезде жалпы елімізде ТжКБ мекемелеріндегі білім дәрежесі жоғары деңгейге жетіп отыр ма?
Неге әлі күнге дейін білімі төмен оқушылар саны азаймайды? Оның себебі неде? Осы сұрақ бәрімізді
де мазалауы тиіс. Әсіресе жаратылыстану пәндері соның ішінде математика және физика пәндерінен
оқушылардың білім сапасы көңілден шықпайды. Өз еңбек жолымда мен көп нәрсеге көз жеткіздім.
Менің соңғы жылдары түйген ойым ең тиімді әдісті таңдамай, оқушы жүрегіне жол таппай білім сапасын
арттыру мүмкін еместігі. Жасыратыны жоқ, көптеген оқытушылар осы мәселеге үстірт қарап, уақыттың
тығыздығына бас иіп кете барады.
Біраз жылғы еңбек өтілімде білім беру мекемелеріндегі әкімшілік құрамында болып, 200-ден аса
оқытушылар,мұғалімдермен еңбек етіп, олардың сабақтарына қатысу мүмкіншілігіне ие болып төмендегі
мәселелерді жиі кездестірдім:
1. Уақыттың жетіспеушілігі
2. Үй тапсырмасының кеш берілуі
3. Оқушылардың уақытында бағаланбауы
4. Оқушылармен тіл табыса аламауы
5. Білім сапасының (математика, физика) төмен болуы
Менің ойымша осының бәрінің ең бірінші себебі оқытушының ең тиімді әдісті таңдай алмауында.
Осы мәселенің шешімін біз тереңнен іздеуіміз қажет. Қазіргі уақытта жас ұрпақта халықтың
моральдық-этикалық қарым-қатынасы,сан ғасырлық тәжірибесі, ой-өрісі,талғам-татымы, дүниені
сұлулық заңдылықтарымен игерген мүмкіндіктері мен өнердің алуан түрлі қырлары туралы өмірдің өзі
қалыптастырған салты,таным-түсінігі туралы көзқарасын қалыптастыру қажет. Ғылыми-техниканың
жетістіктеріне ерекше мән беріліп отырған мына дәуірде,адамгершілік қалыптарының шайқала бастауы
ертеңге ойлы көзбен қарауға мәжбүр етеді. Сондықтан әр халық өз ұрпағын өз халқының даналық танымтүсініктерімен,өсиет сөздерімен тәрбиелеуді мақсат етеді. Біз адам болмысының жаңа принциптері
қалыптаса бастаған жаңаша өмір салты орныққан дәуірде өмір сүріп отырмыз. Тәуелсіздігімізді алған
демократиялық қоғамда өмір сүрудің жаңаша қалыптары пайда бола бастады,осыған орай жас ұрпақты
тәрбиелеуде жаңа қоғамдық қатынастар талабы ұсынған ғылыми зердені пайымдауды қажет етеді.
Рухани мұралар турасындағы ғылыми-зерде,қазіргі жастарымыздың негізгі идеялық қаруларының біріне
айналуы тиіс. «Қазыналы ел едік,қадірге толған қамбасы» делінген халықтың мол қазына қадірінің көзін
тауып,қажетімізге жарату,жастарды тәрбиелеу-негізгі парыз. Жастардың бойында ең алдымен адамгершлік
қасиетін қалыптастырмай оның саналы да рухани бай жеке тұлға болуы мүмкін емес. Мен өз сабақтарымда
осы мәселені үнемі басшылыққа алып отырамын. Осы тұста Ж.Мейір, Б.Игенбаева авторлығындағы
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«Креативті тәрбиенің» алатын орны ерекше.
Біз батыс елдеріне өркениеттіліктің үлгісі ретінде қарап отырғанда,сол батыстың алдыңғы қатарлы
оқымыстылары «ХХІ ғасырдағы жаңа дүние мәдениетіне көзқарас» атты бүкілхалықтық конференциясында
«Батыс шығыстың адам тәрбиелеу дәстүрін қабылдау керек»,дейді. «Бәрі бар, бәрі шаш етектен,тек
жетпейтіні – от басындағы жылылық,адамдар мен адамдар арасындағы ықылас,кісілік,махаббат.Білім
берудің,тәрбиенің басты нысанасы рухани кәмелет,тұлғаның айналасына деген сүйіспеншілігі, сенім»дегенді шегелей айтқан профессор Джек Орли «Адам мен адам жатсырап, тасбауырланып кеткен Батыстың
қателігін бүгін өндірісі қарыштап дамып, экономикасы өрлей бастаған Шығыс қайталамауы керек» дегенді
айтады.
Оқытушы –тәлімгер әрбір баланы жеке тұлға деп тануы тиіс. Себебі, әлеуметтік-экономикалық қоғамда
жеке тұлғаның рөлі зор, ықпалы күшті.Қазіргі кездегі адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуы, қоғам
үлгісімен « әлеуметтік мінез», яғни өмір сүріп жатқан әлеуметтікжағдайды анықтайтын адам табиғатымен
анықталады.Осыған орай әлеуметтік мінез қажеттіліктері болып саналатын адами құндылықтарды игеру
міндеті тұр.
Қазақ халқы парасатты ойды білдіретін өмірлік қағидаға айналған сөздерге өте бай. Сөзге ділмәр
шешен болған халықтың қара қылды қақ жарардай семсерлі де, ұшқыр ойлы ұтымды сөзіне тоқтамайтын
адам жоқ. «Сөзге тоқтай білу де кісілікті,білгірлікті танытады. «Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды» деп
ата-бабаларымыз сөз қадірін білген соң айтқан болатын.
Креативті әдеп тәрбиесі – оқушылардың жас шамасына орай психологиялық ерекшелігін ескере
отырып, шығармашылық проблемасында сөз арқылы тәрбиелеу жағдайына назар аудару.Оқушыға сөздің
мәнін ұғындыра отырып, сөз арқылы шығармашылық әрекетке дағдыландыру, рухани жан сұлулығының
баюына,әдептілік қалыптарының қалыптасуына мүмкіндіктер туғызу,өзін тану, зерттеу,ортасын тану,
адамгершілік қарым-қатынасын реттеу сияқты өзекті мәселелерді қарастырады.Креативті әдеп тәрбиесі
еркіндікті талап етеді. Неше түрлі құрсаулардан баланы босату,өз ойыңызды,өз пікіріңізді тықпалай
бермей, баланың еркін ұялмай ойлауына,пікірін дұрыс қалыптастыруына мүмкіндіктер туғызу.Еркіндік
әсіресе ой еркіндігі болмаған балада шығармашылық қасиет оянбайды, ынтасы кемиді,баладағы дамудың
тепе-теңдігі жойылады.Сондықтан бала сыныпта да, үйде де өз пікірін еркін отырып айтып дағдылануы
тиіс.
Мысалы сөзбен шығармашылық жұмыс үлгісі: Бірінші жолда сөз беріледі. Сөздің ұғымдық мазмұны
туралы кейінгі бос жолға оқушы өзінің анықтамасын жазып, түсіндіре тұжырымдайды. Оқытушының
көмегімен қорытып, салыстырып талдау жасайды.Мысалы:
Альтурист.
Альтурист-___________________________________________________
Альтурист (құрбандық)-кімде кім басқалардың бақытын ойлап,өз ғұмырын сарп етсе,оның жаныц
сұлулана түсіп, жұлдызы жанады.
В.Сухомлинский
Ақылсыз.
Ақылсыз
___________________________________________________________________________
Ақылсыз шынға сенбей жоққа сенеді.
Креативті тәрбиені қолданғанда ең алдымен оқушылар топтарға бөлініп, топқа ұлы,ғұлама, атақты
адамдардың қанатты сөздері сол күнгі жұмысының басты тақырыбы ретінде ұсынылады. Топтағы әр
оқушыға жеке түрлі сөздер таратылады .Топқа бала санына қарай тапсырма беріледі. Сабақ барысында
әр баладан байқалған психологиялық ерекшеліктерді қосымша дәптерге түсіріп отырамын. Мен көптеген
оқушылардың өмірге, өзіне деген көзқарастарының өзгеріп, өзін-өзі тануға қол жеткізгенінің куәсі
болдым. Өткен оқу жылында 124 оқушыдан сауалнама алып, 30% оқушы бұрын өз ойларын айтуға, тақтаға
шығуға қорыққанын, ал енді керісінше екенін,25% оқушының өз-өзіне сенімділігі артқанын,еркіндікті
сезінгенін,өз-өзін танып білгенін, анықтадым. Пайыз оқушының жауабынан осындай әдіспен жұмыс
істеу тиімді екеніне көз жеткіздім.Олар тек тәрбиеленіп қана қалмай сол арқылы өз білімдерін де көтере
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білді.Осындай тиімді тәсілді пайдалану арқылы білім сапасы орташа алғанда физика және математика
пәндерінен17%-19%-ға көтерілді. Сауалнамаға берген жауаптардан мысал келтірсек:
1 оқушының жауабынан: « Колледжге дейін бұл пәндер маған аса қатты ұнай қойған жоқ, себебі
мұғалімдер басып тастады, есеп шығара алмайсың деп ұрысты, содан кейін көңілім қалып тіптен оқығым
келмеді ... Егер де мұғалім кішкене «ой міне жақсы шығардың» деп мақтаса ол ынталанады ...»
2 оқушының жауабынан : «Менің ойымша сабақ барысында топ құру керек.Топтың ішінде әлбетте
жақсы оқитын және үлгерімі төмен оқушылар болуы керек. Мысалы өткен математика сабақтарында
топта отырған нашар оқушылар әжептеуір білім алды. Сабақта тек қана деңгейі төмен оқушылардан сабақ
сұрау арқылы білімін жоғарылатуға болады деп ойлаймын.» Осы сияқты жауаптардан кейін оқушылар
оқытушылардан бір ауыз болса да жылы сөз күтетініне тағы да көз жеткізесің. Білімі төмен оқушылардың
көңілін тауып керекті нүктесіне әсер етіп, білімдерін көтерсек қана жалпы білім сапасы артары сөзсіз,яғни
тиімді білімге қол жеткізіледі.
Жалпы білім беру пәндерінен алған білім- кәсіптік білімдерінің негізі. Жалпы білім беру пәндерінен
тиімді білім берілмей, сапалы маман дайындау мүмкін емес деп ойлаймын. Білімнің ең негізгі де алғашқы
сатысы осы тұста ғана қаланады. «Әлсіз фундаментке құрылған үй көпке бармайды». Өз тәжірибеме
сүйеніп «Креативті тәрбиені» өз тәжірибелеріңізде қолдануды ұсынар едім. Тиімді әдіс таңдап тиімді білім
беріп тиімді оқытушыға айналу уақыты жетті!
Әдебиет:
1. Ж.Мейір, Б.Игенбаева, Креативтік тәрбие, 2007 жыл (6-19б,170-182б.)
2. Білімдегі жаңалықтар журналы, 2007 жыл, №4,2009 жыл №6
3. Білім журналы, 2006 №1,2007 №4,2008 №2,3
4. Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдаулары
5. К.К.Бөрібеков «Проблемы развития технического и профессионального образования»,2008
6. Техникалық және кәсіптік білім журналы, 2011 №2-3
Семченко А.А.
профессор, член-корреспондент Казахской Академии образования
Республиканский институт повышения квалификации
научно-педагогических кадров системы образования
(Республика Казахстан)
ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА
В последнее десятилетие педагогическая общественность Казахстана получила достаточный объем
академических свобод. Учитель самостоятельно выбирает методы и средства обучения, дидактическое
сопровождение учебного материала. Определенное влияние на данный процесс оказало изменение
приоритетов, а именно отход от контроля процесса обучения и переход к образованию ориентированному
на результат. Педагог получил расширенный доступ к профессиональной информации. Если в 1995 году
в Казахстане издавалось 2 педагогические газеты и 4 журнала то в 2007 году количество педагогических
изданий достигает 200. Все областные управления образования, облИПК имеют собственные газеты и
журналы. Естественно, что на страницах этих изданий материалы посвящены опыту лучших учителей
руководителей и педагогических коллективов. Увеличение педагогической информации создало проблему
отбора наиболее значимого, имеющего прикладное значение опыта. Для ряда педагогов возникла дилемма
определения опыта используемого в собственной практике.
Рассматривая управление инновационной деятельностью в регионе .следует градировать
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педагогический опыт по уровням функционирования организаций образования и управления.
Инновационная деятельность может быть представлена как управление организацией образовательного
процесса в отдельно взятом районе, как организация методической работы с педагогами в области, в
районе, в отдельной организации образования, как опыт работы отдельного педагога.
Инновационная педагогическая деятельность не может быть самоцелью. Она должна положительно
влиять прямо или опосредовано на результат образовательного процесса. Примером инновации могут
служить интерактивные уроки. Как известно первый такой урок был проведен Президентом Республики
Казахстан Н.А.Назарбаевым. За три летних месяца преподавателями РИПКСО было проведено 12
интерактивных уроков в режиме онлайн. В них приняли участие свыше 13 тысячи педагогов. Сегодня уроки
в режиме реального времени стали привычным явлением для педагогов и учащихся. Данная форма уроков,
являясь инновационной в определенной мере, могла бы способствовать реализации профильного обучения,
особенно в сельских школах. В данном случае, как и в других необходимо управлять инновационной
деятельностью.
В зависимости от уровня инноваций можно определить организации осуществляющие функции их
управления. Если инновации касаются процессов организации управления, то руководить ими должны
областное управление образования или районный отдел образования. Управленческие структуры в
этом случае должны создавать благоприятные условия для инновационной деятельности организаций
образования. Методические службы областного и районного уровней осуществляют методическое
сопровождение инновационной деятельности, выражающееся в сборе и обработке информации,
диагностике результатов, корректировке инновационной деятельности, определении форм и методов
распространения педагогической информации.
Педагогическая инновационная деятельность управляется руководителями организации образования,
обличенными административным ресурсом, а так же посредством методических структур в районах и
методических структур организаций образования.
Приступая к инновационной деятельности, как руководители, так и педагоги, прежде всего, должны
определить ее цель. Для чего она реализуется, какие результаты прогнозируются.
Затем определяются задачи требующие решения для достижения, прогнозируемого результата. Это
теоретическая проработка предстоящей деятельности. Она представляет первый этап в подготовке.
Второй этап оценка ситуации и имеющихся материальных условий и педагогического потенциала для
инновационной деятельности.
В тории все вышеизложенное является довольно очевидным. Однако на практике зачастую происходит
иначе. Выдвинутая идея без должного теоретического, обоснования, методического обеспечения и
административного ресурса остается нереализованной. Поэтому областные институты повышения
квалификации работников образования, должны обучать руководителей школ, учителей инновационной
деятельности, методистов районных методических кабинетов - методике сопровождения инновационной
деятельности.
Можно сделать вывод, что органы управления образованием, методические организации, облИПК
относительно инновационной деятельности реализуют свои основные функции.
Инновационной деятельности должны предшествовать всесторонний анализ проблемы и имеющегося
опыта. Способствовать этому может банк или картотека педагогического опыта. В настоящее время они
есть в каждом областном институте повышения квалификации, работников образования. Что дает анализ.
Он позволяет определить, чем является предлагаемая инновационная деятельность. Новым направлением
в работе или в ней присутствуют ранее известные педагогические действия, используемые полностью или
в адаптивном варианте. Следует отметить, что инновационная деятельность не всегда является совершенно
новым направлением в работе педагога. Чаще всего она несет отдельные элементы известного передового
опыта адаптированные к условиям конкретной школы или отдельного учителя. Иногда учитель использует
в инновационной деятельности элементы различных педагогических технологий.
Важной оставляющей инновационной деятельности является оценивание результатов и
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распространение информации. Оценивание результатов чаще всего не имеет квалиметрических
показателей, что становится затруднением в определении инноваций.
Инновационная деятельность не ограничивается одним учебным годом. За это время невозможно
получить объективные устойчивые результаты. Серьезная инновационная деятельность длится несколько
лет. Соответственно она должна найти отражение в планах работы организации образования, в планах
работы методических организации и соответственно педагогов. Планирование предполагает действия,
оценку, подведение итогов. Инновационная деятельность должна быть открытой, что выражается в ее
обсуждении на методических объединениях, педагогических советах, коллегиях управлений образования.
Последним этапом инновационной деятельности, в случае получения положительных результатов
является внедрение ее в массовую педагогическую практику. Внедрение осуществляется различными
методами. Один из них «описательный». Он предполагает, публикацию проделанной работы, на бумажных
носителях или, как это практикуется в последние время на электронных носителях. Действенным методом
является «обучающий». Он предлагает проведение занятий в виде курсов повышения квалификации, на
которых автор идеи или владеющие им педагоги обучают других учителей. Менее распространенным
методом является «самостоятельный», когда педагог желающий овладеть новой для него технологией
стажируется у опытного педагога владеющего данным видом деятельности.
Для учительства инновационная деятельность является объективной закономерностью. Если
рассматривать ее по временным параметрам проявляется определенная закономерность. Инновациям
предшествует возникновение противоречия между формами деятельности учителя и ожидаемыми
результатами. Как только инновационная деятельность снимает противоречие, она становится
распространенной массовой методикой. Инновационная деятельность может возникнуть в результате
применения новых средств обучения или изменения дидактического обеспечения учебного процесса.
Периодичность возникновения противоречий в образовании варьирует от 3 до 5 лет. Причем эти
периоды сокращаются. В двадцатом веке они возникали с периодичностью 5-7 лет. Большое влияние на
сокращение периодичности оказывают новые технические средства обучения и развитие информационнокоммуникационных технологий. В этой связи инновации в образовании как объективная реальность
должны управляться, что обеспечивает их эффективность и распространение и как следствие они повлияют
на результаты образования.
Управление инновационной деятельностью предполагает еще одно направление – подготовку
учителей к инновационной деятельности. С принятием Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы системе повышения квалификации уделяется много внимания.
Пришло понимание того, что главным звеном образовательного процесса является педагог. Значит, усилия
направленные на совершенствование его профессионального мастерства станут залогом успешной
реализации целей образования. Изменилась направленность деятельности, системы повышения
квалификации. Произошел переход от содержательно предметного обучения к технологическому.
Предпочтение в содержании курсов повышения квалификации отдается педагогическим технологиям,
обучению применять инновационные методики, умению адаптировать передовой педагогический опыт
в собственной профессиональной деятельности, развитию навыков построения траектории личного
профессионального роста. Предпринимаемая в Казахстане программа создания «критической» массы
педагогов владеющих передовыми технологиями, методиками, условиями эффективного применения
методов обучения заставляет по новому подойти к организации повышения квалификации, работников
образования. В этих целях создаются новые структуры в системе повышения квалификации работников
образования - Центр педагогического мастерства при Назарбаев интеллектуальных школах и Национальный
центр повышения квалификации работников образования.
Помимо традиционных квалификационных категорий вводятся уровневые квалификации для каждой
из категорий. Многолетний опыт показывает, что только моральное стимулирование педагогов слабо
влияет на изменение качества их профессиональной деятельности. Поэтому для педагогов прошедших
повышение квалификации и получивших, в результате один из уровней по своей категории предусмотрены
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надбавки к заработной плате. Такой подход соответствует практике стимулирования педагогов в странах
являющихся лидерами в образовании. Работа в этом направлении начинается и следует предполагать, что
только небольшая часть учителей пройдет повышение квалификации по категорийным уровням в 2012
году. Но объемы повышения квалификации учителей по данному направлению с каждым годом будут
увеличиваться, что предусмотрено Государственной программой развития образования.
Изменение парадигмы развития, системы повышения квалификации в Казахстане предусматривает
быстрое реагирование на вызовы времени. От адекватного ответа системы повышения квалификации
работников образования зависит развитие человеческого капитала и в конечном итоге вхождение Казахстана
в число 50 развитых стран мира.
Серёменко Н.П.
член – корреспондент Российской
академии социальных и педагогических наук
Павлодарский институт повышения
квалификации педагогических кадров (Республика Казахстан)
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В условиях перехода к 12 – летнему образованию расширяется самостоятельность и ответственность
современного учителя, изменяются и усложняются задачи и функции, повышаются требования к
профессиональной компетентности.
Очевидно, что обеспечить системную и эффективную подготовку к профессиональной деятельности
учителя можно только в системе повышения квалификации. Именно она призвана компенсировать
работникам образования недостатки полученного образования, осуществлять постоянную подготовку к
изменяющейся образовательной ситуации и непрерывное развитие профессионально – педагогического
потенциала, открывая новые возможности для достижения более высокого профессионального уровня. С
учетом этого повышение квалификации выступает значимым компонентом единой системы непрерывного
профессионального педагогического образования.
В нашем институте повышения квалификации педагогических кадров апробируется новая модель
- сетевой университет непрерывного образования. Создается сетевое образовательное пространства,
которое предполагает включение каждого слушателя в образовательные процессы, проектирование
индивидуальных образовательных программ, создание образовательных ситуаций для формирования
универсальных способов деятельности, общих умений коммуникации, способов взаимодействия в
команде, ценностных норм сотрудничества.
Для проведения курсов разработана образовательная программа на компетентностной и
деятельностной основе. Важнейшие виды образовательной деятельности, актуализующиеся в данной
программе:
1. Деятельность выбора – основополагающая образовательная деятельность, на которой в первую
очередь строится любой личностный проект в человеческой жизни.
2. Деятельность понимания.
3. Деятельность интерпретации и концептуализации.
4. Деятельность актуализации своей субъектности.
5. Деятельность диалога.
6. Деятельность моделирования.
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Содержание образования педагогов для решения собственных проблем в практике складываются из:
• нового содержания 12 – летнего образования, оформленного в образовательной программе;
• образовательных задач, поставленных в связи с проблемами реальной практики школы, субъектов
образовательного пространства школы;
• нового содержания, предполагающего освоение новых технологий;
Новая модель образования предполагает универсальность содержания образования. Когда мы говорим
об универсальности содержания образования, то речь, прежде всего, идет о надпредметных знаниях,
умениях, способах деятельности: методологических, философских, игротехнических, коммуникативных,
психолого-педагогических.
Сетевой университет непрерывного образования как инновационная форма переподготовки и
повышения квалификации строится на следующих принципах:
• непрерывности образования;
• индивидуализации образовательных целей и программ;
• коллективной природы образовательных процессов;
Деятельность слушателей, включенных в образовательные ситуации, обеспечивает каждому
педагогу возможность осваивать способы профессиональной деятельности, систематически оценивать
и самооценивать свою профессиональную компетентность в рамках подготовки и осуществления
экспертизы профессиональных знаний. Вследствие этого создается основа для формирования у педагогов
представлений об эффективной профессиональной деятельности как эталонной модели, относительно
которой возможно оценивание и самооценивание реальной профессиональной компетентности, а также
определение перспектив, описанных в собственной индивидуальной образовательной программе,
обеспечивающей непрерывное развитие.
В компетентностном подходе приводятся понятия «компетент¬ность» и «компетенции».
Компетентность характеризует субъект деятельности, компетенции относятся к деятельности. Знания,
умения, способности и личностные качества педагога при определенных условиях могут рассматриваться
с позиций профессиональной компетентности.
Между тем, существует ряд проблем в системе общего и профессионального образования, которые,
формально не затрагивая сущность и структуру компетентностного подхода, очевидным образом влияют
на возможности его применения. Среди них:
• проблема учебника, в том числе, возможностей их адаптации в условиях современных
гуманистических идей и тенденций в образовании;
• проблема государственного стандарта, его концепции, модели и возможностей непротиворечивого
определения его содержания и функций в условиях реформирования образования;
• проблема квалификации преподавателей и их профессиональной адекватности к вновь
разрабатываемому компетентностному подходу;
• проблема противоречивости различных идей и представлений, бытующих в современном
образовании буквально по всем поводам;
• проблема внутренней противоречивости наиболее популярных направлений реформирования, в
том числе: идеи профилизации старшей школы, развития школьного самоуправления и централизации
системы финансирования образования и др.
Ведущим понятием компетентностного подхода является образовательный домен, при этом итоговая
компетентность представляется совокупностью таких доменов, а каждый домен формируется как
специфическая функция (аспект) профессиональной деятельности. Например, при подготовке учителей,
используются следующие домены:
• домен разработки учебных программ и методов обучения;
• домен оценок и измерений;
• домен информационной интеграции (связанный с использованием современных информационных
технологий);
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• домен менеджмента и инновационной деятельности;
• домен исследовательской деятельности.
Развитие повышения квалификации как образовательного процесса означает включение человека
в непрерывную образовательную деятельность, в которой основное внимание концентрируется на
приобщении обучающегося к поиску средств и способов разрешения проблем реальной педагогической
практики.
Основными критериями повышения профессиональной компетентности являются:
• обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических кадров;
• развитие творческого потенциала педагогических кадров, прошедших обучение, рост их
профессионального мастерства;
• сформированность профессиональной компетентности;
• повышение уровня исследовательской деятельности педагогических кадров;
• удовлетворенность обучающихся процессом обучения;
• удовлетворенность собственной деятельностью в обучении.
Чем же характеризуется профессиональная компетентность современного учителя или педагогическая
компетентность?
Во-первых, задача учителя заключается не в передаче знания, а в поддержке рождающихся в самом
ученике новых видов поведения (деятельности). При этом нужно уметь учитывать компетенцию каждого
ученика и уметь организовывать сотрудничество учеников и учителя так, чтобы эффективно использовать
опыт всех участников и уметь обучать новым способам мышления.
Во-вторых, перед учителями стоит задача в обладании новыми технологиями, т.к. обучение не
может происходить на старых основах. Базовыми составляющими, формирующими профессиональную
компетентность учителя, на наш взгляд, являются следующие компетенции: методическая,
исследовательская, проектировочная, управленческая, коммуникативная, образовательная компетенции.
По нашему мнению - проектировочная и исследовательская компетенции являются ведущими
составляющими профессиональной компетентности педагога.
Современный, успешный учитель должен владеть технологиями:
• проектирования своей деятельности;
• проектирования учебного процесса, позволяющего реализовать ключевые компетенции учащихся;
• индивидуального развития учащихся;
• проектирования инновационного учебного плана, рабочей учебной программы учебного курса и
т.д.
Велением времени вызвана необходимость овладения исследовательскими компетенциями. Педагог
является проводником изменений в образовании и работает в условиях перемен: увеличения объема научнометодической и научно-исследовательской составляющих в структуре педагогической деятельности.
Педагог активно вовлекается в инновационную деятельность в образовании, в процесс создания новых
образцов педагогической практики и в их научное осмысление. Важным направлением в освоении
исследовательской компетенции является развитие способности педагога к самоанализу и проектной
деятельности. Процесс освоения исследовательской компетенции длительный и требует систематического
отслеживания результативности. При проведении мониторинга исследовались следующие показатели:
ориентированность на изменения в системе образования, гуманистический характер ориентаций,
системность и развивающий эффект.
Инновационный потенциал педагога определяется степенью его готовности к исследовательской
деятельности, которая зависит не только от его креативности, но и от уровня сформированности следующих
компонентов:
• мотивационного стремления и потребности осуществлять инновационную деятельность,
• методологического владения концептуальными и теоретическими основами исследовательской
деятельности, ориентацией в современных подходах к решению педагогических проблем, наличия
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собственной педагогической философии, позиции;
• технологического умения осуществлять выбор инновационной проблемы и темы исследования,
составлять программу экспериментальной работы, владения методикой разработки авторских программ,
разнообразными способами введения новшеств в педагогический процесс;
• рефлексивной способности к самоанализу своей деятельности и возникающих педагогических
проблем.
Педагогическое творчество – основа, определяющая профессиональную компетентность.
Учитель участвует в творческом акте – становлении нового человека, следовательно, творчество – есть
наиболее существенная сторона деятельности педагога. Творчество учителя – это, прежде всего, вера
в потенциальные силы и возможности ребенка, умение видеть свою социальную роль в успехах своих
питомцев, их нравственном становлении.
Инновационная деятельность представляет собой особую форму научного обеспечения развития
образования. Рождающие инновационные идеи касаются изменения содержания образования, создания
методик, технологий, системы управления школой и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что основное направление обновления содержания общего
образования задается компетентностным подходом:
• усиление жизненной востребованности содержания образования;
• обучение жизненным навыкам;
• формирование обобщенных умений предметного характера;
• линия ключевых компетенций.
Одним из многих факторов, влияющих на повышение качества образования, является
профессиональная компетентность учителя.
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Софронова С. И.
Павлодарский институт повышения
квалификации педагогических кадров (Республика Казахстан)
МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ВОСПИТАНИЯ В ПЕРИОД
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с переходом казахстанского общества на новую модель образования, переносящей акцент со
знаний и умений на личность обучающегося, и, учитывая, что цели и задачи воспитания детерминируются
общественным развитием, возникла острая необходимость реформирования содержания образования.
Становится актуальным создание казахстанской модели воспитания, определение ее цели и
стратегических ориентиров, выработка национальных ценностей воспитания, составление программ
воспитания. Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом формирования и
принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов гражданского поведения, что возможно
только в рамках научно обоснованной воспитательной системы, в которой специально моделируются и
создаются условия для самореализации и самоутверждения личности.
В реализации модели воспитания Павлодарского региона участвует 11 категорий педагогических
работников, общим числом 7761 человек, ежегодно необходимо пройти курсы около 3000 специалистов
воспитания.
Повлиять на эффективность воспитательной работы, помочь решить актуальные проблемы управления
воспитательным процессом, организовать системную работу по воспитанию казахстанского патриотизма,
определить современные подходы к работе по образованию в области прав человека, содействовать
взаимодействию попечительских советов и педагогических коллективов, способствовать системному
моделированию воспитательного пространства организаций образования, выявить инновационные
подходы к организации детского движения, способствовать внедрению принципов этнопедагогики в
воспитательный процесс, созданию здоровьесберегающей среды, как условию повышение качества
образования, способствовать тьютерскому сопровождению субъектов воспитания – эти, и многие другие,
проблемы призваны решать специалисты воспитания.
Какова же роль системы повышения квалификации педагогических кадров в решении поставленных
проблем?
Потребность образования в педагогических кадрах адекватна новым вызовам времени, осуществляется
в определенной мере системой повышения квалификации.
В Павлодарском областном институте повышения квалификации педагогических кадров создана
модель системной работы со специалистами воспитания.
1. Основополагающим фактором в построении модели является ежегодный анализ качественного
состава специалистов воспитания.
По итогам анализа определяются потребности педагогов в прохождении курсовой подготовки.
Разработаны курсы для специалистов и методистов по воспитательной работе горрайотделов образования,
заместителей директора по воспитательной работе школ, организаций начального профессионального
образования, заместителей директора по работе с детьми «группы риска», социальных педагогов, старших
вожатых, координаторов здорового образа жизни, педагогов организаторов и педагогов дополнительного
образования, методистов внешкольных организаций.
2. Апробированы новые формы повышения квалификации такие, как очно-заочные, дистанционные
курсы по 36, 72 часовой программе. Разработан учебно-методический комплекс курсов: рабочие программы,
пакет документов, рабочие тетради.
3. Для таких категорий, как: председатели попечительских советов и председатели общественных
советов родителей, школьные инспекторы по делам несовершеннолетних, методисты и специалисты по
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воспитательной работе горрайотделов образования, руководители наркопостов, преподаватели спецкурса
«Проблемы и профилактика СПИДа», методисты и руководители методических объединений организаций
дополнительного образования, в системе, ежегодно, проводятся восьмичасовые семинары.
4. С каждой категорией специалистов в межкурсовой период выстраивается своя стратегия
деятельности, идет дифференцированный подбор содержания, форм, методов работы: обсуждение проблем
на круглых столах, организация работы творческих групп, проведение конкурсов профессионального
мастерства, работа в мастер-классах, осмысление своего опыта на научно-практических конференциях,
защита социально-педагогических проектов.
5. На базе Павлодарского областного института реализуются следующие инновационные
образовательные, социально-педагогические проекты: - «Моделирование воспитательного пространства
организации образования» для специалистов воспитания.
• Курс ЗДВР «Управление развитием воспитательного пространства в образовательном учреждении».
• Курс специалистов горрайотделов образования «Особенности моделирования воспитательного
пространства организаций образования регионов».
• Курс старших вожатых «Инновационная практика деятельности детской организации в школе и её
воспитательный потенциал».
• Курс социальных педагогов «Условия социализации детей «группы риска» в воспитательной
системе школы».
• Курс «Поликультурное воспитание в современной многонациональной казахстанской школе».
• Областной конкурс ЗДВР «Лучший организатор – воспитатель».
• Областная научно –практическая конференция «Модернизация управления воспитательным
процессом в организациях образования как условие становления поликультурной толерантной личности».
• Областной конкурс целевых проектов и действующих моделей воспитательных
системобразовательных учреждений всех типов.
• Областная научно-практическая конференция «Воспитание патриотизма и гражданственности:
состояние, проблемы и пути решения».
• Педагогический бенефис: «Социо – психолого-педагогическая служба школы и роль в ней
социального педагога».
- «Школа правовой культуры» для школьных полицейских, специалистов воспитания, школьных
омбудсменов.
• Семинар – совещание для руководителей организаций образования «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних».
• Семинар «Психолого - педагогические аспекты деятельности инспектора по делам
несовершеннолетних.
• Семинар «Обеспечение прав ребенка и социально – педагогическое поддержка».
• Областной конкурс организаций образования «Школа правовой культуры» (ежегодно).
• Областная научно – практическая конференция «Правовое воспитание, социализация и
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних: проблемы интеграции и координации
действий».
• Круглый стол «Профилактика суицида как педагогическая проблема».
• Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший социальный педагог».
- «Семья и школа вместе» - для председателей попечительских и общественных советов родителей.
• Семинар «Семейное воспитание как основной фундаментальный стержень воспитания личности.
• Круглый стол «Роль попечительских советов в повышении качества образования».
• Семинар «Взаимодействие семьи и школы как фактор создания позитивного социума».
• Семинар «Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка».
• Областная научно-практическая конференция «Роль попечительских советов в повышении
качества образования».
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• Круглый стол «Семейное воспитание – залог благополучия Казахстана» (совместно с
Департаментом по защите прав детей).
- «Здоровая школа – школа Здоровья» для ЗДВР, координаторов ЗОЖ, учителей валеологии и
физической культуры, медицинских работников школ.
• Курс «Здоровье и жизненные навыки. Школа, способствующая укреплению здоровья».
• Курс «Профилактика ВИЧ, наркомании, алкоголизма, табакокурения в образовательном
учреждении».
• Семинар «Организация наркопоста в учреждении образования».
• Семинар «Содержание работы по профилактике ВИЧ в процессе формирования у учащихся
жизненных навыков».
• Областная конференция участников проекта ВОЗ «Школы, способствующие укреплению
здоровья» (ежегодно).
• Областной смотр – конкурс «Здоровая школа – школа Здоровья».
• Областная научно практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья детей».
- “Шығармашылық ұясы” для специалистов дополнительного образования.
• Курс «Дополнительное образование как фактор личностного развития и социализация детей и
подростков».
• Семинар “Управление развитием творческого потенциала личности педагога дополнительного
образования через методическую службу внешкольной организации”.
• Малая конференция «Воспитательный потенциал системы дополнительного образования;опыт,
проблемы, перспективы».
• Областной конкурс организации дополнительного образования “Шығармашылық ұясы”.
• Областная научно – практическая конференция развитие творческого потенциала ребенка
средствами дополнительного образования.
• Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Лучший педагог системы дополнительного образования».
• Педагогический бенефис «Я внешкольник: этим и интересен!».
• Мастер-класс «Мониторинговый портфель педагога дополнительного образования как система
оценки качества деятельности и роль в этом методической службы внешкольной организации».
- «Педагогика лета» для организаторов летней кампании.
• Семинар для ЗДВР «Стратегия проектирования воспитательного пространства летнего отдыха».
• Семинар – совещание для специалистов горрайотделов образования.
• Организация летней кампании Павлодарской области.
• Областной конкурс городских районных отделов образования «Воспитательное пространство
летнего отдыха, оздоровление и занятости Павлодарской области» - ежегодно.
• Защита целевых проектов регионов Павлодарской области «Педагогика лета» - ежегодно.
• Областной семинар – совещание «Профильный лагерь. Опыт. Проблемы и пути решения».
6. С целью научно-методического обеспечения воспитательного процесса разработаны :
1) Методический портфель заместителя директора по воспитательной работе;
2) Методический портфель социального педагога;
3) Методический портфель координатора здорового образа жизни;
4) Методический портфель классного руководителя;
5) Методический портфель старшего вожатого.
В методический портфель входят: документы, регламентирующие деятельность по решению
проблемы; образовательные и воспитательные программы; методические рекомендации МОН РК, ИПК
ПК; методические, сценарные разработки мероприятий, занятий, воспитывающих ситуаций.
7. В кабинете воспитательной работы и дополнительного образования создан «Банк передового
педагогического опыта» по проблемам воспитания:
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а) модели лучших воспитательных систем области;
б) модели лучших организаций дополнительного образования;
в) комплексные программы реализации Концепции воспитания в организациях непрерывного
образования Республики Казахстан лучших школ области;
г) проекты «Здоровая школа – школа Здоровья »;
д) социально-педагогические проекты по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
учащихся;
е) дополнительные образовательные программы;
ж) пакеты документов по конкурсам профессионального мастерства и областным научнопрактическим конференциям за 2009-2011 годы;
з) материалы педагогических бенефисов «Я- внешкольник, этим и интересен!», «Мое педагогическое
кредо», «Лучший организатор - воспитатель» и т.д.
8. Организовано взаимодействие и партнерство специалистов кабинета воспитательной работы
и дополнительного образования с государственными, общественными, неправительственными
организациями, которые сотрудничают с нами в качестве: лекторов-визитеров, членов жюри, экспертов,
консультантов.
Содержание и направления деятельности кабинета воспитательной работы и дополнительного
образования Павлодарского областного ИПК ПК отвечает вызовам времени, о чем свидетельствует
широкий круг педагогов: слушателей курсов, семинаров; участников конкурсов; педагогов-исследователей
различных проблем воспитания; педагогов-участников творческих групп.
Сложившиеся система работы со специалистами воспитания позволит безболезненно перейти на
ваучерную систему повышения квалификации:
а) курсы разработаны для всех категорий школьной модели воспитания – в наличии 11 программ
только для школы, три программы для системы дополнительного образования;
б) программы всех курсов имеют практическую направленность;
в) кабинетом апробированы новые формы организации курсовой подготовки;
г) для отдельных категорий специалистов воспитания применима форма –стажировка, но при
нынешнем финансировании, она является материально-затратной, при ваучерной системе – реально
выполнима;
д) при ваучерной системе, механизмом привлечения клиентов, станет дополнительный пакет услуг
для владельцев ваучеров.
Требования, предъявляемые к профессиональной деятельности педагога, достаточно высоки. И
система повышения квалификации педагогических кадров должен быть гибкой, мобильной, разнообразной.
Суетина Ю.В.
Средняя школа №2 с углубленным изучением иностранного языка
города Лисаковска Костанайской области
(Республика Казахстан)
ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО УЧИТЕЛЯ
Важнейшей отличительной особенностью развития цивилизации в XXI веке является процесс
глобализации общества, который характеризуется:
• переходом на качественно новый уровень развития цивилизации к глобальному информационному
обществу;
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• глобализацией индивидуального и общественного сознания, когда каждый человек планеты
влияет на те или иные общественно значимые события или же по крайней мере выражать свое отношение
к этим событиям;
• быстрым повышением уровня информационной коммуникабельности общества;
• наукоемкостью технологий;
• повышением качества развития человеческого потенциала, который составляет основную долю
национального богатства любой страны.
Соответственно меняются целевые ориентиры и в современно образовании.
Современный учитель должен:
• подготовить обучающихся к жизнедеятельности в постоянно меняющихся условиях;
• формировать новую информационную культуру обучающегося (способность использовать
информационные ресурсы, современные средства информатики и информационные технологии в
интересах обеспечения своей жизнедеятельности и развития);
• развивать у обучающегося необходимые и достаточные стандартизованные формы поведения
(компетенции) в контексте устойчивого развития, а также развивать до максимума личный интеллектуальный
и творческий потенциал. Стандартизованные формы поведения сформулированы в виде восьми ключевых
компетенций в Европейских квалификационных стандартах (ЕКС);
• управлять процессами воспитания, самовоспитания и гуманизации образования;
• видеть перспективность дистанционных форм образования;
• владеть технологией педагогического менеджмента - управленческая деятельность учителя,
осуществляемая в классе, направленная на достижение целей формирования и развития личности ребенка,
готового к жизни в новых социально-педагогических условиях. Управление знаниями фокусируется на
том, как учитель определяет, создает, сохраняет, приобретает, распределяет и применяет знания;
• строить процесс обучения с позиций ЕКС.
В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к традиционному уроку. Это
объясняется многими причинами: привычкой к традиционным формам обучения и боязнью нового;
непониманием огромного количества инноваций. Попробуем сопоставить традиционный и современный
уроки.

Типы и профили профессиональных учебных
заведений

Возможные профили первоначальной
профессиональной подготовки школьников

Промышленные: механико-технологические,
политехнические, машиностроительные,
текстильные, химико-технологические,
станкостро-ительные, пищевой промышленности,
электронного приборостроения,
деревообрабатывающей промышленности,
индустриальные, лесотехнические,
энергетические, радиотехнические, транспорта и
связи
Сельскохозяйственные: гидромелиоративные,
зооветеринарные, механизации и электрификации
сельского хозяйства

Технический.
Индустриальный.
Инженерный

Сельскохозяйственный.
Фермерский. Агробизнес
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Экологические: гидрометеорологические,
лесохозяйственные, геологические, геодезии и
картографии.
Архитектурно-строительные: строительные,
монтажные, архитектурно-строительные,
коммунально-строительные, автомобильнодорожные
Обслуживание: торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание, информационнохудожественное обслуживание

Экологический
Архитектурно-строительный
Автотранспорт

Сервис

Экономические: финансово-экономические,
кооперативные, учетно-экономические

Коммерческий. Экономический. Маркетинг и
менеджмент

Юридические: юридические, милиции,
международных отношений.

Юридический

Медицинские: медицинские, фармацевтические.
Педагогические: педагогические, физической
культуры.
Литература и искусство: театральные,
музыкальные, хореографические,
изобразительного искусства, культуры,
литературные

Медицинский
Педагогический

Эстетический. Художественный

Чтобы научиться строить современный урок с позиций компетентностной педагогики, необходимо и
самого учителя обучать по стандарту ЕКС.
Во главе процесса обучения стоит личность педагога, владеющего компетенциями Европейского
квалификационного стандарта (ЕКС), профессионально самосовершенствующегося, строящего процесс
обучения на основе компетентностной педагогической парадигмы. Европейский квалификационный
стандарт является рамочной конструкцией, описывающей обобщенную структуру квалификаций
образования всех уровней, сопоставимую с национальными системами квалификаций образования.
Разработка ЕКС вызвана необходимостью реализации стратегии обучения в течение всей жизни в свете
происходящих технологических, экономических и демографических изменений, а также необходимостью
устранения барьеров, существующих между странами и институтами, которые препятствуют эффективному
использованию знаний и компетенций граждан из-за отсутствия прозрачности квалификаций.
В ЕКС определены 8 уровней квалификации. Каждый уровень имеет собственное описание,
основанное на 3 понятиях: знания, умения и широкие компетенции:
• коммуникация на родном языке,
• коммуникация на иностранном языке,
• базовые компетенции в области математики, естественных наук и техники
• цифровая компетенция
• умение учиться
• межличностные и гражданские компетенции
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• предпринимательские компетенции
• культурные компетенции
Чтобы овладеть технологией проектирования современного урока с точки зрения компетентностной
педагогики в 2009 году десять учителей нашей школы впервые в Казахстане стали участниками
международного образовательного проекта «Инновационная школа 21 века». К 2011 году в проекте уже
участвуют 21 учитель-предметник, все члены администрации школы. Проект реализует образовательный
центр «Обучение без границ», находящийся в Канаде (г. Монреаль). Возглавляет Центр Рудик Г.А..,
профессор, доктор философии. Цель участия в данном проекте – обучить на практике учителей применять
компетентностный подход в образовании. Ни для кого сейчас не секрет, то, что с модернизацией отечественного
образования, вхождением в международное образовательное пространство согласно Болонской конвенции нам
необходимо научить детей не просто быть грамотными и образованными, но научить детей на практике применять
полученные знания, уметь действовать в определенной конкретной ситуации. Проект рассчитан на три года,
поэтому в группе учителя разных уровней обучения. Программа первого года обучения включает в себя освоение
базовой компетенции «уметь учиться». Программа второго года обучения дает возможность на практике освоить
такие компетенции, как коммуникация на родном языке и на иностранном языке, базовые компетенции в области
математики, естественных наук и техники, цифровая и предпринимательские компетенции. Программа 3 года
обучения позволяет освоить межличностные и гражданские компетенции, культурные компетенции.
В рамках данного проекта проводятся мастер-классы, семинары и конференции по обмену опытом, ведется
мониторинг согласно программы, разработанной совместно Национальной академией образования имени Ы.
Алтынсарина, ИПКиПРО и Центром «Обучение без границ».
Деятельность главных субъектов педагогического процесса в контексте реализации компетентностного
подхода к обучению также испытает определенные изменения. Новые акценты в деятельности учителя связаны с
перераспределением приоритетов его функций. От функции информационной до организаторской, консультативной,
управленческой функции. Учитель должен быть сейчас не транслятором информации, а организатором направленной
на решение учебных задач деятельности учеников. Закономерной является изменение акцентов и в ученической
деятельности — она должна быть активной, предусматривать самостоятельную и самообразовательную работу.
Компетентностный подход — это ориентир национальной системы образования. Для того чтобы он в полной
мере стал реальным, необходимо переложение его идей на педагогический процесс. Поскольку особенностью
компетентностного подхода является новая цель обучения, очевидным становится то, что согласно цели, должны
быть адаптированы все компоненты учебного процесса. Только при условии охвата всего педагогического процесса
можно достичь, формирования компетентности учеников как интегрированного результата обучения.
Таким образом, компетентностный подход, с нашей точки зрения, наиболее точно отражает суть
модернизационных процессов в сфере образования, так как характеризуется такими умениями, способностями,
личностными характеристиками, которые должны непосредственно использоваться в практической деятельности и
формироваться через личностный опыт учащихся.
В тоже время, компетентностный подход расширяет сферу влияния образования на личность ученика за счет
установки на саморазвитие во всех видах жизнедеятельности (познавательной, профессиональной, социальной,
личностной) и предполагает качественно иную систему оценки готовности выпускника к продолжению обучения и
успешной адаптации к быстро меняющемуся обществу.
Литература:
1. А.А. Жайтапова, Г.А. Рудик, Е.В. Белошниченко, А.С. Сатывалдиева Педагогика 21-го века на
пороге школы (информационно-методический дайджест). Алматы, 2009.
2. Г.А. Рудик, Д.М.Шакирова, Е.В. Белошниченко Инжиниринг процесса обучения в координатах
таксономии Блюма и европейских компетенций. Костанай, 2011
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Суйеуова С. О.
средняя школа №12
Мангистауская область, город Актау
(Республика Казахстан)
СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ – ТРЕБОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
«Учитель – не посредник между
Миром и детьми, нет, он на стороне
детей, он вместе с ними и во главе их.
Его цель – не дети, как все думают,
а мир, который он улучшает вместе
с детьми. Цель воспитания – не в
воспитании и не в “целенаправленном
воздействии”, а, в общем, вместе с
детьми улучшении Общей жизни»
С.Соловейчик
Традиционная школа сегодня дает знание фактов. Гораздо важнее овладение методами познания. Они
разные: естественнонаучные, исторические, математические и другие. Возникает вопрос: чему учить и
как учить. Деятельность же учителя оценивается по результативности, профессионализму, успешности и
компетентности.
Наступило время, когда появляются все новые и новые научные открытия, достижения, которые
позволяют переоценить ценности и идеалы.
Понятие профессиональной компетентности педагога включает единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его
профессионализм.
“Педагогическая профессия, как уже отмечалось, является одновременно преобразующей и
управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компе¬тентным.
Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его теоретической и
практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессионализм (Л.И.
Мищенко)”. “Рамки компетенции любого специалиста устанавливаются соответствующим нормативноправовым документом – квалификационной характеристикой, представляющей собой обобщенные
требования к подготовленности специалиста на уровне его теоретического и практического опыта. Она
является основополагающим документом подготовки и профессиональной деятельности специалиста и
содержит его должностные обязанности; характеристику труда; основные знания и умения, которыми
должен обладать выпускник того или иного учебного заведения либо практикующий специалист в данной
должности”.
“Содержание педагогического образования как целое может быть рассмотрено как единство знаний и
умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к педагогической
действительности. Взаимосвязь этих компонентов не противоречит их линейности, когда предшествующие
элементы могут до определенного предела существовать отдельно от последующих, но последую¬щие
невозможны без предшествующих. Условно отделяя профессиональную компетентность от других
личностных образований, мы имеем в виду, что усвоение знании (накопление информационного фонда) —
не самоцель, а необходимое условие для выработки “знаний в действии”, т.е. умений и навыков — главного
критерия про¬фессиональной готовности.
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В общем виде психолого-педагогические знания определены учебными программами. Отражая
единство содержательной и операциональной структур педагогической деятельности, психологопедагогическая подготовка будущего педагога предполагает достаточно широкие знания методологических
основ педагогики; закономерностей социализации и развития личности; сущности, целей и технологий
воспитания и обучения; законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей,
подростков, юношества. Поэтому психолого-педагогическая подготовка будущего педагога в первом своем
приближении моделирует и реализует методологию, теорию и технологию педагогической деятельности,
вкладывает основы гуманистически ориентированного мышления педагога.
Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания ¬необходимое, но далеко не
достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в частности теоретикопрактические и методические знания, являются предпосылкой педагогических умений и навыков”.
«Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель»К.Д.Ушинский
Утверждение К.Д. Ушинского в современных условиях приобретает особое значение. Необходимость
постоянного, непрерывного обучения педагога обусловлено реалиями современного общества:
лавинообразно нарастающим потоком информации, необходимостью инновационной деятельности
образовательных учреждений, потребностью личности постоянно совершенствоваться, создавать
профессиональный имидж и повышать свой статус. В меморандуме непрерывного образования Евросоюза
(2000 г.) декларируются следующие виды образовательной деятельности: формальное, неформальное и
информальное образование. Формальное образование – завершается выдачей общепризнанного диплома
или аттестата. Каждый педагог априори имеет и то и другое и зачастую не по одному. Базовая подготовка
создает определенный потенциал знаний, развивает способности. А дальше систему формального
образования дополняют различные формы повышения квалификации или переподготовка педагога в
установленных государством объемах не реже, чем один раз в пять лет. Зачастую такие курсы приурочены
к аттестации, отчего они становятся еще более формальными. Неформальное образование, обычно не
сопровождается выдачей документа, и происходит в образовательных учреждениях или общественных
организациях, клубах по интересам. И здесь ключевое слово – интерес. Внутри образовательных
учреждений создаются творческие группы, методические объединения, цикловые комиссии, которые
объединяют педагогов, преподающих смежные дисциплины, готовящих специалистов определенной
профессии или просто работающих над общей проблемой. Ценность такого образования заключается в его
практической направленности. Информальное образование - индивидуальная познавательная деятельность,
сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер.
Это образование за пределами стандартной образовательной среды, реализующееся за счёт собственной
активности индивидов в окружающей его культурно-образовательной среде. Оно заключается в общении,
чтении, посещении учреждений культуры, путешествиях, средствах массовой информации, когда человек
превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего развития. Актуальность
неформального и информального образования в настоящее время кратно возрастает, о чем свидетельствует
тот факт, что Министерство образования и науки РФ внесло эти понятия в проект «современной модели
образования» до 2020 года. Те знания, и навыки, которые мы получили в детстве и юности, вовсе не
гарантируют успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое повышение квалификации еще не
является решением проблемы. В информационном обществе эти навыки должны быть пересмотрены и
расширены. К ним надо добавить умение учиться и желание продолжать свое обучение самостоятельно.
Именно самообразование как целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой
личностью, с целью совершенствования своего мастерства является одним из основных источников
получения новой информации, теоретических знаний, обоснования собственных идей и умозаключений.
В основе самообразования лежит сочетание культуры самостоятельной деятельности и потребности в
личностном и профессиональном росте, поскольку именно личное стремление к самосовершенствованию
является движущей силой, позволяющей достигнуть профессиональных высот. Самообразование
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становится жизненной необходимостью, так как мобильность педагога, умение его шагать в ногу со
временем, быстро и эффективно получать и применять новые знания для внедрения в процесс обучения,
на сегодняшний день одно из необходимых условий творческого и эффективного подхода к обучению.
Термин “образование длиною в жизнь” выделяет временной фактор непрерывного образования.
Недавно появился термин “образование шириною в жизнь” (lifewide learning), который акцентирует
не только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм - формальное, неформальное и
информальное. Реалии сегодняшнего дня таковы, что компьютеры захватили сферу домашнего пользования
и стали мощным ресурсом индивидуального познания мира. Информальное образование только начинает
раскрывать свои огромные резервы. Сегодня обучение может быть одновременно приятным и полезным
и происходить как на рабочем месте, так и дома в компании виртуальных единомышленников. Поэтому
сетевое взаимодействие становиться одним из эффективных и доступных средств самообразования
педагога, его продвижения вперед.
Интуитивная настройка на это потенциал происходит путем соотношения волновых картин учителя и
ученика. Их гармоническое взаимодействие расширит зону комфорта ребенка, повысит его жизненный тонус
и даст силы для дальнейшего совершенствования. Таким образом, стратегической задачей образования,
сегодня является воспитание и становление целостной личности как гаранта устойчивого развития
общества. Именно таким образом может быть обеспечен выход нашей страны на новый экономический,
социальный, культурный и этнический уровень развития; и в этом процессе учитель, педагог, воспитатель
играет одну из главных ролей.
Литература:
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4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 2004
Султанова М.Э.
кандидат искусствоведения
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая
(Республика Казахстан)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ
(на примере искусствоведения)
Для современного педагога, желающего быть мобильным и успевать за своими студентами, внедрение
новых информационных коммуникационных технологий есть самая объективная потребность. Это в свою
очередь обуславливает формирование особых компетенций и компетентностей, рассматриваемых как
показатель педагогического мастерства, что в свою очередь существенно влияет на качество образования.
Особый упор в преобразовании системы образования делается на новые формы обучения, которые
смогли возникнуть только с помощью новых информационных технологий и технологий связи. Применение
новых информационных технологий для развития новых форм дистанционного обучения на базе Интернета
приводит к иному пониманию действительного значения международного уровня в образовании. В то
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время как реальная мобильность продолжает иметь большое значение, она начинает рассматриваться как
один из элементов интернационализации. Растущее значение приобретает такое международное измерение
в образовательной практике, при котором мобильность осуществляется в виртуальном пространстве или
когда целью является создание международных условий для обмена идеями.
Согласно прогнозированию мировой спрос на образование будет увеличиваться с каждым годом
и роль Казахстана и системы казахстанского образования как стратегического ресурса повышения
конкурентоспособности нашей страны в формирующихся процессах глобализации оказывается очень
заметной и важной в условиях евразийского контекста.
Обретение Казахстаном независимости, суверенитета, являет нам свои щедрые плоды в виде
возрожденных и обновленных городов, технического прогресса и больших возможностей для казахстанцев
в реализации своих идей на благо родной земли. Суверенный Казахстан с каждым годом увеличивает свой
интеллектуальный и экономический потенциал и по праву занимает сейчас достойное место в системе
развитых и прогрессивных государств. Подобное положение диктует свои требования всем сферам
общественной жизни, в том числе и системе высшего образования.
В связи с этим глава Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев предложил к реализации новый проект
«Интеллектуальная нация - 2020» в рамках Послания к народу «Рост благосостояния граждан Казахстана
– главная цель государственной политики». Новая национальная идея заключена в преобразовании
Казахстана в страну с «конкурентоспособным человеческим капиталом» [1, с. 6].
Впервые эта идея была озвучена на форуме стипендиатов программы «Болашак», состоявшемся в
первых числах февраля 2008 года в столице Астане. Проект состоит из трех блоков, каждый из которых
неотъемлемая часть целого: первый ключевой момент «касается инновационной системы образования»
[2, с. 4], второй опорный момент – это мощная информационная революция. Третье, и вероятно, самое
важное направление есть духовное воспитание молодежи, так как наряду с однозначными свидетельствами
расцвета и подъема страны все более заметным становится диссонанс между признаками материального
благополучия народа и явным регрессом духовных ценностей.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев так формулирует данную проблему: «Надо добиться того, чтобы
наша молодежь умела не только получать, но и создавать новые знания. Самым ценным знанием сегодня
становится креативное мышление, умение перерабатывать знания, рождать новые решения, технологии и
инновации. Для этого нужны новые методики, новые формы преподавания, новые специалисты» [2, с.4].
Новые информационные технологии представляют собой воистину гигантскую возможность для
использования их в образовательном процессе. Появление и быстрый рост цифровых технологий перевели
процесс поиска, доступа и хранения нужной информации на качественно новый уровень. Информационные
порталы, блоги, социальные сети, - все это навсегда изменило лик современной науки, в том числе и
педагогики.
Компьютер уже не рассматривается как «чудо техники», доступное лишь избранным, а мыслится как
неотъемлемая часть повседневной жизни. С его помощью общение, обмен опытом, важной информацией,
ценность которой характеризуется как постоянством во времени, так и моральным устареванием,
осуществляется в глобальных масштабах. Мы можем не только знакомиться и принимать участие в
семинарах, беседах и конференциях по всему миру, воспринимая все новое и злободневное, но и сами
активно влиять на этот процесс, будучи полноценными членами нового информационного сообщества.
Сегодня любой преподаватель располагает целым спектром возможностей для применения в процессе
обучения разнообразных средств цифровых технологий. Это банки данных, поисковики Интернета,
многочисленные электронные учебные пособия, словари и справочники, электронные энциклопедии,
обобщающие терабайты полезной информации, собранной со всего мира.
Доступные и актуальные компьютерные программы позволяют искать и оформлять результаты своей
работы в удобные и современные форматы, понятные и используемые практически во всех странах мира.
Студенты и школьники, представляющие собой так называемое «поколение Y» и «поколение Z»,
особенно последнее, намного лучше и быстрее чем их родители и педагоги ориентируются в компьютерных,
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цифровых и биотехнологиях. Социологи часто называют их «поколением большого пальца», что означает
их способность действовать одним пальцем руки для отправки SMS или общения в виртуальных сетях с
мобильных устройств.
Поэтому для современного педагога крайне важно понимать специфику нынешней молодежи, но
также необходимо самому уметь многое из арсенала своих подопечных, что поможет с ними сблизиться.
Такое понимание новых информационных коммуникативных технологий позволит не только
образовывать, воспитывать и развивать студента, но и самому получить мощный стимул для
самообразования, профессионального роста и творческого совершенствования. Преподавателями не
рождаются, но становятся. И здесь для нас крайне важно преодолеть некий невидимый водораздел, где
ремесленничество превращается в мастерство.
Само понятие «мастерство педагогическое» определяется как «высокий уровень овладения
педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессионально важных
качеств личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью
учащихся и осуществлять целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие» [3, с.82].
Вышеупомянутое взаимодействие способно осуществляться только при условии гармоничных
отношений между обеими сторонами, а для этого современному педагогу просто необходимо прекрасно
ориентироваться в информационном мэйнстриме.
Это не только непосредственно усовершенствует учебный процесс, но и очертит приоритеты для
самого преподавателя, которые можно выразить следующей формулой: «от профессионального образования
к образованию профессионалов».
Понимание потенциала компьютерных технологий, владение хотя бы стандартным набором
элементарных адаптированных программ обусловит дальнейшее желание учиться, постигать новое,
постоянно расширяя возможности.
В данный момент компания «Google» совместно с Гарвардским университетом занимаются оцифровкой
и распространением книг в глобальной сети. Это дало начало новой отрасли науки – культурономике. Она
базируется на огромном цифровом материале, накопленном интернет-компаниейGoogle. Сегодня Google
оцифровал примерно 15 миллионов книг, что составляет 12% всех когда-либо издававшихся томов. Этот
массив содержит 500 миллиардов слов, которые ни одному человеку не под силу прочесть за всю свою
жизнь [4].
Однако эти новые технологии и компьютерный статистический анализ позволяет проводить быстрый
поиск слов и символов по всей базе данных, благодаря чему можно быстро отслеживать проявления того
или иного культурного феномена в ходе истории, который хотя бы один раз нашел отражение в книгах. Это
в свою очередь даст возможность не просто получить доступ к самой большой на нынешний момент базе
данных, представляющей собой своего рода интеллектуальный банк человечества, но и анализировать,
делать выводы и прогнозировать многие явления нашей жизни в самых разных ее областях.
Более того, любой пользователь, в частности педагог, сможет применять эти информационнокоммуникативные технологии для своей научной области. Это позволит сформировать собственную
базу данных, оперировать конкретными цифрами и фактами, что аргументирует практически любое
теоретическое умозаключение.
Совсем еще недавно единственным методом подобного мониторинга было анкетирование. Это
требовало масштабных финансовых затрат, не говоря уже о времени, потраченном на опросы тысяч
респондентов. Опрос предусматривал дальнейшую обработку данных, сопоставление и анализ. Теперь
даже те 12% оцифрованных книг предоставляют гигантские возможности специалистам в самых разных
областях науки, экономя драгоценное время, совершенствуя и уточняя итоги.
Для сферы образования подобные технологии неоценимы. Интернет-анкетирование позволит быстро
реагировать на любые преобразования в этой области, что в свою очередь предопределит профессиональную
мобильность, как педагогов, так и молодежи, так как вряд ли можно недооценить развитие информационных
средств без мониторинга образовательных услуг, качества обучения, подготовки кадров, их последующего
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обучения и переподготовки.
История педагогики демонстрирует, что она всегда использовала в своей деятельности самые
передовые на текущий момент информационные средства, так как именно педагогика не просто хранит,
обрабатывает, но и отвечает за передачу знаний. Во все времена основной задачей методики обучения
являлось постоянное совершенствование средств информатизации для повышения эффективности
процесса освоения знаний.
Поэтому сейчас каждый современный педагог обязан быть компетентным в таких минимальных
требованиях как:
• умение работать на компьютере и освоение информационно-образовательной среды;
• понимание элементарного уровня мультимедийных информационных ресурсов, а также
необходимого ему программного обеспечения;
• ориентирование в поисковой системе Интернета с использованием как минимум трех стандартных
поисковика-браузера (тот, что привычен для региона пользователя и те, что используются большинством
развитых стран).
Развитие информационных технологий позволяет современному педагогу использовать не только
обычные материалы (книги, журналы, периодику), но и оперировать мульмедийными ресурсами, где
особую роль играют электронные учебники. Поэтому в каждом образовательном учреждении должна быть
создана своя медиатека, услугами которой смогут пользоваться все желающие.
В глазах молодежи педагог, владеющий новыми технологиями, понимающий и профессионально
разбирающийся в информационных потоках, не просто достоин уважения, но способен стать истинным
модератором образовательного процесса, основанном на доверии и признании.
Здесь, конечно же, непременно следует отметить возможность и важность непрерывного образования
человека в течение всей жизни, в рамках которого педагог может при желании самостоятельно увеличивать
недостающие профессиональные, общекультурные знания и другие, востребованные жизнью.
Для преподавателей специальных дисциплин необходимо обладать предметно-углубленной
информационно-коммуникативной компетентностью. В частности в области искусства существует
достаточное количество прикладных графических программ, позволяющих вывести уровень преподавания
на новые горизонты. Широко известные редакторы типа «Corel»,
«Photoshop», «3DMax» и другие, помогут лучше и быстрее объяснить материал, сформировать
задания, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. Умея работать
в этих программах, педагог сможет сам создавать необходимые ему наглядные пособия, трансформировать
их, приспосабливая к практическим нуждам дисциплины.
Сейчас многие музеи и картинные галереи с мировым статусом имеют разветвленную
информационную сеть, где репрезентативная функция не является единственной. Основной упор делается
именно на образовательную политику, приобщающую людей к миру искусства.
Не покидая учебной аудитории можно совершить виртуальную прогулку по залам, где голос
невидимого гида подробно расскажет не только об отдельных картинах или художниках, но также и о
самой эпохе, выдающихся событиях и людях, повлиявших на сложение того или иного стиля.
С конца 2010 года на основе новейших цифровых технологий интернет-компания Google совместно
с мировыми музеями запустила новый проект «Google-art», который нацелен на подробнейший анализ
художественных произведений. Согласно мониторингу было выделено определенное количество полотен,
представляющих наиболее устойчивый интерес потенциальных пользователей. Если другие картины
можно увидеть лишь со стороны в качестве виртуального зрителя, то избранные шедевры обработаны в
тончайшем цифровом формате. Это дает возможность рассмотреть полотно в мельчайших подробностях.
Самое высокое разрешение позволяет увидеть все художественные и колористические нюансы: состав и
качество красок, холста, багета, толщину красочного слоя, эффекты и прочие особенности, формирующие
именно то, что мы называем почерком мастера.
Этот проект уже зарекомендовал себя как чрезвычайно перспективный и нужный, в результате чего
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Google продолжит оцифровывать другие шедевры, чтобы сделать их доступными для всех интересующихся.
Подобный опыт неоценим в современных художественных образовательных учреждениях не
только как средство знакомства с мировым искусством, но и как способ заявить о себе, популяризовать
отечественную культуру и искусство.
Современная интерактивная педагогика, «в центре которой находится студент», может органично
объединить свои усилия с традиционным художественным образованием и помочь Казахстану, который,
включившись в процесс развития мировой экономики и торговли, вошел и в международный арт-рынок. И
с учетом колоссального творческого и духовного потенциала нашей молодой республики, он должен занять
там подобающее ему достойное место. Навык общения в мировом информационном пространстве способен
сформировать и развить у молодежи особую культуру восприятия.
Не секрет, что молодые талантливые специалисты в области искусства стремятся уехать за рубеж, так
как там уже налажена и отработана информационно-коммуникативная система в формате арт-менеджмента.
Современное искусство – область чрезвычайно тонкая и быстро реагирующая на любые изменения в
социуме, и поэтому новые технологии способны объективно отразить их.
За рубежом крупные галереи и музеи постоянно отслеживают новые творческие идеи, и так как они
заботятся о своем имидже, то охотно становятся главными потребителями подобного товара. Здесь речь идет
не столько о вопросе приобретения произведения, сколько о возможности его презентации потенциальному
покупателю, что является важным и дальновидным экономическим шагом и акцентирует общественное
внимание на открытости музеев и галерей новым формам творческого диалога. В данном случае, музеи
вызывают больше доверия, и собирают значительное число зрителей, в отличие от одиночных авторских
акций.
Можно охарактеризовать некоторые параметры структуры современного художественного электронного
рынка, чтобы продемонстрировать доступность и легкость восприятия для молодежи, имеющей базовое
художественное образование и задавшейся целью профессионально заняться продвижением отечественного
арт-рынка на мировой уровень[3, c. 177]:
• Интернет-аукционы – программы, обрабатывающие заявки участников торгов посредством
глобальных компьютерных сетей, где любой участник может выставить на продажу или купить товар;
• Интернет-магазины – программы, обрабатывающие заказы покупателей, исходя из имеющегося
реестра товаров и услуг. Это прекрасная возможность познакомиться с культурой сбыта тиражного
искусства: графики, фотографии, принтов, постеров и т.д.
• Интернет-галереи – представляют собой виртуальные аналоги реальных галерей, а также существуют
вообще виртуальные галереи. Они осуществляют едва ли не самые важные функции в арт-бизнесе:
ознакомление, продвижение на рынок новых художников, дают подробные сведения о существующих и
общепризнанных произведениях искусства и мастерах и приглашают к сотрудничеству новых.
• Информационно-художественные порталы – сравнительно новая и самая динамично развивающаяся
сфера арт-рынка. Они занимаются чрезвычайно широким перечнем услуг, причем стараются строить свою
деятельность так, чтобы максимально облегчить поиск нужного товара или информации всем категориям
пользователей.
• Вспомогательные ресурсы – важная отрасль арт-менеджмента, так как включает в себя услуги
по атрибуции и оценке произведений искусства, информация об уровне продажных цен, страхование,
транспортировка, юридические услуги, художественные материалы и т.п.
Таким образом, представленные выше параметры вполне доступны и способны существенно
расширить профессиональные навыки педагогов и студентов, получающих художественное образование,
и позволить им самим определять судьбы культурного потенциала нашей молодой республики.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение информационных компьютерных
технологий в образовательный процесс позволяет осуществить переход к качественно новому уровню
педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические
и технологические возможности, что в целом способствует повышению качества подготовки специалистов,
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повышению профессионального мастерства современного педагога.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Каждый педагог верит, что наступит день, когда о прогрессе нации будут судить не по ее военной мощи,
а по процветанию ее народа, уровню здравоохранения и образования, по тем мерам, которые принимаются
для защиты умственного и физического развития подрастающего поколения, по тем критериям, которое
имеет педагог в обществе.
На стадии оптимизма образование считается полезным, на педагога смотрят как на добровольных
распространителей культуры, профессия педагога воспринимается как нужная, а компетентность педагога
обычно не ставится под сомнение. Возникает тенденция к расширению функций педагога. Помимо
ответственности за развитие учебно-познавательных способностей обучающихся на него может быть
возложена задача социального и эмоционального воспитания.
По социологическим данным в нашей стране с 70-х годов наблюдался рост школ с классами, в которых
углубленно изучаются отдельные предметы. Эта динамика роста отражает прогрессирующую тенденцию
к внедрению более жестких моделей управлением образованием, ориентированных на результативность.
Смещение требований к педагогу в сторону результативности его работы делает приоритетной на
данный момент педагогическую модель, ориентированную прежде всего на содержание учебного предмета,
на соответствие принятым стандартам, подготовленности школьников к поступлению в определенный
ТиПО или вуз, или получению престижной работы, обеспечивающей соответствующий образ жизни.
Образование призвано опережать другие сферы общественной жизни человека и быть фактором
развития общества. Именно сейчас, в кризисный период, необходимо целенаправленно внедрять
информационные технологии, и тогда общество быстрее выйдет из кризиса, а человек будет готов к разного
рода самоизменениям.
Модель подготовки педагогов должна соответствовать требованиям времени и качественно
изменяться как содержательно, так и технологически.
Технология - категория процессуальная, поэтому ее изменение означает изменение не только
лежащих в ее основе процессов и деятельности, но и всей сопутствующей системы механизмов и средств
такой деятельности. Происходит смена целевых установок, ценностных ориентаций, системы конкретных
знаний.
Педагог будет ориентирован лишь на передачу знаний, умений, навыков, усвоенных им самим,
то молодое поколение неизбежно окажется не подготовленным к новым ситуациям, которые нельзя
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предусмотреть в ходе любого обучения.
Цель подготовки педагога должна быть связана не только с формированием навыков академической
и профессиональной деятельности, но и, что принципиально важно, личностных характеристик будущих
профессионалов. При такой подготовке основными являются активные формы обучения, но сохраняются
и традиционные.
Педагогика в первую очередь изучает три главные составляющие образовательного процесса:
– цели обучения (для чего учить);
– содержание обучения (чему учить);
– формы и методы обучения (как учить).
Основные задачи педагогики направлены на создание эффективной педагогической системы во всех
направлениях человеческой жизни: общественной, личной, политической и т. д.
К таким задачам можно отнести:
– выявление и изучение закономерностей в области воспитания и обучения, управления
образовательными и воспитательными системами;
– изучение и распространение педагогического опыта;
– прогнозирование дальнейшего развития образовательных систем;
– разработку новых методов, средств и форм обучения и воспитания;
– внедрение результатов педагогических исследований в практику образования;
– участие в международных педагогических проектах, обмене информацией, изучение зарубежного
опыта педагогической работы;
– разработку систем функционирования педагогических учреждений и повышения их эффективности.
Педагогическая наука осуществляет те же функции, что и любая другая научная дисциплина:
описание, объяснение и предсказание явлений того участка действительности, который она изучает.
Педагогическая действительность не может ограничиться лишь объективным отображением изучаемого. В
ней совмещаются две функции, которые в других научных областях обычно поделены между различными
дисциплинами:
Научно-теоретическая функция, которая реализуется на трех уровнях:
– описательном (изучение передового, инновационного педагогического опыта);
– диагностическом (выявление состояния педагогических явлений, успешности и эффективности
совместной деятельности педагогов и учащихся);
– прогностическом (экспериментальные исследования педагогического процесса и построение более
эффективных моделей этого процесса). Конструктивно-техническая функция также реализуется на трех
уровнях:
– проективном (разработка методических материалов, учебных планов, учебных пособий);
– преобразовательном (внедрение достижений педагогической науки в практику);
– рефлексивном и корректировочном (анализ и оценка влияния результатов научных исследований на
практику обучения и воспитания).
Обращает на себя внимание то, сопровождается переход от цели обучения в виде знаний - умений навыков в их классическом понимании к личностным характеристикам будущего профессионала, которые
в большей мере выступают в роли непосредственных показателей профессиональной зрелости человека,
профессионального развития педагога.
Профессиональное развитие неотделимо от личностного — в основе и того и другого лежит
принцип саморазвития, способность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет
практического преобразования, что характерно для модели профессионального развития педагога.
В ходе профессионального развития педагог характеризуется способностью выйти за пределы
непрерывного потока повседневной педагогической практики и увидеть свой профессиональный труд
в целом. Этот прорыв дает педагогу возможность стать полноправным автором, конструирующим
свое настоящее и будущее. Это позволяет внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности и
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противоречия педагогического процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их в соответствии
со своими ценностными ориентациями, рассматривать трудности как стимул для своего творческого
развития. Перспективы личностного и профессионального роста побуждают его к постоянному
экспериментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность выбора.
Решающим элементом в данном процессе профессионального развития педагога является возможность
и необходимость делать выбор, а значит ощущать свою свободу, с одной стороны, и свою ответственность
за все, что происходит и произойдет, с другой.
О профессиональном развитии можно говорить, на наш взгляд, лишь в тех случаях, когда педагог
осознает свое участие и ответственность за все, что происходит с ним, его обучающими , и пытается
активно способствовать или противодействовать внешним обстоятельствам, планировать и ставить цели
профессиональной деятельности, изменять себя самою ради их достижения. А это связано с появлением
собственно внутренней рефлексии. Отсюда следует , что с появлением рефлексии связано ценностносмысловое определение профессионального развития педагога.
Новая Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы для
профессионального развития педагога позволит решать вопросы, связанные с диагностикой, прогнозом,
коррекцией профессионального развития педагога, а также строить инновационные проекты и программы
непрерывного педагогического образования на качественно новом уровне, системно и технологично.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ: ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ В
ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современное мироустройство, требования жизненных реалий побуждают учителя как проводника
передовых, инновационных идей и одновременно как носителя вечных, непреходящих ценностей
осознанно и активно включаться в процесс качественного обновления содержания образования. Готовность
к восприятию нового как одна из черт инновационного сознания и поведения личности учителя становится
действенным фактором модернизации отечественной образовательной системы. Думается, что успех
начатых изменений в системе казахстанского образования напрямую будет зависеть от того, насколько
изменится сам педагог, примет ли он новые условия, поведет ли за собой своих воспитанников, сумеет ли
организовать учебно-воспитательную деятельность своих питомцев таким образом, чтобы она вооружила
каждого ученика эффективным инструментом познания – позволила учиться и переучиваться на протяжении
всей жизни. В этой связи представляется важным тот факт, что учитель новой школы должен осознать свое
место и роль в педагогическом процессе, поскольку учитель сегодня - не только и не столько источник
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информации, сколько носитель педагогической культуры и профессионального мастерства; он должен не
вообще обучать, а развивать то, что дано ребенку природой. Поэтому одним из главных приоритетов в
деятельности современного учителя должна стать задача – соединить в органическое единство педагогику
и психологию, осмыслив и освоив психолого-педагогическую систему обучения.
Психологизация учебного процесса предполагает, прежде всего, сохранение и укрепление
психического и психологического здоровья школьников, т.е. обеспечение состояния полного душевного,
физического и социального благополучия в период пребывания в учебном заведении. Психологопедагогические знания должны стать для учителя новой формации той комплексной системой, которая
включала бы педагогическое целеопределение, рефлексию, упорядоченные способы обучающих действий,
а также содержательные и процессуальные аспекты образовательного процесса. Вместе с тем учитель
должен понимать и принимать как профессиональную необходимость постоянный поиск возможностей
саморазвития и самосовершенствования (чтобы иметь право учить, нужно самому неустанно и
целенаправленно совершенствовать свои знания, умения, навыки).
Самообразование – необходимое постоянное слагаемое жизни культурного, просвещенного человека.
Оно ведет к формированию концептуального мышления личности, развитию его проектировочных
умений. Самообразование также ценно и как путь развития личности, ее интеллектуальных, творческих
способностей. В рамках затронутой проблемы приведем мнение М.М. Поташника, действительного члена
Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора: «…если в школе очень давно
не было ремонта, если там старая мебель, отсутствуют или не работают компьютеры, нет интерактивных
досок, нет программ для использования flash-технологий, классы переполнены, дети учатся в две смены
(или, наоборот, – в классах по одному-два ученика), зимой не очень тепло, «удобства» во дворе, невкусная
еда в столовой и т.п. – то это плохо, очень плохо. Но если в школе есть сколь-то хороших, умных,
эрудированных, мудрых, постоянно заботящихся о своем профессиональном росте учителей, то школа все
равно будет жить и работать, и дети будут хотеть у этих учителей учиться» [1, 15].
Целеполагающая направленность учителя современной школы заключается в пересмотре адекватных
методов и приемов передачи знаний ученику таким образом, чтобы учащийся захотел и смог их освоить,
а также применить в различных жизненных ситуациях. При этом исходными педагогическими позициями
должны стать следующие:
- соблюдение приоритета индивидуальности, самоценности обучаемого;
- трансформация научного содержания в эмоциональное на основе создания учебных личностноориентированных ситуаций в контексте изучаемого материала;
- ориентация на сотрудничество и диалог.
Сегодня, по мнению А.Н. Тубельского [2, 19], нужно не учить математике, физике, биологии, а на
материале этих предметов создавать условия для проявления универсальных умений, для рефлексии по
их поводу, для их развития… В результате общего образования человек должен овладеть универсальными
человеческими умениями. Не теми, которые называются «общеучебными», а необходимыми для того,
чтобы жить.
По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова [3, 8], современной системе образования необходима
ориентация учителя не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие
его личности, его познавательных и созидательных способностей, а также на формирование опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Иными словами, речь идет о
ключевых компетенциях, определяющих современное качество содержания образования.
Требования, предъявляемые новой школой к педагогу, – это требования к компетентному и успешному
менеджеру, способному грамотно и эффективно организовать учебно-воспитательный процесс. Позиция
«урокодателя» при этом сменяется на ответственную позицию организатора учебного процесса.
Несмотря на кардинальные изменения, происходящие в системе образования, главным
организационным звеном в учебно-воспитательном процессе все же продолжает оставаться урок.
Естественно, сегодня меняются требования как к современному уроку, так и к современному учителю. В
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обобщенном виде их можно представить следующим образом:
1. Знание учителем системы принципов дидактики, обязательная опора на них при проектировании,
организации и осуществлении образовательной деятельности на уроке.
2. Знание каждым учителем типологии уроков.
3.Безусловный учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных возможностей учащихся
разных возрастов, классов, групп; учет особенностей, интересов, склонностей, запросов учащихся.
4. Специально спланированная деятельность учителя по обеспечению не только учебной, но и
воспитательной функции урока.
5. Обязательное выделение в содержании учебного материала объекта прочного усвоения и отработка
на уроке именно этого материала.
6. Стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личностный смысл любого изучаемого на
уроке материала.
7. Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными формами, стремление к
организации учебного труда как коллективной деятельности.
8. Создание реальных условий для проявления каждым учеником самостоятельности на основе
понимания ценности субъектной позиции ребенка в обучении.
9. Общение с учащимися на уроке только на основе сочетания высокой требовательности с
безусловным уважением к личности школьника.
10. Стремление добиваться действенного воспитательного влияния личности самого учителя на
учащихся.
Повышая свое профессиональное мастерство, учитель становится «мастером учения», овладевает
способностью постоянно совершенствоваться и передает эту способность своим ученикам. В этой связи
убедительно звучат слова В.А. Белецкой: «Зодчий строит храмы и дворцы, композитор создает музыкальные
произведения, художник – живописные полотна, драматург – шедевры для театра. А учитель, если он
не «урокодатель», а творец, создает урок как произведение педагогического мастерства, обладая своим
индивидуальным стилем педагогической деятельности» [4, 25].
Сегодня, как нам кажется, есть все основания говорить о формировании нового поколения учиетелейпрофессионалов, стремящихся к так называемому «правильному образованию», которое, по мысли
философа Д. Кришнамурти, «должно сделать человека зрелым и свободным и помочь расцвести ему в
любви и доброте» [5, 100].
В рамках системного, полифункционального подхода к профессионально-личностному развитию
учителя выкристаллизовывается «целостный образ человека будущего – не только нравственного человека,
обладающего инновационным поведением, но и человека-организатора, человека-лидера, человекауправленца» [6, 17]. В данном контексте как нельзя лучше раскрывается миссия учителя – проводника
вечных ценностей и смыслов, новых идей и знаний, наполняющих современный мир жизненно важными
ориентирами.
Литература:
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2. Тубельский А.Н. Освободите учителя! //Народное образование. – 2005. - № 7. – С.18-21
3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме //
Педагогика. – 2003. - № 10. – С. 7-10
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Тоқтағанова А.С.
Жамбыл облыстық педагог кадрлар біліктілігін
жетілдіру және қайта даярлау институтының
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМДІ КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ РОЛІ
Еліміздің саяси өміріндегі тұрақтылық, ел экономикасының қарқынды дамуы әлеуметтік салаға
өзгерістер әкелуде. Оның бірден-бір көрінісі – қазақстандық білім беру жүйесіндегі жаңашылдықтар.
Ал экономикалық өрлеудің тұрақтылығын сақтаудың осы заманғы білім беру жүйесінсіз, білімді де
білікті мұғалімдерсіз мүмкін еместігін елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты жолдауында ерекше атап өткені белгілі [1]. Білім беру
жүйесінің, әсіресе, мұғалімдердің басты міндеті – білімі мен білігі жағынан әлемдік бәсекеде жеңілмейтін,
отаншылдық рухы кемел қазақстандықтарды, жаңа қазақ азаматын тәрбиелеу.
Қазақстанда білім беру жүйесін модернизациялаудың өзектілігі қазіргі қоғамда білім беру әлеуметтік
институт ретінде білімді жасау мен өткеру қызметін атқаруынан көрінеді. Бұл үздіксіз педагогикалық білім
жүйесінде өзгерістерге шұғыл бейімделе алатын ілкімді, кәсіби шебер, өз саласында құзыретті мұғалімдерді
қалыптастырудың қажеттілігін туындатады. Себебі өзін кәсіби тұрғыда жүзеге асыруға мүдделі маман
ғана әлеуметтік сұранысқа сай, жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыра алады.
Педагог кадрлардың кәсіби дайындығына деген жаңаша көзқарас, мұғалімдерді даярлауды,
кәсіби біліктілігін көтеруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін терең зерделеуді қажет етеді.
Бұл мұғалімнің біліктілігін, кәсіби білімін, құзыреттіліктерін дамыту жолдарын зерттеудің және оны
қалыптастырып, жетілдірудің әдістемелік құралдарын жасаудың (Введенский Н.В., Поташник М.А.,
Кларин В.М., Монахов М.В., Зеер Э.Ф., Хомский Н., Р. Уайт, Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Хуторской
А.В., Зимняя И.А., Таубаева Ш.Т., Кобдикова Ж.У., Жайтапова А.А., Кунакова К.У., т.б.) маңыздылығын
арттыра түседі. Сонымен қатар үдерістегі өзгерістерге шапшаң бейімделу – мұғалімдердің өздігінен білім
алу, өзін-өзі кемелдендіру, өзіндік рефлексия сияқты ішкі тұлғалық мүмкіндіктеріне тікелей байланысты
екені белгілі.
Білім беру ісіндегі жаңалықтарға ұмтылыстың, педагогикалық шығармашылыққа деген
қызығушылықтың болғанына қарамастан, мұғалімдердің кәсіби дайындығын дамытудағы бірізділіктің
болмауы сияқты мәселелердің бар екені белгілі. Сондай-ақ үздіксіз технологиялық білім берудің, жобалау
әдіснамасының және түрлі педагогикалық технологияларды пайдаланудың теориясы мен практикасы
бойынша қол жеткізілген жетістіктерге қарамастан, қазіргі кезде біліктілікті арттыру жүйесінде
мұғалімдердің кәсіби дайындығын қалыптастырудың бірыңғай кешені жасалмаған. Мұғалімнің тұлғасы,
оның кәсіби әрекетінің іске асырылу шарттары маманның тұлғалық және кәсіби қалыптасуына әсер етеді,
ал мұғалімнің кәсіби дамуы базалық кәсіби біліммен шектелуі мүмкін емес. Сондықтан үздіксіз біліктілік
көтеру жүйесінде өзін-өзі дайындау мен білім көтеруді ұйымдастыруға байланысты мәселелер өзекті бола
түседі. Оны жүзеге асырудың жолы ретінде технологиялық тәсілді (подход) атауға болады.
Қазіргі кезде кең қолданылып жүрген бұл ұғым педагогика ғылымына іргелі еңбектерімен үлес
қосқан А.С. Макаренконың зерттеулерінде ерекше түрде ұйымдастырылған «педагогикалық өндіріс»,
«педагогикалық техника» әзірлеу проблемасы ретінде көрініс береді. Жалпы технологиялық тәсіл оқыту
мен тәрбиелеуді «мақсат – құрал – әрекет – нәтиже» сияқты құрылымы бар, күрделі әрекет ретінде
қарастыруды міндеттейді [2]. Құзыреттілік тәсілді әрекеттік (стратегиялық) тұрғыдан толықтыратын
технологиялық тәсілдің мектеп практикасына енгізілуі мұғалімге бүгінгі оқушыға қойылатын талаптың
үддесінен шығуға мүмкіндік беретіндігін ғалым Ж.У. Кобдикованың іргелі зерттеуінен көруге болады.
«Оқыту технологиясын қолданудың өзі оқу-тәрбие үдерісіндегі технологиялық тәсілді жүзеге асырады»
деп анықтайды әрі аталмыш тәсілдің өзіне тән ерекшелігін айқын көрсетеді. Зерттеуші ғалымның
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пікірінше, «оқытудағы технологиялық тәсіл оқу үдерісін нақты инструменталды басқаруды және қойылған
оқу мақсаттарына жетудің кепілділігін көздейді»[3].
Ұйымдастырылатын үдерістің орталық нүктесі ретінде дамушы тұлғаны ала отырып, оның нәтижеге
бағытталған іс-әрекетінің мақсаттылығын, мазмұнын, құралын, әдіс-тәсілдерін, формасын, басқарылуын
тұтастықта, кешенді жүзеге асыруды көздейтіндіктен, білім берудегі технологиялық тәсілді біліктілікті
арттыру жүйесінде қолдана отырып, мұғалімнің кәсіби дайындығына ықпал етіп, оның кәсіби біліктілігін
арттырудың тиімділігін арттыра түседі.
Ал мұғалімнің кәсіби деңгейі – біліктілікті арттыру мекемесінің басты міндеттерінің бірі, яғни
кәсіби қызметтің өзгермелі шарттарына жылдам бейімделуге мүмкіндік беретіндей мұғалімнің кәсіби
дайындығының жоғары деңгейде даму үдерісіне жол ашу. Педагогтардың біліктілігін жетілдіруді
ұйымдастыруда білім арттыру жүйесінің алар орнының ерекше екендігін көптеген ғалымдар (Ш.Альжанов,
К.Бержанов, М.И. Құдайқұлов, И.Б. Мадин, А.И. Сембаев, А.И. Ситдыков, А.К. Кусаинов, М.Н. Сарыбеков,
Б.А. Әлмұхамбетов, Я.С. Бенцион, В.Н. Белослюдцева, К.Ж. Аганина, М.С. Керимбаева және басқалар)
зерттеу еңбектерінде жан-жақты көрсетеді.
Біліктілікті көтеру жүйесі педагог қызметкерлердің өзін-өзі өзектендірулері үшін, қолданыстағы
кәсіптік тәжірибенің негізінде өздігінен білім алу тәсілдерін жетілдіру үшін шарттар туғызуы тиіс. Себебі
біліктілікті арттырудың негізгі мақсаты – мұғалімнің кәсіби өсуіне, оның кәсіби-тұлғалық құзыреттілігінің
қалыптасуына қажетті шарттар туғызуға тәуелді.
Қазіргі таңдағы біліктілікті арттыру жұмыстары мұғалімнің кәсіби дайындығына толыққанды ықпал
ете алмайтынын көрсетті, себебі бүгінгі таңда біліктілік көтеру курстарының мазмұны білімге бағдарланып,
дәстүрлі сипатта ұйымдастырылады. Бұл курстар бір мезгілдік және мазмұнын құрастыруда мұғалімдердің
кәсіби қажеттіліктері жан-жақты ескерілмей, жалпылама алынады. Сондықтан біліктілікті жетілдіру
курстарының мазмұнын тұлғалық бағдарда жаңарта отырып, ұйымдастырылу формасын технологиялық
тәсілге негіздеп өзгерту қажет:
- арнайы курстар;
- оқу үдерісін оқытудың белсенді әдістері мен педагогикалық технологиялар арқылы жүргізу;
- қашықтықтан оқытуға негізделген аудиториядан тыс өзіндік жұмыс.
Сәйкесінше осындай дамудан өткен кәсіби дайындығы жоғары педагог сапалық тұрғыдан өзгереді: өз
кәсібіне ішкі уәждік жағымды қатынасы бекиді, өзін-өзі бағалауы жақсарады. Сонымен мұғалімнің кәсіби
деңгейі бұл - тұлғаның белгілі мамандыққа қатысты әдіс-тәсілдер тобын игеруінен байқалатын біліктілік
деңгейін, оны іске қосуға мүмкіндік беретін шеберлігінің дәрежесін көрсететін, сәйкесінше өзгермелі білім
беру жағдайында әлеуметтік сұранысқа сай әрекет етуге мүмкіндік беретін кәсіби мәнді сапаларының
жиынтығы. Оның үнемі даму жағдайында болуы – маңызды қажеттілік.
Әдебиет:
1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Қазақстан халқына
арналған жолдау. 2010 ж.
2. Макаренко А.С. Воспитание в советской школе. М.: Просвещение, 1966. - 253 с.
3. Кобдикова Ж.У. Теория и практика модернизации педагогической системы школьного образовния
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Тоқтарбекова Г.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ БЕЙІМДЕЛУІНІҢ
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан 2030» стратегиясында болашақты жасайтын азаматтарды сол
ғасыр талабына лайықты тәрбиелеу қажеттілігіне тоқтала келіп «2010 жылға дейінгі бастапқы кезеңде өз
мүмкіндіктері мен бәсекелестік қабілеті тұрғысынан келешегі бар еңбекті қажет ететін салаларға көңіл
бөлу – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі» деп атап көрсеткен. Сондықтан мұғалімнің кәсіби өсуі
мен біліктілігі жаңа бағытқа, жаңа мазмұнға, жаңа мақсатқа ие бола отырып, қазіргі заманда күрделі де
жауапты істердің бәріне айналып отыр.
Мұғалімнің кәсіби бейімделуін зерттеу ғылымның мына әдістері мен түрлерімен байланысты:
экономикалық, педагогикалық, философиялық, психологиялық. Психологиялық-педагогикалық
бағытта зерттеу жүргізгендер: А.Н.Чалов, А.Н.Алексеева, П.А.Жильцов, М.И.Куликов, А.Б.Акбаянова
зерттеулерінде бұл мәселелер жан-жақты қарастырылған. Ал Қазақстанда жас мұғалімнің кәсіби
бейімделуінің кейбір қиындықтары Н.Д.Хмель, Г.Н.Қасабекова, К.Г.Садвокасова т.б. ғалымдардың
зерттеулерінде қарастырылған.
Жас маманның кәсіби және психологиялық бейімделуі тығыз байланысты, маманның қалыптасуы,
оның тұлғасвның қалыптасуымен тығыз байланысты.
Е.М.Павлютенков мамандық таңдау ерекшелігіне арнап көптеген еңбектер жазған, оның айтуынша,
бейімделу мерзімі мамандықты дұрыс таңдауына байланысты дейді.
Бейімделу – көп жақты әлеуметтік құбылыс, мұғалім еңбегінің ерекшелігі оның өндірістің існәтижесін өлшеп, санмен белгілеу қиындығында. Сондықтан, М.И.Скубийдің мәлімдеуінше, мұғалім
еңбектерінің объективті көрсеткішін үшінші жақ – сарапшылардың субъективті бағалауы арқылы санауға
тура келеді. Олар кәсіби бейімделудің мынадай критерийлерін ұсынады:
• Біліктілігін арттыру
• Мамандыққа қанағаттану
• Мұғалім шеберлігінің сарапшылық бағалауы.
Л.С.Шубина мұғалімнің педагогикалық қызмет шарттарына дағдылану жағдайының негізгі
бөліктерін атады: балалар алдында қорықпау; мұғалім ретінде өз-өзіне сенімді болу; оқушылар ұжымының
жұмысына қызығушылықтың болуы; істің сәттілігіне сенімді болу; өзінің іс-әрекет күйіне қанағаттану;
әріптестерімен жақсы қарым-қатынаста болу.
Кәсіби бейімделу кезінде жас мұғалімнің жұмысын тыңдай отырып, В.Тарве мына факторларды
көрсетті:
1 топ – алдыңғы даму деп аталатын факторлар – мамандықты таңдау адамның мұғалім қызметіне
психологиялық дайындығы, жоғары оқу орнына және орта мектептегі дайындықтың сапасы мен сипаты,
оның өнегелі дамуы, жоғары оқу орнына түсуге дейінгі жұмысының стажы мен сипаты.
2 топ – субъективті факторлар – кәсіби қасиеттер, бейімділік объективті факторлар – мектеп түрі,
мектептің материалдық базасы, мектептің технологиялық жабдықталуы, мұғалімнің жүктемесі.
3 топ – субъективті – объективті факторлар – пәні, әдістемелік, тәрбие жұмыстары бойынша
мұғалімнің кәсіби дайындығы, жұмыс орны, әріптестері, әкімшілік пен оқушылар жайлы алғашқы ойы.
А.А.Вайсбур кәсіби бейімделді зерттеуде жас педагогикалық сәтті бейімделуі үшін жаңа тәсіл мен
ынталандыру теорияларын ұсынады. Болашақ мұғалім өзінің рөлі, жұмыс сипаты, өзінің міндеттері
мен оларды орындаудың тиімді әдістерін, педагогикалық қызметте әрқашан ескеруге қажетті талаптар
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жайында жоғары оқу орны қабырғасында меңгеруі тиіс. «Өзінің» ішкі күйлеріне тән емес, жаңа сезінетін,
тіршілік әрекетінің сыртқы күйлерінің ауысу әдісімен адам осы күйге жетеді. Ынталандыру үрдісі кезінде
«ішкіден» «сыртқыға» ең тиімді көшеді.
Педагогтың қызметі өзінің құрылымына қарай жан-жақтылығымен ерекшеленеді. Ұстаз қызмет
барысында әр түрлі рөлде көріні тиіс. Оқытушы ретінде өз сабақтарының авторы, балалар ұжымын
ұйымдастырушысы әрі оқушылардың рухани өмірінің дамуына, олардың адамгершілік келбетінің
қалыптасына әсер ететін тәрбиеші. Әрине қызмет барысында ата-аналармен қарым-қатынас жасайды,
олар мұғалім үшін балаларының жетістігімен кемшіліктерін хабарлаушы ғана емес, педагогикалық білімді
насихаттаушы, әрі жалпы тәрбие жайлы кеңес беруші. Осындай көпқырлы функциясы ұстаздарға жоғары
талап қоя отырып, оның бейімделу процесін күрделендіреді және жас маманның эмоционалдық тұрғыдан
қатты толқуын да айқындайды.
Жас мұғалімдерде қажетті психологиялық-педагогикалық білімдердің, білік пен дағдылардың
болмауы, педагогикалық жұмысқа дайындығының аздыңығы, жіберген қателіктері мен сәтсіздіктері өкініш,
көңілі қалу сезімдерін туғызады. Туыдаған проблемалардың күрделігі және оларды жеңудің жолдарын
анық білмеуі олардың көңілінде қорқыныш, сенімсіздік туғызып, жас мамандардың кәсіби бейімделуіне
кері әсерін тигізеді. Өте күрделі процестердің санатындағы кәсіби бейімделу процесіөзіндік ішкі, сондайақ сыртқы қайшылықтарымен сипатталады. Алғашқы қайшылықтар:
• Жас мұғалімнің өз бетінше жүмыс істеуге ұмтылуы және оған қажетті білімі, білік-дағдыларының
жоқтығынан, сондай-ақ ұжымда шығармашылық, демократиялық негіздердің жоқтығынан;
• Жақсы жалпы теориялық білім мен оны практикалық қызметінде қолдана алмауынан;
• Жас мұғалімнің өзін-өзі таныту қажеттілігі мен оның комуникативтік мүмкіндігінің сәйкессіздігінен
туындайды.
Тұлғаның кәсіби бейімделу процесінде оның жұмыс орнына байланысты кездесетін сыртқы
қайшылықтары:
• Жас педагогтардың өмірлік жоспарлары, құлшыныстары, кәсібін үміті мен олардың жаңа
әлеуметтік жағдайы, мектептің ұжымы, оның құндылық бағдарлары ұсынатын нақтылы мүмкіндіктер
арасында;
• Жас мұғалімнің талап-тілектері және оның аталған ұжымның тұлғааралық қарым-қатынастар
құрылымындағы нақтылы алатын орны арасында;
• Мектептің ұжымының мамандыққа байланысты қоятын нақтылы талап-тілектері мен жас
мұғалімдердің даралық ерекшеліктерінен туындайтын оның сенімділік, қызығушылық, ұмтылысы
арасында;
• Қарым-қатынас тәжірибесінің жетімсіздігінен және алғашқы жылдарда қоғамдық-педагогикалық
қызметінің көп салалығына да байланысты туындайды.
Туындаған қайшылықтарды жеңу үшін жас мұғалімдердің алдымен оларды жақсы түсіне білуі және
болатын қажетті өзгерістерге ынта-құлшыныспен қарауы өте маңызды. Кездесетін қайшылықтарды жеңу
үшін мектепте әлеуметтік-педагогикалық жағдайлардың жасалуына, ерік-күш секілді сапаларды қолдап,
қалыптастыруға күш салу керек.
Кәсіби дайындықты кәсіби даму, кәсіби қызмет тәжірибесін меңгеру арқылы мынадай қорытынды
жасауға болады: білікті маман болашағына қарай талпынып, сеніммен нық қадам жасайды, өзгерістерді
алдын-ала сезіп, байқай алады, өз бетінше тұрақты білім алуға, қазіргі заман талаптарына сай шығып
жатқан жаңа технология түрлері арқылы білім беру салаларына қадам жасай алады.
Әдебиет:
1. Насырова Г.И. Профессиональная адаптация будущих учителей. В сб.: Формирование социальной
актиности личности учителя. М., 1985.
2. Кузьмина Н.В. Пролемы профессионольной подготовки кадров в условиях рыночных отношений.
Челябинск, 1990
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Токтарова Т.Ж.
кандидат филологических наук, доцент
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ
Антропоцентрический принцип в лингвистике представляет собой частное проявление глобального
процесса гуманизации науки. Объектом исследования становится человеческий фактор в языке. Те или
иные вопросы в лингвистике решаются с использованием понятий антропоцентризм, антропоцентрический
принцип. Прежде всего, следует отметить о появлении когнитивного подхода в исследованиях лингвистов.
Базовыми в когнитивной лингвистике оказываются категории: «концепта, категоризации, концептосферы»
/1/. Одним из таких направлений в языкознании является гендерная лингвистика.
Мы придерживаемся точки зрения Ю.С.Степанова о том, что концепт существует в сознании человека
не в виде четких понятий и что концепт представляет собой «пучок» представлений, понятий, знаний,
ассоциаций, переживаний, который сопровождает то или иное слово. В отличие от понятий в собственном
смысле термина, «концепты не только мыслятся, они переживаются… Концепт – основная ячейка культуры
в ментальном мире человека» /2/. У концепта сложная структура. «С одной стороны, к ней принадлежит
все, что принадлежит строению понятия…; с другой стороны, в структуру концепта входит все, что и
делает его фактом культуры, исходная форма (этимология); …современные ассоциации; оценки…» /2/.
Толкование понятия «концепт» соотносится с рассмотрением как с точки зрения его когнитивного
содержания, так и в сфере культурной обусловленности.
Концепт с философской точки зрения выступает в роли смысла: «Обычные» способы восприятия
мира – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус… являют собой единственный способ образования
смыслов, или концептов, объектов мира: эти объекты могут рассматриваться как знаки мира, которым
приписываются или придаются смыслы. Такие смыслы, или концепты, в свою очередь, являются не чем
иным, как истинной и ложной информацией, которой человек располагает о существующих объектах. Для
этого процесса образования смыслов, или концептов, существенно то, что новые смыслы образуются на
основе имеющихся /3/.
А.В.Кириллина, разрабатывая методику описания мужественности и женственности как культурных
концептов, употребляет термин «концепт» как синоним понятия /4/.
Нельзя не согласиться с Хакимовой Г.Ш., которая считает, что изучение культурных концептов
мужественности и женственности является одним из перспективных направлений лингвистической
гендерологии, а одной из ее главных целей - определение универсальных и культурно специфичных черт
маскулинности и фемининности. Теория гендерных исследований большую значимость приобретает и в
таком прикладном аспекте как теория обучения языкам и культурам. Являясь одним из важных параметров
самоидентификации личности, пол оказывает воздействие на процессы обработки и структурирования
информации в языковом сознании индивидов, тем самым влияя на их вербальное и невербальное поведение
/5/.
Гендерный концепт, по мнению Мистрюковой Е.В., - это семантическое образование, возникающее
в результате сочетания словарного значения слова с этнокультурным мировосприятием и дающее
представление о типичных мужских и женских образах, в котором выделяются ценностная, экспрессивная
и понятийная стороны /6/.
Современные гендерные исследования в лингвистике сосредоточены на трех проблемных блоках:
социальной природе мужских и женских языков, особенностях мужского и женского речевого поведения:
исследовании концептов в гендерном аспекте. Прежде всего, описанию подвергаются концепты мужчина
и женщина, как они представлены в разных культурах и языках. При этом объектом исследования является
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преимущественно концепт женщина , являющийся маркированным, отличающийся от нормы, эталоном
которой предстает мужчина /7/.
Становление гендерной лингвистики, изучающей проявление гендерного фактора в единицах
языка и речи, явилось логическим следствием понимания того факта, что различия между полами, в
достаточной мере проявляющие себя в разнообразных аспектах жизни общества, достаточно своеобразно
реализуются также в процессе языковой коммуникации. Стоит заметить, что в самом начале в качестве
объекта исследования гендерной лингвистики выступали проблемы отражения гендера преимущественно
в аспекте анализа живой речи представителей разных полов, то на данном этапе в круг её интересов входят
самые различные вопросы, касающиеся связи языка со всеми видами человеческой деятельности.
Положение о том, что язык запечатлевает культурные различия и по-разному концептуализует
одни и те же явления, особенно последовательно верифицируемо в рамках изучения фразеологического
состава языка, хранящего и воспроизводящего культурные установки народа. Привлечение в подобных
исследованиях гендерного знания, то есть культурной составляющей концепта “ гендер ”, позволит вскрыть
культурную специфику гендерных стереотипов и ассиметрий, присутствующих в любом обществе,
развивавшемся на основе патриархатной культуры /8, 9/.
С точки зрения М.В. Пименовой, «в наивной языковой картине мира зафиксирована дифференциация
концептов внутреннего мира по признаку пола. Перенесение концептуальных метафор в область
внутреннего мира учитывает и особые квалитативные признаки концептов, которые приписываются
только женщинам или только мужчинам» /10/. Существует два типа гендерной характеристики концептов
внутреннего мира человека – первичная (прямая) и вторичная (косвенная).
Вместе с тем, как показывают результаты большого количества исследований, подтверждающие факт
андроцентричности любого языка, в работах последних лет выдвигается точка зрения о выраженности
андроцентризма разных языков и культур. В разных языках и культурах степень андроцентризма может
быть в большей или меньшей степени. Поэтому исследование концептов «Мужчина», «Женщина»,
«мужественности» и «женственности» тесно связано с формированием критериев степени андроцентризма
языков. Также следует отметить о значении сопоставительного анализа концептов «Мужчина», «Женщина»,
«мужественность» и «женственность».
Кроме того, все существующие гендерные отношения, на наш взгляд, основываются, прежде всего,
на существующих в том или ином обществе гендерных стереотипах, имеющие национально-культурные
аспекты. Гендерные стереотипы мужского и женского поведения имеют диаметрально противоположное
значение. Все существующие гендерные стереотипы поддерживаются с помощью процесса социализации,
будь то воспитание в семье, школе, коллективе, через средства массовой информации и т.д. Основным
компонентом гендерных стереотипов являются культура, традиции, обычаи того или иного народа.
Исследование взаимоотношений языка, культуры, сознания в лингвокультурологии повлекло за собой
появлением нового направления лингвокультурной концептологии. «Становление лингвоконцептологии
как научной дисциплины, изучающей определенные в языке культурные концепты, и межкультурной
коммуникации, занимающейся проблемами общения языковых личностей, принадлежащих различным
культурным социумам, видимо, не случайно совпадает с общей антропоцентрической переориентацией
парадигмы гуманитарного сознания. Предметные области лингвоконцептологии и межкультурной
коммуникации частично пересекаются, так как объектом их исследования является этнический менталитет
как совокупность групповых поведенческих и когнитивных стереотипов. При этом следует отметить, что
первая направлена на выявление лингвоспецифических характеристик этого менталитета через анализ его
семантических составляющих - концептов, а
вторая занимается анализом путей преодоления лингвокультурной
специфики и возможного ее непонимания в процессе межъязыкового общения» /11/.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что исследование культурных концептов
«Мужчина», «Женщина», «мужественность» и «женственность» является одним из наиболее
перспективных направлений гендерной лингвистики. Основной целью исследований такого характера
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является определение представленных универсальных и культурно специфичных черт маскулинности и
фемининности в разных языках и культурах. Немаловажную роль играет сопоставительные исследования,
посвященные культурным концептам «Мужчина», «Женщина», «мужественность» и «женственность».
Несомненно, гендер, являясь одним из важных параметров самоидентификации личности, оказывает
воздействие на процессы восприятия и переработки полученной информации в языковом сознании
индивидов, что, конечно, имеет влияние на вербальное и невербальное поведение представителей разных
языков и культур. Трудно не согласиться что, гендер, являясь сложным и многоаспектным направлением,
занимает в Казахстане определенную нишу. Интерес представляют работы, посвященные этническому
аспекту гендера, исследования гендерной лингвистики с точки зрения философии, психологии,
социолингвистики, культурологии, этнографии, этикета и т.д., а также сопоставительные исследования.
Признание важности и уникальности человека повлекло за собой смену приоритетов в науке
от исследований массовых масштабных явлений к отдельным проявлениям и особенным вариантам,
связанных с широким внедрением антропологического принципа. Таким образом, прослеживается
тенденция исследования разнообразия конкретных проявлений человека: культурных, расовых, гендерных.
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Төлешова Ұ.Б.
педагогика ғылымының кандидаты
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
(Қазақстан Республикасы)
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІ МЕН ТҰЛҒАЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Еліміздегі жоғары оқу орнындағы студенттердің білім сапасын арттыру қазіргі кезеңнің өзекті
мәселелерінің бірі. Бұл мәселе жөнінде елбасы Н.Ә. Назарбаев халыққа жолдауында «Еліміздің оқу-білім
сапасын арттырмайынша біз ауқымды экономика құра алмаймыз» деген болатын.
Жаңа формацияда білім беру саласының барлық үдерісінде, студенттердің кәсіби дайындықтарын
дамытумен қатар студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеру, олардың қабілеттеріне және тұлғалық
бағыттылық ықпалына қарай жағдай туғызуды қажет етеді.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің білім беру мекемелеріне педагогпсихолог мамандығын енгізу туралы нұсқау хаты негізінде мептептерде әлеуметтік-педагог, педагогпсихолог мамандары қызмет жасай бастады.
Бұл мамандардың алдында болашақ өркениетті, дәстүрлі демократиялық мемлекетті құратын жас
ұрпақтың ең әуелі имандылық, адамгершілік қасиеттерін, рухани байлығын, жан-дүниесін, білім сапасын,
тән сұлулығын арттыруда оқушылармен педагогикалық-психологиялық қызмет атқару міндеттері тұрады.
Мектептегі педагог-психологтың қызметін атқару үшін жан-жақты білімі бар сол кәсіпті бірінші өзі
жете түсінуші маман болу қажет, және де кәсіп туралы мағлұматтары мен кәсіби даярлығының болуы
шарт. Себебі педагог-психолог маманының адаммен қалай жұмыс жасау керектігін қыр сырын түсінген
бойында адаммен тіл табыса білу қабілеті, қалай жұмыс жасай білу шеберлігі, сөйлесу мәдениеті, өзінөзі ұстай білу және адамдармен араласқанда оларды өзіне қарата алушылық және сөзіне иландыра алу,
ұйымдастырушылық қабілеті болуы тиіс. Осыған байланысты педагог-психологтың атқаратын қызметі
төмендегідей болуы тиіс:
- ақпараттық (ақпарат беру);
- дамытушылық (ойлауы, елестетуі, тілді дамыту);
- мобильділік (істің, тапсырманың, жаттығудың орындалуының жылдамдығын қадағалау);
- қалыптастырушылық (сабақты, сыныптан тыс іс-әрекетті, әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар, өз
бетімен жұмыс, т.б.);
- коммуникативті (ата-аналармен, басқа мұғалімдермен, әкімшілікпен, психологтармен,
валеологтармен қарым-қатынас);
- ұйымдастырушылық ( оқытушыларды, басқа мұғалімдерді, ата-аналарды, өзін, сабақты, сыныптан
тыс жұмыстарды, сынып сағаттарын, сауалнамалар, экскурсия, т.б. ұйымдастырады);
- зерттеушілік (жеке тұлға ретінде зерттеу);
- тәрбиелеушілік (оқушылардың қабілеттерін кез келген әдіспен тәрбиелеу, қалыптастыру, дамыту);
- ынталандырушылық (балалардың іс-әрекетін ынталандыру);
- коррекциялық (білім алушылардың іс-әрекетін қайта түзету);
- диагностикалық (болжамдық зерттеулер жүргізу).
- психопрофилактикалық (психологиялық кеңестер беру, жеке жұмыс жасау).
Педагог-психолог мамандар қоғамдағы саяси-экономикалық жағдайларда кездесетін келеңсіз
үдерістермен күрес жүргізе алатын – күрескер де бола білуі керек.
Мектеп педагог-психологы жалпы, орта және кәсіптік білім беретін мектептердің жұмыстарын
көрсететін құжаттар мен материалдарды, ғылым әдебиеттерді зерттеп қазіргі психодиагностиканың
және психологиялық түзетудің әдістерін пайдаланып, зерттеу материалдары мен оқыту әдістемесінің,
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дефектологияның негіздерін білуге, мектептің психологиялық қызметі құжаттарының толтырылу тәртібін,
мектеп құжаттары мен нормативті құжаттарды білуге тиісті. Демек, олардың жеке басының әділдік,
тапқырлық, қамқорлық, шыдамдылық, адамшылық, кең пейілдік қасиеттері басым болуы қажет. Қазіргі
таңда көптеген мектептерде әлеуметтік педагог қызметі кірістірілген. Бірақ осы маман көбінесе тәрбиешінің
міндеттерін орындап түрлі сауықтыру жұмыстарын атқарады. Бұрын осы іспен тәлімгер айналысатын.
Тәжірибенің нәтижесіне қарай осы мамандықтың кәсіби іс-әрекетi ерекше болатындығы бізге мәлім.
Педагог-психолог мектептің басқару қызметкерлерімен, ата-аналармен құқық бұзушылардың алдын
алу кеңесі, оқушылардың өзін-өзі басқару органы, кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау жөніндегі
комиссия, қоғамдық ұйымдармен де өзара қарым-қатынас орнатып, педагогикалық-психологиялық
жұмыстар атқарады.
Сонымен қатар диагностикалық жұмыстар барысында балалардың әлеуметтiк мәселелерін жетілдіру
барысында да педагог-психологтың қызметі ерекше:
- Таңдау бостандығы және әлеуметтiк шығармашылық (белсендiлiк жолы) мәселелері – қалыптасқан
әлеуметтiк өмiр нормаларындағы баланың сұранысы мен қажеттiлiгiн қанағаттандыру жолындағы
қиындықтар: баланың өз бағыты деңгейiнде адамдарға өз қарым-қатынасын көрсетуi, өзiнiң жаңа статусын
орнатуы, әлеуметтiк ортаға ықпалы, т.б.;
- әлеуметтiк қатынастардың жаңа нормаларын жасаудағы қиындықтар;
- әлеуметтiк бейiмделу және бейiмделе алмау проблемалары ағымдағы әлеуметтiк өмiр нормаларына
үйрену және меңгеру кезiндегi қиындықтар, баланың денсаулығы мен өмiрiне қатерлi әлеуметтiк қауiптi
нормаларды бұзу кезiнде туындайтын қиындықтар;
- әлеуметтiк бiрiгу және ажырату – бала мүмкiндiгi мен қажеттiлiгi, отбасының әлеуметтiк мүмкiндiгi,
отбасы мүшелерiнiң сұранысы, бiрiгу немесе ажырау кезiндегi қиындықтар; қажетсiз байланыстар мен
қарым-қатынастар, әлеуметтiк байланыстарды кеңейту немесе бұрынғыларынан шығу кезiндегi дамудың
қиындықтарын жүзеге асыруы тиіс.
Педагогикалық-психологиялық қызыметте кеңес беру бағыты ерекше орын алады. Бұл салада
педагог-психолог төмендегідей міндеттерді шешеді:
1. Оқу-тәрбие мекемелерінің әкімшілігіне, мұғалімдерге, тәрбиешілерге, ата-аналарға, мастерлерге
балаларды оқыту мен тәрбиелеу және бірлесіп жұмыс істеу мәселесі бойынша кеңестер береді.
1. Балаларға оқу, даму, жетілу, өмірлік және кәсіби өз-өзін анықтау, ересектермен және құрбыларымен
өзара қарым-қатынас, өз-өзін тәрбиелеу және т.б. мәселелері бойынша жеке және топтық кеңес беріледі.
2. Жеке және топтық кеңес беру арқылы педагогикалық кеңестерге, әдістемелік бірлестіктерге,
жалпы мектептік және сыныптың ата-аналар жиналысына қатысып, дәріс оқу арқылы педагогтардың, атааналардың, қоғамдық өкілдердің психологиялық мәдениетінің жоғарылауына септігін тигізеді.
3. Бала тағдырында мүмкін болатын өзгерістерді (арнайы оқу-тәрбие мекемелеріне жіберу, ата-ана
құқығынан айыру, бала асырап алу және т.б,) анықтауға байланысты сәйкес инстанциялардан дұрыс шешім
шығару мақсатында, халықтық соттың, қамқорлық көрсету ұйымдарының сұранысы бойынша баланың
психикалық даму ерекшеліктері туралы сұрақтар бойынша шешім қабылдаған кезде кеңесші-сарапшы
ретінде кеңес береді.
4. Өзін- өзі басқаруды ұйымдастыру сұрақтары бойынша нақты оқушылар мекемесіндегі тәрбиелеу
жағдайларын жас ерекшеліктеріне сәйкестендіріп, педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерінің
негізінде оқу-тәрбие шараларын жоспарлауға кеңесші ретінде қатысады.
Сонымен қатар педагог-психологтар жетілдіру және педагогикалық-психологиялық түзету
жұмыстарын да атқарады.
Бұл бағыт оқушының жеке тұлғалық және даралық қалыптасу процесіне педагог-психологтың белсенді
әсер етуін білдіреді. Оның міндеті әр баланың жас ерекшелік нормативтерінің сәйкестілігін қамтамассыз
ететін, балаларды жеке оқытып, тәрбиелеуде, олардың қабілетін, бейімділігін дамытуда педагогикалық
ұжымға көмек беретін педагогикалық қызмет бағыты болып табылады. Бұл бағытта оқушылардың мінезқұлқы, оқуындағы өзгерістер мен бұзылуларды, дамуындағы ауытқуларды түзету жұмыстары ерекше орын
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алады.
Психологиялық талдау барысында анықталған және қатаң индивидуалды, нақты өзгешелігі бар
баланың жас ерекшелік және дара ерекшеліктері бойынша жетілдіру және педагогикалық- психологиялық
зерттеу жумыстарының бағдарламалары мен жоспарлары құрылады. Яғни:
1. Баланың әр жас ерекшелік кезеңінің дамуын есепке алғанда, психикалық дамудың бөлек жақтарын
және жеке тұлғаның толықтай дамуына бағытталған бағдарламаларды өңдеп жүзеге асырылады.
2. Педагог-психолог баланың
психикалық дамуында ауытқуларды болдырмау бағытында
түзету бағдарламасын өңдеп жүзеге асырады, ал дәрігердің немесе психологтың көмегі керек болса арнайы
орындарға жіберіледі.
3. Жетілдіру және педагогикалық-психологиялық түзету жұмыстарының бағдарламасына
психологиялық және педагогикалық бөлімдер кірістіріледі.
Педагогикалық бөлімді мұғалімдермен, тәрбиешілермен, ата-аналармен бірігіп өңдейді және оны
психолог көмегімен жоғарыда аталған адамдар орындайды. Жұмыстың бөлек формаларына ересек
балаларды, қоғамдық өкілді және т.б. адамдарды кірістіруге болады.
4. Жетілдіру және педагогикалық- психологиялық түзету жұмыстарын төмендегі бағыттар бойынша
жүргізіледі:
- жеке балалармен арнайы жұмыс жүргізу үдерісінде;
- балалар тобымен арнайы жұмыс жүргізу үдерісінде;
- тәрбиелік іс-шаралар бағытында;
- баланың ата-анасының және басқа туыстарының қатысуын қажет ететін формада өткізуге болады
Психологиялық iс-әрекетi әлеуметтiк ортаның әлеуметтiк-мәдени жағдайын оңды өзгертуге мақсатты
түрде педагогикалық тұрғысынан бағытталған. Ортаны гуманизациялау мен педагогизациялау – бұл
әлеуметтiк педагог iс-әрекетiнiң рухани-адамгершiлiк негiзi мен мақсаты.
Педагог-психолог оқушылар мен түрлі оқушы топтарымен, олардың ата-анасы және мұғалімдерімен
әлеуметтік-педагогикалық жұмысын, тәрбиені педагогикалық тұрғыдан барлық талаптарға сай маман
ретінде ұйымдастыра білу керек. Сонымен қатар педагог-психолог оқушының бойына рухани-адамгершілік
қасиеттерді қалыптастыру мақсатында төмендегідей іс-әрекеттер жүргізеді:
- оқушының шығармашылық қабілетін немесе өз бетінше шығармашылық ізденісін дамыту;
- пәнге терең қызығушылығын арттыру;
- оқушының әсерлік сезімін қалыптастыру;
- оқушының белсенділігін арттыру мақсатында даму деңгейін, танымдық белсенділігін арттыра
оқыту;
- жалпы білім-білік дағдыларын дамыта оқыту;
- білім базасын арттыру, пәндердің ғылыми негізінде оқушылардың білім сапаларының деңгейін
жоғарылата дамыта оқыта отырып, интеллектуалдық жаңашылдыққа, әдептілікке, жеке тұлғалардың
эстетикалық мәдениетінің жоғары дамуына ықпал жасауда, білімді мықты құрал ретінде қолдану. Олай
болса, педагог-психолог маман жан-жақты құзіретті болуы тиіс. Құзіреттілік – 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 мәселелерді
ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп
отыруға деген икемділігінің белсенділігінен көрінеді.
Педагог-психологтар қарым-қатынасқа негізделген жалпы келесідей әлеуметтік-психологиялық
бағыттардағы жұмыстарды қамтуы қажет, ол:
• Психодиагностика –тұлға туралы жан-жақты ақпарат жинау:
• Психопрофилактика- дезадаптация, белгілі бір жағдайға бейімделудің алдын-алу немесе жағымды
психологиялық жұмысбастылық деңгейін төмендету мен оның алдын-алу жұмыстарын жүзеге асыру;
• Психокоррекция- баланың психикасына мақсатты түрде әсер ету, оның
негізгі деңгейге, әрі жас ерекшеліктеріне сәйкес теңестірушілік жұмыстарды жүзеге асыру;
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• Психологиялық кеңестер – мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға қажетті психологиялық
ақпарат бере отырып, өмірінде кездесетін қайшылықтарды, өтпелі кезеңдерді жеңуге, әрі сапалы нәтижеге
жетуіне ықпал ету;
• Психотерапия–адамның психикалық ауытқушылығы болмаған жағдайда, тұлғаның сапалық
тұрғыға өзгеруіне байланысты мәселелерді жүзеге асыруға бағытталуы.
Осыған орай мектептерде педагог-психолог маман әлеуметтік –психологиялық жұмыстарды да
атқарады:
1. Әлеуметтік-психологиялық ағарту шаралары. Дәріс, семинар түрлеріндегі ақпараттық ісшаралар. Дәріс мазмұнын нақты мысалдарды бейнелейтін көрнекіліктермен, осы заманғы озық техника
мүмкіндіктерін пайдаланумен байланыстырып отыру керек.
2. Психологиялық кеңестер жеке сипат алуы керек. Нақты мәселе бойынша берілер кеңестер аса
биязы, алдындағы адамның жүрегін жараламайтындай, көңілін жабырқатпайтындай, мәселенің шешілуіне
сендіре білу, үміт отын жағу арқылы кәсіби біліктілік тұрғыда жүзеге асырылуы тиіс.
3. «Ашық әңгіме» пікірталасы – ортақ мақсат біріктірген ата-аналардың көңіліндегі негізгі ойларын
ортаға салып, бір-бірімен пікір алмасу.
4. Психогимнастика- бұл баланың көңіл-күй ахуалын реттеуге арналған арнайы жаттығулар кешені.
Негізгі мақсаты - қарым-қатынас барысындағы кедергілерді жеңу, өзін және басқаларды түсіне білуін
жетілдіру, өзін-өзі таныта білу мүмкіндіктерін жасау. Психогимнастика курсынан толық өткен балалардың
өздерінің құрдастарымен қарым-қатынасы жақсарады, сезімдерін сыртқа шығаруды үйренеді, мінездерінде
батылдық, әділдік, мейрімділік, өз-өзіне сенімділік сапалары қалыптасады.
5. Психотренинг –бұл да қолданбалы психология ғылымының белсенді әдістерінің бірі. Басты
мақсаты- қарым-қатынас іскерлігін дамытуға, сезімталдықты жетілдіруге және мінез-құлықты реттеуге
бағытталған.
Педагог-психолог маманның iс-әрекетi әлеуметтiк ортаның әлеуметтiк-мәдени жағдайын оңды
өзгертуге мақсатты түрде педагогикалық тұрғысынан ықпал етуі. Ортаны гуманизациялау мен
педагогикаландыру – бұл әлеуметтiк педагог iс-әрекетiнiң рухани-адамгершiлiк негiзi мен мақсатын
меңгерген жөн.
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Толтырбаева Ж. С.
средняя школа №3
Мангистауская область, город Жанаозен
(Республика Казахстан)
РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge”
(Высшее искусство учителя пробудить радость в творческом самовыражении и познании)[1,с.89]
Albert Einstein
Использование компьютерных технологий обучения в наше время имеет огромное значение,
благодаря новым возможностям. XXI век – век информатизации, несомненно, вносит свои коррективы
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в традиционное преподавание иностранных языков. И наша задача - научиться правильно и эффективно
использовать современные информационные технологии в образовательном процессе в рамках средней
школы. Компьютер может выполнять многие функции и не зря, поэтому, его часто сравнивают с
искусственным интеллектом.
Внедрение современной компьютерной техники и средств передачи информации в различные
сферы человеческой деятельности привело к появлению принципиально новых способов осуществления
этой деятельности. Эти способы, основанные на широком использовании уникальных возможностей
компьютерной техники по обработке, хранению и предоставлению информации, объединены в понятие
новые информационные технологии .
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в
средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый
подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным
языком.
Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность учащегося в
процессе обучения иностранным языкам. Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве,
проектная методика с использованием новых информационных технологий и Интернет - ресурсов
помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию
и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал. В присутствии
доброжелательного инструктора-машины обучение становится более занимательным.
Компьютер гарантирует конфиденциальность. Результаты деятельности ученика известны только
ему. Задача преподавателя - сохранить психологически комфортную атмосферу, при которой не снижается
самооценка ученика.
Компьютерное обучение имеет ряд методических достоинств:
-способность компьютера моментально реагировать на введенную информацию для создания
простейших обучающих программ в виде упражнений;
-компьютер обеспечивает большую степень интерактивности обучения;
-компьютер лучше соответствует принципам индивидуального обучения.
Кроме того, компьютер помогает реализовать ряд дидактических принципов в процессе обучения,
например:
-принцип сознательности и активности учащихся в обучении - обучение эффективно, когда учащийся
проявляет познавательную активность, является субъектом образовательной деятельности. Компьютер
способствует развитию познавательной активности и становлению учащегося как субъекта учебной
деятельности;
- принцип научности - содержание образования включает объективные научные факты, теории,
законы, которые могут быть найдены в информационной базе Интернет;
- принцип связи обучения с практикой - компьютер предоставляет широкие возможности для
отработки приобретенных знаний посредством выполнения разноуровневых заданий;
- принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение знаний в
определенном порядке, системе, логике построения, как содержания, так и процесса обучения, чему не
противоречит размещение материала в компьютерной базе данных;
- принцип доступности требует учитывать особенности развития учащихся, их уровень усвоения
дисциплины. Работая с компьютером на уроке, субъект учебной деятельности имеет возможность
самостоятельно определить путь изучения темы;
- принцип наглядности - эффективность обучения зависит от целесообразности привлечения органов
чувств к восприятию и переработке учебного материала. Компьютер включает в работу максимальное
количество органов чувств: зрительный, слуховой и тактильный;
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- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения взаимосвязан с предыдущими
принципами. Развивающие и воспитывающие возможности компьютера связаны с особенностями
построения компьютерных программ, способствующих выбору индивидуальных образовательных
траекторий.
В процессе обучения могут применяться как специально разработанные учебные программы, так и
программы, установленные на любом компьютере.
Так, например, можно использовать в процессе обучения простейшую из компьютерных программ
WORD. WORD - это одна из самых совершенных программ в классе текстовых процессоров, которая
предусматривает выполнение сотен операций над текстом. Одно из самых важных дидактических
достоинств текстового редактора - возможность легко совершать те или иные коммуникативно важные
действия над текстом.
Использование Интернет - ресурсов на уроках иностранного языка
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт
условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой
точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи , статьи из газет и журналов,
необходимую литературу и т.д. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах,
конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран,
участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать информацию по проблеме, над
которой работают в данный момент в рамках проекта.
Что касается критериев полезности конкретной технологии в образовании, то его можно
сформулировать следующим образом: та или иная учебная компьютерная технология целесообразна,
если она позволяет получить такие результаты обучения, какие нельзя получить без применения этой
технологии.
Использование обучающих компьютерных программ на уроках иностранного языка (факультативах и
кружках) в средней школе и использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку.
Цель обучения иностранному языку - это коммуникативная деятельность учащихся, то есть
практическое владение иностранным языком. Задачи учителя - активизировать деятельность каждого
учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности.
Основной целью обучения иностранному языку учащихся средней школы является воспитание
личности, желающей и способной к общению, людей, желающих и способных получать самообразование.
Участие в разнообразных международных программах, возможность учиться за границей предполагают
не только высокий уровень владения иностранным языком, но и определенные особенности личности:
коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм международного этикета, широкий
кругозор, умение что называется «подать» себя. Как правило, при выполнении различных тестов при
поступлении в высшее учебное заведение или участии в конкурсах или олимпиадах, устанавливается
строгий лимит времени выполнения каждого задания, что также требует особый вид подготовки.
Для достижения всех перечисленных целей, безусловно, эффективную помощь учителю оказывает
использование ресурсов Интернет в обучении иностранным языкам, тем более - английскому.
Компьютер лоялен к разнообразию даваемых ответов: он не сопровождает работу учащихся
хвалебными или порицательными комментариями, что развивает их самостоятельность и создает
благоприятную социально-психологическую атмосферу на занятии, придавая им уверенность в себе, что
является немаловажным фактором для развития их индивидуальности.
Развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня его информационного
потенциала. Эта характерная черта во многом определяет как направление эволюции самого образования,
так и будущее всего общества.
Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном пространстве необходимо
овладение студентами информационной культурой, а также компьютерно-экранной культурой, поскольку
приоритет в поиске информации все больше и больше отдается Интернет.
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Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации
и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:
-электронную почту (e-mail);
-телеконференции (usenet);
-видеоконференции;
-возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички
(homepage) и размещение ее на Web-сервере;
-доступ к информационным ресурсам:
-справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
-поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
-разговор в сети (Chat).
Эти ресурсы могут быть активно использованы на занятиях.
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики общения, и
использование ресурсов Интернет на занятиях иностранного языка в этом смысле просто незаменимо:
виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя
ее пользователям возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для
обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое
средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его
использование в процесс урока.
В целом, развитие информационных технологий оказывает огромное влияние на процессы в сфере
образования, привнося новое в традиционные методы преподавания, преобразовывая и совершенствуя
основные понятия обучения.
Литература:
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2. Дидактические основы компьютерного обучения. – Л., 1989.
3. Кручинин В.В. Разработка компьютерных учебных программ. – Томск, 1998.
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Торыбаева А.Е.
Қарағанды облысы Балқаш қаласы №2 Абай ат. лицей
(Қазақстан Республикасы)
ТАЛАПТЫ ҰСТАЗДАН ТАЛАНТТЫ ШӘКІРТ ШЫҒАДЫ
«Еліміздің ертеңі мен бүгіні жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында »
Н.Ә. Назарбаев
Уақыт озған сайын, мемлекет аралық интеграция күшейген сайын, өмірде тұрмыста кеңінен
қолданылатын жаңа техника мен технологиялардың да саны күннен күнге арта түсуде.Осы орайда өзінен–
өзі туындаған жаңа өмір талаптарына сай жас мамандардың да, өте жоғары деңгейде білім алып, еңбек
майданында алдынан кездескен күрделі қиындықтарға мойымай, алған білімдерін жұмсай білсе нұр үстіне,
нұр болар еді.Нақ осындай күрделі де, қарама–қайшылыққа толы кезеңдерде жас ұрпақ тәрбиесіне тікелей
жауап беретін ұстаздардың да қызметі қиындай түсетіні анық.
Қоғамның экономикасын әлемдік деңгейге көтеру білім беру жүйесін дамытуға тәуелді. Мұны
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«Қазақстан Республикасындағы – білім және ғылым» атты ақпараттық-статистикалық материалдар
жинағына енген Елбасының «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деген
ойы нақтылай түседі. Осы ретте Қазақстан Республикасы, әсіресе, тәуелсіздік кезеңінен соң әлемдік
деңгейден артта қалмау үшін білім беру жүйесінде – әлемдік білім деңгейіне көтерілу, оқытудың жаңа
әдістерін қолдану сияқты маңызды, әрі түбегейлі жаңаша міндеттер қойып отыр. Ел президенті Н. Назарбаев
«Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін жолға қоюға тиістіміз» деп
қолдау көрсетті. Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында:
• халықтың барлық топтарының сапалы бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
• әлемдiк тәжiрибе және тұрақты даму қағидаттары негізiнде бiлiм берудiң мазмұны мен құрылымын
жаңарту;
• бiлiм берудi халықаралық стандартты жiктеу ұсынымдарына сәйкес кәсiптiк бiлiм беру,
• бiлiм беру үдерісін оқу-әдiстемелiк және ғылыми негізде жетiлдiру секілді бірқатар нақты
міндеттер қойылып отыр.
Қазақстан Республикасының білім жүйесін сапалы түрде қайта құру кезеніңде дүниежүзілік білім
жүйесіне ену үшін әлемдік білім жүйесіндегі озық тәжірибелерді жинақтап, сұрыптап, оның тиімді
тұстарын енгізу қажет болып отыр.
Сондықтан да, бүгінгі күні білім беру жүйесінде оқыту үрдісін тың идеяларға негізделген мазмұн
және технологиялармен қамтамасыз ету міндеті тұр.Қазақстан Республикасының әлеуметтік,экономи
калық,қоғамдық саяси өміріне белсенді араласуға дайын құзіретті тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету.
Ол 2020жылға дейін енгізілетін 12 жылдық білім беру мазмұнынан көрініс таппақ.12жылдық білім беру
жүйесінде мектеп оқушысынан күтілетін нәтиже түйінді және пәндік құзіреттерді қалыптастырумен
айқындалады.Түйінді құзіреттерді қалыптастыру мен дамытуда зерттеу әрекетінің маңызы зор.Алайда,оқу
үдерісінде оқушылардың ұжымдық және дербес ұйымдастыру мүмкіндіктері шектеулі.Оның шешімі
сабақтан және сыныптан тыс уақыттарда ғана табылады.Білім беру мекемелеріндегі баланы өзіндік зерттеу
ізденісін қолдану тәжірбиесі оның бір жақты ғана шешілетінін көрсетіп отыр.Төменгі сыныптың оқушысы
оның өзіндік оқу зерттеулеріне арнайы түрде үйреткен кезде ғана жасай алады.Оқушының зерттеушілік
қабілеттін дамытудың арнайы тренингтері тиімді болмақ.
Адамзат тудырған алыптардың қатарындағы ұлы Абай мұрасының, оның педагогикалық
көзқарастарының алар орны өз алдына бір төбе. Озық мәдениеттің жарық жұлдыздары XX ғасырдың
басында тәлімдік ой- пікірлерімен барша қазақ даласын дүр сілкіндірген Шәкәрім, Ахмет, Халел, Мағжан,
Сұлтанмахмұт, Жүсіпбек, Мыржақыптардың ұлттық дәстүрді өз туындыларының негізгі арқауы еткен
педагогикалық тұжырымдары қазіргі заман талабымен үйлесе үндесіп жатқандығы белгілі. Кемеңгер
Ахмет Байтұрсынұлының өткен ғасыр басында –«Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі
həм сондай болмақшы…əуелі біз елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек,
болыстық та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде,
оқумен түзеледі» – деген ұлағатты ескертпесі бүгінгі қазақ мектебінің ұлттық білім стратегиясының
тұғыры ретінде қабылдануда.
Ұлы Мағжан Жұмабаев:«Баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек» деген және бір затпен танысқанда
сыртқы сезімдердің көбі қатынасса, ол зат ұмытылмайды. Балаға бір нәрсені білдіру керек болғанда,
осы жолды ұстау керек. Яғни мүмкін болғанша баланың сыртқы сезімдерінің көбін қатынастыру керек.
Мысалы, бір заттың түрін де көрсет, дыбысын да естірт, ұстатып та көр, иіскет, дәмін татқыз, сыйпат,
суретін салғыз. Баланың жаратылысының өзі осыны тілейді. Бала өзінің көрген нәрсесін ұстағысы келеді.
Ұстаған нәрсесінің дәмін татқысы келеді. Осы жолды ұстағанда, баланың білімі берік болады.
Білім берудің мақсатын айқындау үшін Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөздерін еске алған жөн:
“Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы
ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің кездейтін түпкі мақсаты — осы. Мектеп осы бағытта
баланың келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керек.
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Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді.
Қайта өрлеу дәуiрiнiң ұлы ойшылы, ХҮI ғасырда өмiр сүрген француз ғалымы Мишель Монтень
оқытудағы танымдық әрекеттiң маңыздылығын ерекше атап көрсеттi: «Тәрбиешi баланы бастан – ақ оның
бойындағы қабiлеттердi еркiн көрсете бiлуiн, түрлi заттардың дәмi мен олардың ерекшелiктерiн ажыратуда
өз бетiнше әрекет етуiн, кейде оған жол көрсетiп, кейде, керiсiнше, өзiне iздеп отыруын қалаймын».
Монтень таным әрекетiнде оқушының басшылық ролiнiң маңыздылығын түсiндi. Ол: «Оқушы мұғалiмнен
алған бiлiмiн түгел сүзбеден өткiзiп, өз бетiнше талдау жасату қажет. Соның нәтижесiнде оның бiлуге
құштарлығы дами түсетiнi сөзсiз», - деп жазған болатын.
Демек, Монтень пiкiрлерiнде оқушының танымдық iзденiмпаздығын дамыту идеялары айтылған.
Монтеньнен кейiн iзденiмпаздық ұғымы мен ондағы мұғалiмнiң ролi туралы идеяның маңыздылығын
Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пестолоцци және т.б. мұраларында жалғасын тапты.
Танымдық iзденiмпаздықты дамытудағы оқыту әдiстемесiнiң негiзiн Я.А. Коменский қалады. Ол:
«Таным бастамасы – сезiмнен, бала сезiне бiлмесе, оның ой – өрiсiнде ешқандай өзгерiс болмайды.
Оқытуды зат туралы сөзбен емес, сол затты бақылау арқылы шәкiрттiң ойын дамыту керек», - деп жазды.
«Мен өз шәкiртiмнiң әрқашанда өз бетiнше бақылауын, практикада өздiгiнен тұжырым жасауын
дамытуды – бiлiм берудегi негiзгi жетiстiкке жету құралы ретiнде қарастырамын», - деген болатын.
Коменский оқытудың мақсаты ғылыми бiлiмдi меңгеру және өмiрге пайда келтiру деп бiлдi. Ол
«Ұлы дидактика» еңбегiнде: «Заттың не құбылыстың түп тамырына жету, анықтау қабiлетiн дамыту, оны
шынайы түсiну және қолдана бiлу қажет», - деп ерекше атап өттi.
Я.А.Коменскийдiң шәкiрттiң iзденiмпаздығы туралы пiкiрiн Д. Локк одан әрi дамытып, оқу
әрекетiндегi мотив пен ұмтылыс туралы сөз ете отырып, баланы дамытудағы iзденiмпаздықтың қажеттiгiн
атап көрсеттi.
Ж.Ж.Руссо тәрбие мақсатын сөз ете отырып, баланың шығармашылық тұлғасын көрсету керектiгiн
айтты. Ол алғаш рет оқытудағы белсендiлiк пен өзбеттiлiк, iзденiмпаздық ұстанымын көрсетiп бердi.
Ж.Ж.Руссо идеясын И.Г.Пестолоцци әрi қарай дамытты. Ол баланың iзденiмпаздығын дамытудағы
мұғалiмнiң ролiн ерекше атап көрсеттi.
ХҮIII – ХIХ ғасырдағы танымдық iзденiмпаздық теориясының дамуына И.Г. Песталоцци еңбектерiнiң
маңызы зор болды.
И.Г. Песталоций оқыту әдiстемесiнiң жалпы психологиялық қайнар көзiн iздедi, сол арқылы ғана
адамның дамуын жүзеге асыруға болады деп есептедi.
Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет
пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас
буын - еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар
мақсаты – саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды
құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»,- деген тұжырым
жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет.
Заман талабына сай оқу үрдісін ұйымдастыруда оқушыны өнімді әрекетке баулу арқылы өз
мүмкіндігін сезінуге, ашуға,өз бетінен білімін толықтыруға үйрету , аса қабілетті балалардың танымдық
мүмкіндіктеріне сай сұранысын қанағаттандыру аса маңызды. Осыған байланысты баланы зерттеу
әрекетіне дайындау, оның зерттеушілік ізденіс білігі мен дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру
ісінің маңызы міндеті болып есептеледі.
Педагогика бойынша зерттеу тәжірбиелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтың мынадай
критерийлер жиынтығын анықтауға болады:
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Инновацияның негізгі критерийі ғылыми педагогикалық тәжірбиеге де баға беруде басшылыққа
алынатын жаңашылдық деп білеміз. Сондықтан инновациялық процеске араласқысы келетін мұғалім қолға
алған жаңалығының мәнін, оның жаңашылдығының деңгейін анықтап алуы тиіс. Біреулер үшін жаңалық
болып табылатын құбылыс екіншілер үшін олай болмауы мүмкін. Осыған байланысты мұғалімдерді
инновациялық процеске тартқанда олардың еріктілігін, тұлғалық ерекшелігін, дербестік-психологиялық
мінездемелері ескерілуі тиіс.
Жаңашылдықтың бірнеше деңгейін бөліп көрсетуге болады.
Критерийлер жүйесіндегі оптималдық нәтижеге қол жеткізуге мұғалім мен оқушының жұмсаған
күшінің шығыны мен қолданған тәсілінің тиімділігін айқындайды. Әртүрлі мұғалімдер әртүрлі
еңбек жағдайымен бөлек оқушылар ортасында бірдей жоғары нәтижеге қол жеткізеді. Оқу процесіне
педагогикалық инновацияны енгізіп, барынша аз дене, ой еңбегін және аз уақыт жұмсап жоғары нәтижеге
қол жеткізу оның оптималдығын білдіреді.
Нәтижелік инновацияның критерийі ретінде мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша
тұрақтылығын білдіреді. өлшемдегі технологиялық, нәтижені бақылау мен белгілеудегі, түсіну мен
баяндаудағы тұтастық бұл критерийді, жаңа әдістің маңыздылығын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдерін
бағалаудың басты құралына айналдырады.
Инновациялық бұқаралық тәжірбиеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі педагогикалық
инновацияны бағалаудың критерийі ретінде қарастырылады. Шындығында, құнды педагогикалық идея
немесе технология шартты ерекшеліктерімен, күрделі техникалық жарақтан-дырылуымен немесе мұғалім
қызметінің ерекшелік-терімен тар шеңберге тығылып, қолдану мүмкіндігі шек-теулі болса, онда біз
педагогикалық жаңашылдық туралы айта алмас едік. Білім, əлеуметтік-қажеттілік болумен бірге біршама
қызметтер атқарады. Ғалымдардың пайымдауында (Н. В. Берковский, А.А. Реан) білім қызметтері
төмендегідей:
• Адамның ғылым жəне мəдениет əлеміне енуінің ең оңтайлы да жедел жолы. Бүкіл дүние қазіргі
таңда əлем жəне барша планета азаматын тəрбиелеуге ұмтылыс жасап, білім аймағында барлық күш- қуатын
топтастыруда. Дүниежүзілік білім кеңістігі жедел дамуда. Сондықтан да əлем қауымдастығы адамның
жасайтын орны не елі, білім игеру типі не деңгейіне тəуелсіз жаhандық білім стратегиясын қалыптастыру
талаптарын алға тартып отыр;
• Тұлғаның əлеуметтенуі мен ұрпақтар жалғастығын қамтамасыз ету тəсілі. Адамдардың
идеологиялық көзқарасы мен талғамдарының, əлеуметтік танымдарының, мұраттары мен тіршілік
климаттарының түбегейлі өзгеріске түсіп жатқан заманда білім қайта жаңғырту мен тарихи жəне
əлеуметтік тəжірибені əулеттен əулетке өткізу процесін қалыпты жүргізуге мүмкіндік береді, сонымен
бірге жаңа саяси жəне экономикалық жағдайларды, қоғам жəне мəдениет дамуын жаңа бағыттарын жас
ұрпақ санасына ендіріп, бекітуге жəрдемдеседі. Тек білімнің ғана үйлестіру, тұрақтандыру қызметіне бола
, адам жаңа өмір салттары мен тіршілік шарттарына икемделіп, бейімделеді.
• Адамның қоғамдық жəне рухани өмірін , сонымен бірге жалпы халықтық рухани сана қалыптастыру
тетіктері: Білім беру жəне тəрбиелеу мекемелері белгілі дəуір адамының əлеуметтік- мəдени іс-əрекеттерінің
ең жоғары өрнек - үлгілерін шоғырландырады. Осыдан білімнің əлеуметтік құндылығы білімді де ізгілікті
қоғам адамының маңыздылығымен өлшенеді. Білімнің адамилық (гуманистік) құндылығы əрбір жеке
тұлғаның танымдық жəне рухани қажеттерінің даму мүмкіндіктерінен көрінеді. Біртұтас білім жүйесінің
барша түрлері мен деңгейлерінде елдің интеллектуал жəне рухани- инабаттық мүмкіндіктері жинақталып,
даму жолына түседі.
• Мəдени қалыпқа енген жеке мінез-құлық жəне қимыл- əрекет үлгілері мен қоғамдық өмірдің
бекіген формаларының ауысып (трансляция) баруы. Оқу жəне тəрбие барысында адам өркениет дамуына
қажет əрі мəдени-тарихи маңызы бар əлеуметтік- мəдени нормаларды игереді, атап айтсақ, олар: адамның
əлеуметтік топтар мен өндірістегі, отбасы мен қоғамдық орындардағы, сонымен бірге ортақтасу, жеке
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тұлғалық жəне іскерлік қатынастардағы моральдық жəне ізгілік талап өлшемдері.
• Аймақтық жүйелер мен ұлттық салт-дəстүрлердің даму əдісі. Кейбір аудан тұрғындарының
ерекшелігі педогогикалық міндеттерге өзіндік өң береді. Жастардың қала не ауылдың рухани өміріне
енуі осы білімнің арнасында өтіп жатады. Аймақтық білім жүйесінде бұқара халық арасындағы əрқилы
əлеуметтік топтардың сұраныстары ескеріледі.
• Тұғырлы мəдени құндылықтар мен қоғамның даму мақсаттарын бірден бірге өткізіп тұрушы жəне
іске асырушы əлеуметтік институт (ресми құрылым, мекеме). Əлеуметтік институттар жас ұрпақты бүгінгі
қоғамда дербес жасауға мақсат бағдарлы дайындау жұмыстарын іске асырып барады.
• Жеке адам мен қоғамдық өмірдегі мəдени ауысулар мен қайта түрленудің белсенді үдеткіш күші.
Әлемдік тәжірибеде қалыптасқан мынандай тұжырымдама бар. Озық елдер өздерінің білім
саласындағы жетістікке жетуін негізгі үш міндетпен байланыстырады. Олар:
- ұстаздардан әрбір балаға тең дәрежеде көңіл бөлуді талап ету;
- педагогикалық кадр құрамының кәсіби деңгейінің жоғары сапасын үнемі бабында ұстау;
- мұғалімдік қызметке барынша дарынды жандардың тартылуына көңіл бөлу
Әрбiр жеке тұлғаның құндылық қасиеттерiн дамытып, қалыптастыруға аса мән берiлiп отырғаны
белгiлi. Әсiресе ұрпақтан – ұрпаққа мирас болып келе жатқан салт – дәстүр, әдет – ғұрыптар, тарихи –
әдеби мұралар арқылы оқушылардың жеке бас қасиетiн дамыту мүмкiндiгiне барынша көңiл бөлiнгенiн
ғылыми – зерттеу еңбектерден аңғарамыз.
Көп жылдық бастауыш сынып мұғалiмi ретiнде байқағаным – бастауыш сынып оқушысының есте
сақтау мен танымдық қызығушылық қабiлетi жақсы болады. Кез-келген оқу әрекеті,оның ішінде зерттеу
әрекеті ерекше қолдау және сапаны бақылау жүйесін талап етеді.Ол мазмұнын,ұйымдастыру формалары
нәтижені бағалау әдістерін көздейді. Білім беру тәжірибесіне, оның ішінде шетелдік тәжірбиеге, жаңаша
көзқараспен қарап, зерделеп, алдыңғы қатарлы идеяларды отандық білім беру тәжірибесіне енгізу,
қазіргі кезде өзекті болып отыр. Соңғы кезеңде білім беру саласында да әлемдік өзгерістер жүруде. Олар
мектептерге әсер ете отырып, болашақта үлкен өзгерістер мен жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік
береді. Шешуі қиын мәселелерді әлемдік білім беру тәжірибелерді ұштастыра отырып шешімін табуға
болады. Осыған орай оқытудың да мазмұны мен әдіс-тәсілдерін жаңартуға мүмкіндіктер туады. Білім
жүйесін жаңарту мәселесі басқа жақын және алыс шетелдердің іс-тәжірибелеріндегі алдыңғы қатарлы
озық үлгілерді, оқытудың тиімді жолдары мен әдістерін де қолдана білуді керек етеді.
Егер баланың қызығушылығы жайында жүйелi мәлiмдемелер түсiп отырса, баланың даму үрдiсi
шапшандайды. Бiз бұл жерде Л.В. Занковтың идеясын негiзге алдық. Ол баланың қоғамдық өмiрдiң әртүрлi
жақтарымен еркiн араластыру керек, әртүрлi баланың дамуы үшiн туындайтын шегiнiстерден қашпауымыз
керек, керiсiнше, баланың дамуына қандай дәрежеде ықпал еткенiн айқындай отырып, жүргiзу қажет деген
ұсынысын зерттеуiмiзге басшылыққа алдық. Тарихи ескерткiш мұраларға жүргiзiлген саяхат – сабақтар
мен эксурсиялар баланың танымын қалыптастыруда негiзгi орын алатынын практика барысында айқын
байқадық. Мысалы ретінде бір жұмыстың журнал нұсқасы
Зерттеу жұмысының тақырыбы: Қарахан әулие, Айша бибі, Бабажа-хатун кесенесі.
Оқушының аты-жөні: Ермеков Нұрдаулет Тлеуханүлы
Мектебі: Балқаш қаласындағы №2 Абай атындағы лицей.
Ғылыми жетекшінің аты-жөні: Торыбаева Айгүл Есімқызы

Әртүрлi жүргiзiлген саяхат жұмыстары бастауыш сынып оқушыларының ынтымақтастығын жетiлдiре
түседi. Бұл туралы психолог Л.С.Выготский «Дербес жұмыс iстегеннен гөрi бала ынтымақтастықта
күштiрек әрi ақылдырақ болып, ол өзi шеше алатын интелектуалды қиындықтар деңгейi жөнiнен биiкке
көтерiледi…», - дейдi.
2011 жылы білім беруді дамытудың жаңа кезеңі басталды. Мемлекет басшысы Қазақстанды әлемдік
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деңгейдегі білім орталығына айналдыру туралы биік мақсат қойды. Білім беруді дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы қабылданды. Биылғы оқу жылының және алдағы онжылдықтың басты міндеті – оқытудың
түбегейлі жаңа сапасына қол жеткізу екендігіне назар аударып, бұл жұмыс ең алдымен мұғалімдерге
қатысты екенін, олар оқыту бойынша басты тұлға болып есептелетінін алға тартып, сондықтан да мұғалім
кәсібі қоғамда ең беделді, құрметті мамандыққа айналуы тиіс деп атап өтті.
Қай кезеңде де жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру, қоғам алдындағы, ең жауапты, маңызды ісі болған
және солай болып қала бермек. Сондықтан мемлекетіміздің дамуы, жаңаруы жолындағы жаңалықтары мен
түрлі өзгерістері білім саласына өз әсерін тигізуде. Бүгінгі бүкіл әлемдік білім беру үрдісіне ұмтылыстар,
өзгеріп жатқан, жаңа өмірге бейімделуге қажеттілігі туындап отыр. Ұстаз шәкіртіне мәлімет беріп қана
қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында
өмір сүруге тәрбиелеу керек.
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педагогика ғылымдарының докторы
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
(Қазақстан Республикасы)
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ:
ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
Әлемдік білім кеңістігінің қалыптасуы мен даму тарихы, оның әр кезеңіндегі айқындалған
тенденциялары халықтың гүлденіп өркендеуінің, қоғамдағы прогрессивтік өзгерістердің білімге
байланыстылығы менжалпы білім саласының маңыздылығын дәлелдейді. Әрбір мемлекеттің
интеллектуалдық, экономикалық, парасаттылық және мәдени қатынасы білім саласының дамуына және
оның жаңашадаму мүмкіндіктеріне тікелей байланысты екендігін педагогика ғылымы мен білімінің даму
тарихы айқындап отыр.
Егемен Қазақстанның ғылымы мен білімінің стратегиясы ұлттық білім мен тәлім-тәрбие идеяларын
сақтай отырып, әлемдік білім кеңістігіне кірігуімен анықталады. Үшінші мыңжылдық жылнамасын ашып
отырған бүгінгі жаңарған Қазақстанның білім беру саясатындағы өзекті ой -еліміздің экономикасы мен
әлеуметтік саласының тұрақты дамуының басты факторларының бірі екендігі.
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Еліміз ғасырлар тоғысында тәуелсіз мемлекетке айналып, өзінің қоғамдағы саяси, әлеуметтікэкономикалық, мәдени білім парадигмасы жүйесін әлемдік өркениет үлгісінде дамытуға бағыт алуда.
Өркениетті әлемнің таңдаулы мүшесі болу – елдің рухани және мәдени қуатына, ғылымы мен біліміне
байланысты.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана әлемдік дамудың
алдында, озық тұсында болады», - деп атап көрсеткен. Жаһандану жаңа қоғамда орын алған экономикалық
өзгерiстер мен технологиялық жетiстiктер – қоғам дамуының қозғаушы күшi болып табылатын бiлiм
жүйесiне өзіндік әсерін тигізеді. Сонымен қатар, білім беру дүниежүзілік интеграциялық үдеріспен қатар
дамуда да маңызды роль атқарады. Білім беру жүйесінің басты міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық
қасиеттер, ғылым және практиканың жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру және дамыту үшін
қажетті жағдайлар жасау болып табылады[1, 22].
Білім беру жүйесі жаңа бағыт іздеу, оқыту мазмұнын жаңартуға бет бұрды. Әлеуметтік жағдайды,
жаңашылдық өзгерістер мен әлемдік педагогикалық тәжірибені ғылыми тұрғыдан талдау білім беруді
дамытудың жаңа бағдары - жаңа стратегиясын таңдауға себепші болды. Қазақстандық білім жүйесін
модернизациялаудың негізгі бағыттарының мақсаты – оның нарықтық экономика жағдайында,
жаһандануды ескере отырып, жаңа мазмұнын қамтамасыз ету. Білімді модернизациялау осы салада
жинақталған позитивті әлеуетті сақтау негізінде бұл үдерісті тереңдетіп, дамытудың жаңа құқықтық,
ғылыми-әдістемелік, қаржылық-материалдық және кадрлық сәйкестік қажеттілігін туғызады.
Білім- адам үшін берері көп, мағынасы кең ұғым. Ғылыми әдебиеттерде білім- айналадағы дүниенің,
адамның практикалық және танымдық қызметі үшін қажетті жақтарын бейнелеу делінсе, келесі әдебиетте
білімді тиісті объектілер туралы біздің алған хабарларымыз, акпараттарымыз деп қарайды.
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде білім - оқу, үйренумен санаға қонатын ақиқат жайлы түсінік, ал
Қазақ кеңес энциклопедиясында білім - бүкіл танымның даму үрдісінде қалыптасқан адамзат мәдениетінің
рухани қазынасының жиынтығы делінген. Білімге берілген анықтамалардыңбарлығының мағынасы біреуадам баласының іс-тәжірибесінде, рухани өмірінде жинақталған ақпарат, шындық жүйесі.
Адамның айналадағы дүниені танып - білуі күрделі қайшылыққа толы, ұзаққа созылатын және жаңа
білімді игеруімен байланысты жүреді.Әлемдiк қауымдастықтың бiртұтас бiлiм кеңiстiгiн қалыптастыруға
бағытталған ортақ мүддеге барынша әрекеттенуi – жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына
сiңiрген саналы да парасатты тұлғаны тәрбиелеуі. Бұл тұрғыдан қарағанда, білім барша қоғамдар мен жеке
индивидтер өмірінің ажырамас бір бөлігі ретінде қалыптасатынын айтуға болады.
Білімнің әлеуметтік өмірдегі ерекше сипатқа ие болу кезеңі білім мен әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан
– ұрпаққа жеткізу үрдісі қоғамның тіршілік әрекеттерінен өз алдына бөлініп және тәрбие мен оқуды іске
асыратын арнайы кәсіби мамандардың пайда болу дәуірінен басталады. Жалпы білім қорын ғылымға
дейінгі, яғни күнделікті өмірде туындаған қарапайым білім және ғылыми білім деп екіге ажыратуға
болады. Ғылымға дейінгі қарапайым білім – тіршілік барысында, іс-әрекет үстінде, тәжірибе ауқымында
жинақталады. Ол бар болғаны құбылысты сипаттайды, оқиғаның қалай өтіп жатқанын пайымдайды. Ал,
ғылыми білім - терең де мазмұнды. Ол құбылысты, оқиғаны жай сипаттаумен ғана шектелмейді. Ғылыми
білім оқиғаларды, құбылыстар мен фактілерді сырттай сипаттап қана қоймайды, сонымен қатар оларды
түсіндіреді, ішкі табиғатын, мәнді жақтары мен маңызды байланыстарын ашып көрсетеді, яғни даму
заңдылықтарын айқындайды. Осы негізде ғылыми білім оқиғалардың, кұбылыстардың даму бағдарына
болжам жасайды. Білім және ғылым мәселені тарихи талдау, оның қалыптасуы мен дамуы прогрессивті
ой-пікірлерді қамтитынын көрсетті.
Жоғарыда атап көрсетілген сөздіктер мен ресми құжаттардан басқа зерттеуші ғалымдар білім
ұғымына берген әртүрлі анықтамаларына көңіл аударуға болады, мысалы И.Я.Лернер «білім – бұл тұлғаның
дамуын қамтамасыз ететін, білімдердің біліктілік пен дағдылардың, шығармашылық әрекет тәжірибесінің
және әлемге деген сезімдік-құндылықты қарым-қатынастардың педагогикалық икемделген жүйесі» деп
анықтайды[3,42].
Ю.К.Бабанскийдің анықтамасы бойынша, білім - оқушылардың қабілеттерін жан-жақты дамытуға,
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олардың дүниетанымын, моралін және мінез-құлқын қалыптастыруға, қоғамдық өмір мен еңбекке
дайындығын қамтамасыз ететін ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылардың меңгерілуінің жүйесі
[4,24]. Оны тұтас жүйе ретінде сараптау қажеттігін көрсете отырып, В.С.Леднев білімге мынадай
анықтама береді: «білім - тұлғаның қасиеті мен сапасын өзгерту үрдісінің мазмұны, оның қажетті шартты,
ұйымдасқан әрекеті [5,12].
Білім – ұлттық мәдениеттің ұдайы дамуы мен жаңаруының берік негізі. Ол - өмір сүрудің мәні мен
мазмұнын, ұлттық өркениеттің тарихи тағдырын, болмысын айқындайтын бірден бір жүйе. Осылайша
әлемде болып жатқан жаңа өзгерістер қоғам мен мемлекеттің алдына жаңадан туындап жатқан
құндылықтарды ескере отырып, білім беру жүйесін түбегейлі өзгерту мәселесін қояды.
XXI ғасыр табалдырығындағы әлеуметтік-мәдени жағдай тек қана білім беру жүйесінің өзін ғана емес,
оның негізгі өзегін өзгертуді көздейтін жаңа білім кеңістігіне өтудің қажеттілігін қойып отыр. ХХ ғасырда
қоғамдық өмірдің барлық саласының негізінде ғылым - өндіріс - білім мәдени макромоделінің болғаны
белгілі. Мәдени саладағыдай, білім беруге деген жаңа қатынас және онымен байланыста туындаған білім
берудің жаңа парадигмалары мәдениет - білім - тарих бірлігіне негізделген жаңа мәдени макромодельді
енгізуге жол ашты.
Егер білім саласында әлемдік деңгейде талдау жасайтын болсақ, онда үнемі өзгеріп жататын
қажеттіктерге бейімделіп, оның ішкі жағдайына белсенді түрде әсер етіп және сол қажеттіктерді алдынала анықтай отырып, үнемі даму үстінде болатынына көзіміз жетер еді.
Р.С.Омарова: «Қазіргі «ақпараттық қоғамда» білім өзінің шынайы көрінісін тапты. Демек, білім –
материалдық және рухани құбылыстар туралы шынайы, әрі нақты мәліметтер жиынтығы, олардың адам
санасында дұрыс, объективті бейнеленуі. Білім беру - жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзат мәдени
мұрасының сабақтастығын сақтай білуге тәрбиелеу және әрбір шәкіртті жеке тұлға деп қарап, табиғат пен
қоғам туралы ең қажетті жалпы ғылыми біліммен қаруландыру, қоғамдық құбылыстар мен табиғи ортаны
танып-білуге үйрету, ғылыми-әдіснамалық негізде дүниеге танымдық көзқарас қалыптастыру болып
табылады. Сондықтан білім дамуының әлемдік үдерісімен пара-пар, өз өткен тарихымыздағы жетістіктерге,
ұлттық құндылықтарымызға сүйеніп, жалпы білім беру саласын жаңа сапалық деңгейге көтеру маңызды»
деп атап көрсетеді[2,39]. Білімге осылайша талдау жасай отырып, қазіргі жаһандану жағдайында білім
беру міндеттері - жеке адамның шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты
өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, ұлттық мәдениеттің озық үлгілерін насихаттау, халық
дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу т.б. деген түйін жасауға болады. Білім беру республикамыздың әрбір
азаматының қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өмірге қатысуын қамтамасыз етіп, жеке адамның
құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарасын қалыптастыруға бағытталуы керек.
Жаңа замандағы адамды тәрбиелеу қазіргі білім ұйымдары алдына үлкен міндеттер қояды. Әр
заманның өз қаһармандары, дәуір мойындайтын тұлғалары, бүгінгі азаматтық қоғам жағдайында ұлттық
тәрбие берудің басты мазмұны болуы тиіс. Қазіргі білімнің ақпараттық негізде құрылуы жаһандану
талаптарының негізгі идеясы. Ақпараттардың көлемі әрбір он жылда шамамен екі есе артады. Ғылымитехникалық ілгерілеудің қарқынына ілесуге ұмтыла отырып, білім жүйесі оның мазмұнының ұлғаюына
әсер етеді. Бұл жағдайда адам өмірі оңтайландыру арқылы шешілуі қажет. Сол үдерісті ғылымда
синергетикалық жағдай, яғни бірлескен әрекет кезеңі деп атайды. Дәл осы кезеңде этномәдени тұрғыдан
өзара кірігу, өзара әрекеттесуге қол жеткізуге болады. Оның басты шарты - адам санасының тек білімдер
жиынтығы тұрғысында қалмай білікке ұласуы. Бұл азаматтық қоғамда этномәдени білім берудің басты
ұстанымдарының бірі болып табылады.
Қандай қоғам болса да ол болашақ ұрпақ арқылы биологиялық және рухани жаңарады. Бүгінгі
жаһандану қоғамы жастары да білімнің озық тәжірибелері негізінде жан-жақты қалыптасуда. Дегенмен,
қазіргі білім берудің қалыптасуының ұзақ тарихы бар екені сөзсіз. Сол тарихты тану,оның тарихи даму
кезеңдерін білу заңды қажеттілік. Өз кезеңінде білімнің генезисіне, оның өткені мен бүгінгі болашағына,
басқаша айтқанда,білім философиясына негіздемейұлттық біліміміз де толық болмайды деген сөз.
Білім философиясына тарихи-танымдық ұстаныммен келетін болсақ, білім беру, оқыту жүйесінің
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генезисі – оның қалыптасу тарихының тұтастығы мен бірлігі.
Бүгінгі таңдағы Егеменді еліміздің ең басты мақсаты - өркениетті елдердің қатарында болу, бүкіл
әлемдік білім кеңістігінен орын алу болып табылады. Мұның өзі ұлттық білім беру жүйесінің даму
бағыттарын тың арнаға, жаңа сапаға жеткізудің қажеттілігін алға тартады. Осыған байланысты қазіргі
уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптастыруда, бұл үрдіс білім парадигмасының
өзгеруімен қатар жүреді.
Жаңа білім беру парадигмалары бірінші орынға тұлғаның білімін, білігі мен дағдысын емес, оны
жан – жақты дамыту, ұлттық тәлім – тәрбиені бойына сіңірту, рухани жан дүниесін қалыптастыру міндетін
қойып, мемлекетіміз білім кеңістігіне аяқ басқан кезеңінде, ғылым – білімнің құндылығын, рухани
маңыздылығын қояды[6,39].
Қазақстанда жаһандық инновациялық экономиканың құрылуы білім және ғылым саласына жаңа
талаптар қоя бастады. Бұл өзгерістер ғылыми-инновациялық білімді қалыптастыру талаптарына
қаншалықты қатысты болса, жоғары оқу орындарында ғылыми-инновациялық ортаны кеңейту қажеттігін
туындатты.Білім беру, зерттеу және тәрбиелеу үштағандық тұғыры университеттік білімнің іргетасын
қалайды. Білім мен ғылым мазмұнының дамуы бірнеше негізгі бағыттарды қамтиды:
Біріншіден, қазіргі заманғы ғасыр – білім және ғылыми-техникалық прогресс ғасыры, бұл білім беру
мен ғылымды дамыту функциясын күшейте түседі.
Екіншіден, білім берудің, ғылыми-техникалық прогресттің қашан да жаңарып отыруына байланысты
жаңа кәсіби проблемаларды шешуде дайындықтарын қалыптастыру талаптарын айқындайды.
Үшіншіден, жоғары мектепте үйлесімді ғылыми қызмет теориясы болашақ мамандардың ғылымиинновациялық мәдениет негіздері мен білгірлігінің қалыптасуына, педагогтар мен студенттердің
шығармашылығын үйлестіруге мүмкіндіктер береді.
Төртіншіден, аталмыш теория ғылымның дамуын жаңа деңгейге көтерілуіне мүмкіндік береді.
Білім берудің логикасы, құрылымы және жүйесі, негізгі категорияларын оның теориялықзаңдылықтары
мен қағидаларын айқындауға негіз болады. Аталмыш теорияларға: жоғары оқу орындарындағы ғылыми
қызметтің даму тарихы, әлемнің түрлі елдеріндегі жоғары мектептегі ғылымның дамуын және қазіргі
заманғы жай-күйін салыстырмалы сипаттауды, ғылыми қызметтің мақсаты мен міндеттері, мазмұны,
әдістері мен қағидалары, дәстүрлері мен ғылыми мектептері сияқты негізгі категорияларды, жоғары
мектептегі ғылыми қызметтің жағдайы мен ғылыми-инновациялық ортаны қосуға болады.
Ғылым мен білім беделі ел экономикасының әр түрлі салалары үшін мамандар даярлаудың сапасына
қарай анықталады.
Қазақстан жоғары мектебінің жаңа даму сатысының негізінде келесі басымдылықтар жатыр:
республиканың жоғары оқу орындарының желісін рационализациялау, студенттер контингентін
қалыптастырудың жаңа моделіне көшу, жоғары білім беру сапасын көтеру, ғылым мен білімді интеграциялау.
Әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы осы заманғы білім беруді дамыту,
кадрлар біліктілігі мен оларды қайта даярлау жүйесіне зор маңыз берілген. Мұның өзі ұлттық білім мен
ғылым жүйесінің даму бағыттарын тың арнаға, жаңа сапаға жеткізудің қажеттілігін алға тартады. Осыған
байланысты қазіргі уақытта Қазақстанда білім мен ғылымның өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл үрдіс
білім беру парадигмаларының өзгеруімен қатар жүреді.
Жаһандану үрдісі бел алып келе жатқан қазіргі кезеңде Қазақстанның дүниежүзілік интеграциялық
үдерістерден тыс қалуы мүмкін емес. Ал бұл үдерістердің ең алдымен елдің білім беру жүйесіне әсер етуі
– табиғи жағдай. Олай болса, біздің біліміміз де басқа елдермен тең болуы керек, ал ғылымға деген жаппай
ұмтылыс, жаһандану тұсындағы өміршең түсініктен туындайды. Себебі, оның жетістіктерінсіз қазірдің
өзінде нарық жағдайына бейімделген, бәсекелестік қабілеті жоғары, тұрақты экономикаға қол жеткізу
мүмкін емес. Алдыңғы қатарлы елдердің арасында жоғары деңгейде дамудың жолы - өзіндік ғылым
саласы. Мемлекет ғылымсыз еріксіз шикізат көзіне, қоршаған ортаға, адам өміріне қауіпті радиоактивті
қалдықтардың үйіндісіне айналады. Мұндай жағдайда ұлттық болмысы қалыптасқан халық ретінде
сақталу қиын болады.
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Жоғарыда айтылған пікірлерді қорыта келе, білім беру Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі. Ендеше бізге экономикалық және
қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесін, ұлттық мектебімізді
қалыптастыруымыз қажет. Қазіргі жаһандану заманында өзге мемлекеттердің көлеңкесінде қалмай,
ықпалына ермей, дәстүріміз бен тілімізді түлету, ұлттық мәдениетімізді сақтау, қазақ болмысынан
туындайтын этникалық ерекшелігімізді баянды ету. Ол - тіл, дәстүр,ұлттық сана мен рух, отаншылдық. Жас
ұрпақ санасында осы рухани құндылықтар қалыптасса, еліміздің шын мәнінде егеменді жолмен дамып,
оның байлығы ұлтқа қызмет етері сөзсіз. Білім беру саласында әлемдік тәжірибелерді үйрене отырып,
патриоттық тәрбиенің бастауы болып табылатын этномәдени білім мен тәрбиені естен шығаруға болмайды.
Қоғамның ұлттық негізде жаңаруы жоғары мектептеұлттық тәрбие ісін дамытудағы жетекші фактор болып
саналады. Бұл оқу орындары жұмысын ұлттық негізде құру, яғни ұлтымыздың өмірінен орын алган ұлттық
білімдержүйесін таңдап,соның негізінде студенттерді даярлау қажеттігін дәлелдей түседі.
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Оңтүстік Қазақстан облысы педагог кадрлардың
біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты
(Қазақстан Республикасы)
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ МҰҒАЛІМ ҚҰЗЫРЕТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАРДЫҢ
ДАМУ ДИНАМИКАСЫ
XXI ғасырда, адамды өзгермелі заманда өмір сүруге үйретіп қана қоймай, сонымен қатар, сол заманның
әрі қарай өркендеуіне ықпал жасай білетін білікті, шығармашыл, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру
және дамыту мақсаты өзекті болып отыр. Сол себепті, білімнің дамуындағы әлемдік тенденция негізінде
Қазақстандық 12 жылдық білім беру жүйесі қоғамға объективті баға бере отырып, өзіндік ойы бар және
оны іске асыра алатын адамды қалыптастыруды басты міндеттер қатарына қойды.
Қазақстан Республикасы 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасында көрсетілгендей,
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
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тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Ол үшін мектеп түлегі құндылықты-бағдарлы, мәдениеттанымдық,
когнитивтік, коммуникативтік, ақпараттық-технологиялық, әлеуметтік өзара қарым-қатынас, тұлғалық
өзін-өзі дамыту құзыреттіліктерін бойына сіңіруі керек. Өйткені, бұл құзыреттіліктерді игеру оқушының
жалпы орта білім беретін мектеп жағдайында нәтижелі әлеуметтендірілуіне игі ықпал етеді.
Олай болса, осындай оқушы мақсаттары мен құзыреттіліктерін, оның құнды іс-әрекеттерін жолға
қоятын мұғалімнің өзінің құзыреттіліктері қандай болмақ? Оны кім дамытады және қалай? Әрине, сөз жоқ,
бұл мәселені бірінші кезекте көтеретін институт- біліктілік арттыру жүйесі.
Сонымен, 12 жылдық білім беру жүйесі білім сапасын көтеру үшін жасалып отырған реформа.
Ал, білім сапасы дегеніміз – қоғам қажеттілігіне сәйкес дара тұлғаның азаматтық, тұрмыстық және
кәсіби құзыреттілігінің дамуы мен қалыптасуын, қоғамдағы білім процесінің жағдайы мен нәтижесін
анықтайтын қоғамдық категория.
Қазіргі кездегі конференциялар мен ғылыми - әдістемелік семинарлардың қайсысын алып қарасақ
та “мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі”, “білім сапасы”, ”білім үдерісін ресурстық қамтамасыз ету” сияқты
сөз тіркестерін көреміз. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей керемет идеялар және сөздермен нақты іс көп
жағдайда сай келмей жатады.
Кез келген жаңаның туу, даму, іске асу жолында “кәсіби мифологемалар” тұр.
Олар мұғалім әрекетінде мақсатқа жеткізу және ынталандыру ролін атқарады. Практик үшін ең
күрделісі, көз көріп, құлақ естіп үйреніп қалған күнделікті формулалардың жаңа идеялар мен концепциялар
туғанда жоғалып кетпеуі немесе өмір сүруін тоқтатпауы, қайта, соларға сүйене отырып жалғасын табуында.
Құзыретті мұғалімнің білім беру принциптері
Болған және бола да бермек
Барлық шәкірттерге мұғалімнің өз білімі
мен тәжірибесін беруі.

Жаңа аспект
Оқушылардың жеке - дара дамуы, қалыптасуы мен
жетілуінің ескерілуі.

Оқушыларды болашақ өмірге даярлау.

«Осында және қазір» өмір сүруге үйретумен қатар,
инновациялық қажеттілікті, яғни, үнемі өзгерістер
заманында өмір сүруді қалыптастыру.

Оқыту мақсаты: білім беру.

Оқыту мақсаты: оқушылардың пәнге деген сұранысы
мен қызығушылығын арттыра отырып өзін - өзі дамыту
және өзін - өзі жетілдіруге баулу.

Қалыптасқан білімдерінің негізінде оқыту.

Нақты жағдаяттарға анализ және синтез жасай отырып
оқыту.

Оқытуда қайта жаңғырту, қайта дайындау
әдістері.

Алған
білімдерін
өмірдің
байланыстыруға машықтану.

өнімді

қызметімен

Білім беру мекемелерін дамытуда
Өткені. Қазіргісі
Мұғалім - оқу үрдісінің негізгі тұлғасы,
режиссері.
Мұғалім білім беруде жауапкершілікті өз
мойнына алады.
Мұғалім жетектеумен жұмыс істеу іскерлігін
жүзеге асырады.
Мұғалімнің
белсенділігі
оқушы
белсенділігінен артық.

Қазіргісі. Болашағы
Мұғалім - режиссер, тренер, модератор, фасилитатор.
Оқушы білім алуда, бағыт таңдауда жауапкершілікті өз
мойнына алады.
Оқушылардың дербес өзі жұмыс істеу іскерлігін жүзеге
асырады.
Оқушының белсенділігі мұғалім белсенділігінен артық.
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Жоғарыда көрсетілген таблицалардағы принциптер негізінде үстіміздегі жылы облыстық педагог
кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты базасында мұғалімдердің біліктілігін
арттыру курсының мазмұнына инвариативті және вариативтік бөліктер енгізілді. Оқу бағдарламамыздағы
міндеттерді жүзеге асыру үшін орталықта педагог кадрлардың біліктілігін арттыру үш сала: жас мамандар,
шығармашыл мұғалімдер, барлық санаттағы мұғалімдерге арналып жүргізілуде.
Жаңадан қаржы сауаттылығы, инклюзитивтік оқыту, электрондық оқыту жүйесі сияқты қосымша
курстар енгізілді.
Ваучерлік - модульдік жүйеге көшу барысында дайындық жұмыстары жүргізілуде.
Бұл курстар арқылы ұстаздар өз білімін толықтырады, алдын ала дайындалған жаңа әдістемелер мен
технологияларды игереді, оларды жұмыс барысында пайдаланады.
12 жылдық білім беру курстары барысында мұғалімнің қазіргі таңда инновациялық қызметті
меңгеруіне қатысты зерттеушілік, ақпараттық, педагогикалық және ұйымдастырушылық, басқарушылық
қызметін ұйымдастыруға бағыт-бағдар беріліп, интерактивті тақтада және компьютерде электронды
оқулықтарды пайдалану әдістемесі туралы дәрістер өткізілуде.
Курс барысында мұғалімдердің инновациялық, шығармашылық кәсіби әрекетті жүзеге асыруға
дайындығын анықтау және бағалау сауалнамалары жасалынып, статистикалық өңделеді.
Сонымен, акме-сауалнама негізінде мұғалімдердің білім саласында инновациялық бетбұрыс жасауға
деген құштарлықтары орта дәрежені көрсетті.
Бұл деген сөз әлі де көптеген мұғалімдер заманауи талаптарына ілесе алмай жатқандығын білдіреді.
Өкінішке орай, сауалнама рейтингі “білім жүйесін модернизациялауда мұғалім белсенділігінің басты
роль алатындығы туралы теория респонденттер түйсігінен орын алғанымен, олар өздерін осы процеске
тікелей қатысушылар ретінде есептемейді” деген пайымға әкеледі.
Осылайша құзыреттік амал арқылы кәсіби әрекетті интуитивті дәрежеден рефлексивті дәрежеге алып
келу қажеттігі туындайды.
Сонымен, 12 жылдық білім беруге көшу алдында дамытуды қажет ететін құзыреттер:
әлеуметтік құзыреттілік - әлеуметтік ортада басқа адамдардың көзқарасына сәйкес әрекеттер жасай
алу;
коммуникативтік құзыреттілік - өзіндік ойын түсіндіру мақсатында қарым-қатынасқа түсе алу
қабілеттілігі;
пәндік құзыреттілік – адамдық мәдениеттің жеке салалары тұрғысынан талдау жасай алу және
әрекет ете білу қабілеттілігінің болуы. Білім мазмұны оқушының тек пәндік орта қалыптасуын ғана емес,
оқушының жалпы адам немесе азамат ретіндегі қалыптасуын қамтамасыз етеді.
Білімділік құзыреттілік – қалыптасқан дара тұлғалық сапа. Білімділік (білім беру) компетенциясының
негізгі бөлігі барлық білім беру салалары арқылы өтіп, оларды бір тұтас мазмұнға біріктіреді. Білімділік
компетенттілік негізінде оқушы болашақта әлеуметтік-экономикалық және өзара қарым-қатынасты
қиналмай іске асыра алады. Сонымен, білімділік құзыреттілік – мінез, нормативті мектеп бітірушінің
бойындағы қасиеттерін сипаттайды, “білімділік құзыреттілік ” терминін анықтайды, оның мағынасын
ашады, толықтырады.
Бұл жағдайда тек қана “біліктілік” ұғымымен шектеліп қала алмаймыз. Қарастырылып отырған әр
құзыреттілік біліктіліктер кешенін құрайды. (П.ғ.д., профессор В.В.Гузеев пікірі. Мәскеу.).		
Дегенмен, қазіргі кезде талаптарға сай заңнамалық база және педагог еңбегін материалды және
моральды ынталандыратын, оның әлеуметтік мәртебесін көтеретін жүйе әлі қатая қойған жоқ.
Қазіргі заман мұғалімі тұлғалық келбетінің қоғамда лайықты орын алмай жатқан жағдайлары да бар.
Соның біреріне тоқтасақ:
• біліктілікті арттыру және қайта даярлау жүйесіндегі өзгерістер жалпы білім беру жүйесінде болып
жатқан өзгерістерден кейде артта қалуда;
• Инновациялық тәжірибелерді таратуда біліктілікті арттыру жүйесіндегі қарапайым және жылдам
әсер ететін механизмдер әлсіз.
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Білім стандарттарын жасау кезінде жоғары оқу орындарымен байланыс аз. Қазіргі кезде ЖОО –да
білім беру мен мектеп практикасы арасында алшақтық бар. Мектепте базалық білімі жеткіліксіз болған
бітірушілер жоғары оқу орнында да мамандығына сай білім алып кете алмайды. Немесе ЖОО-н бітіріп
келген маман өз дәрежесінде мектептің жұмысын жүргізе алмай жатқандары көп. Қазақстандық білім беру
жүйесінде әлі күнге дейін белгілі бір пәндерді тереңдетіп оқыту бойынша арнайы бағдарлама түзілмеген.
Көптеген педагогтар университет кафедрасы мен біліктілік арттыру институттарының әдіскерлері бекітіп
берген авторлық бағдарламасын жүзеге асырып жатыр. Әрине бұл әрекет те біраз балалардың талабын
қанағаттандыруда. Дегенмен, ЖОО –ң ғалымдарын қатыстыра отырып, бірыңғай білім, білік, дағды
жүйесін құру қажеттілігі туындауда.
Қазіргі таңда ЖОО жалпы орта білім беретін қызметкерлердің біліктілігін арттыруға үмітті. Олардың
басты қызметі пәндік білімді оқытуға бағытталған, ал, мұғалімдерге пәнді оқытудың дидактикалық
аспекттері, құзіреттілік, психо-физиологиялық, акмеологиялық, балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі
жобалық қызметті қамтамасыз ету, мотивациясы түрлі деңгейдегі оқушылармен жұмыс жасау жолдары
және т.б. туралы біліктілік те қажет.
Республикадағы орта білім берудің сапасы мен тиімділігіне кері әсер ететін факторлар – ескірген
әдістемелік білім беру мазмұнын таңдау үрдісі, оқуға деген ынтаны төмендететін және оқушылардың
денсаулығын нашарлататын ақпараттың шамадан тыс болуы, тұлғаның дамуына емес үстірт алуға
бағытталу, оқу жетістіктерін бағалаудың ескірген жүйесінің сақталуы болып табылады.
Осылайша бар мәселелер орта білім беру жүйесін қазақстандық қоғам дамуының және әлемдік білім
беру кеңістігіне кірігу шарттарының қазіргі заманғы талаптарға сәйкес жаңғыртуды талап етеді.
Өйткені түпкі мақсат – Қазақстан мемлекетін дүниежүзілік экономикалық қоғамдастыққа мүше етіп
қана қоймай, еліміздің ішкі рыногын әлемдік рыноктың бір бөлігіне айналдыру.
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Бейсахметова Ж. А., Тулегенова М. Б.
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
(Республика Казахстан)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Одной из основных составляющих национальной инновационной политики Казахстана является
формирование инновационной системы образования. Именно такая форма образования будет
способствовать качественной подготовке нового поколения квалифицированных специалистов, которые
весьма восприимчивы к инновациям, готовы создавать и реализовывать инновационные проекты. Казахстан
старается перенять опыт тех стран, которые начали возрождать экономику своих государств посредством
усиления образования, то есть формирования человеческого капитала. При этом подчеркивается, что
ведущая роль в обеспечении перехода к эффективной экономике, основанной на сумме знаниий, всегда
принадлежит как средней, так и высшей школе. «Казахстан является одним из наиболее динамично
развивающихся государств, строящим реальное экономическое пространство.
Однако, сложившаяся экспортно-сырьевая ориентация его экономики не соответствует уровню
научного и промышленного развития страны. Сохранение и наращивание интеллектуального и кадрового
потенциала наукоемких отраслей – единственно возможный способ перехода экономики Казахстана с
сырьевого пути на высокотехнологичный». [1]
В этом контексте важнейшая задача школы – организация образования при помощи инновационных
технологий. Это означает, что основная цель современного учителя - отобрать такие методы и формы
организации учебной деятельности, которые наиболее адекватно соответствуют поставленной цели
развития личности.
На страницах казахстанской печати в последние годы все чаще поднимается вопрос об использовании
новых технологий обучения. Это подразумевает использование не только новых технических средств
в преподавании, но и новые формы и методы обучения, новый подход к самому процессу обучения.
Основная цель обучения иностранным языкам - формирование и развитие коммуникативной компетенции
обучаемого, его практическое владение иностранным языком.
Современные задачи преподавателя заключается в том, чтобы, во-первых, создать условия
практического овладения языком для каждого обучающегося, во-вторых, отобрать такие технологии
обучения, которые позволили бы каждому ученику в процессе обучения активизировать познавательную
деятельность. Обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных
технологий, Интернет-ресурсов - все это в целом способствуют реализации личностно-ориентированного
принципа в обучении. Данные методики, как в совокупности, так и в отдельности обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения на основе личностного подхода с учетом уровня
обученности.
Одна из интересных и весьма продуктивных технологий при изучении иностранного языка,
основываясь на нашем опыте преподавания, является метод совместного обучения. Она заключается в
том, чтобы создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных
ситуациях. Обучаемые разные: одни быстро понимают объяснение новой темы преподавателем, легко
овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями; другие – затрачивают больше
времени на осмысление нового учебного материала. Как правило, такие ребята не задают вопросы при всем
классе, и чаще всего даже не осознают, чего именно они не понимают. Отсюда и неправильная постановка
вопроса. Тогда, как нам видится, необходимо объединить ребят по 3-4 человека и дать одно общее задание
для всей группы. В этом случае преподаватель оговаривает роль каждого ученика в выполнении этого
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задания и возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за собственный результат (что часто
оставляет обучаемого равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей группы. Это способствует
тому, что слабые ученики стараются спросить у сильных непонятные им вопросы. Хорошо успевающие
ученики наоборот, стараются, чтобы все члены группы, и, в первую очередь слабый ученик, очень хорошо
поняли новый материале. Наряду с этим у них у самих есть возможность проверить собственный уровень
знаний и понимание данной темы. Следовательно, объединенными усилиями они восполняют пробелы.
Такова суть обучения в сотрудничестве.
Наша преподавательская практика показывает, что учиться сообща не только легче и интереснее, но
и весьма продуктивно. При этом важно, что эффективность отражает не только учебную успеваемость
обучаемого, но и затрагивает их интеллектуальное и нравственное развитие. Учиться вместе, это не только
что-то выполнять сообща – это уметь поддержать друг друга в вопросах знания, взаимопомощи, языковой
компетентности.
На сегодняшний день есть много форм формирования групп обучения данной технологии в
сотрудничестве [2]. Наиболее часто встречаемые следующие:
1.Группа учащихся организована до занятия с учетом их психологической совместимости. При этом
в каждой группе должны быть и сильные, и средние, и слабые ученики. Если работа группы ведется
довольно слаженно, то её состав можно не менять. Если же обучение по каким-то причинам не клеится, то
состав группы можно изменить.
2.Группе дается одно задание. Его исполнение предусматривает распределение ролей между всеми
членами группы.
3.Дается оценка работы не только одного ученика, а всей группы. При этом важно, что оцениваются
не столько знания, сколько совместные усилия ребят. Иногда позволительно предоставить ребятам
возможность самим оценить их результат.
4.Преподаватель сам отбирает одного учащегося из группы. Он должен отчитаться за выполненное
задание. Иногда целесообразно выбрать именно слабого ученика. В случае, когда такой ученика сможет
обстоятельно объяснить каких результатов достигла их совместная работа, ответить на поставленные
вопросы, следовательно, цель достигнута и группа справилась с заданием.
Приведем некоторые варианты обучения в сотрудничестве [3].
1. Student team learning (STL, обучение в команде). В данном случае реализации обучения в
сотрудничестве уделяет первостепенное внимание именно «групповым целям» (team goals) и успеху всей
группы (team success). Успех в данном случае может быть достигнут только в результате самостоятельной
работы каждого члена группы (команды). Постоянно взаимодействуя друг с другом ученики группы
работают едино над темой или обозначенной проблемой, подлежащей изучению. Варианты этого подхода:
а) индивидуально-групповая (student – teams – achievement divisions – STAD) и б) командно-игровая (teams
– games – tournament – TGT) работа.
2. Другой вариант организации обучения в сотрудничестве описана профессором Э. Аронсон в
1978 году. Он назвал её - Jigsaw. Учащиеся собираются в группы по 4-6 человек для работы над учебным
материалом. Учебный материал разбит на определенные фрагменты (логические или смысловые блоки).
Такой вид обучения иностранному языку, как правило, используется нами для закрепления нового
тематического и языкового материала. Каждый член группы самостоятельно находит материал по своей
подтеме. Затем, изучающие один и тот же вопрос, но работающие в разных группах, встречаются и
презентируют информацию как эксперты данного аспекта. Это называется «встречей экспертов». Затем они
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали, товарищей по группе. Те, в свою очередь
рассказывают о своей части задания. Все общение происходит на иностранном языке. Отчитываются по
всей теме как отдельный ученик в целом, так и вся команда.
3.Другая форма обучения в сотрудничестве – learning together (учимся вместе) представлен Д.
Джонсон и Р. Джонсон преподавателями из университета штата Миннесота в 1987 году. Класс делится
на группы по 3-4 человека. Каждая подгруппа получает только одно задание, которое является составной
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частью какой-то одной большой темы. То есть весь класс в совокупности работает над одной темой. Каждой
подгруппа получает задание подготовить только свою часть. В результате совместных усилий отдельных
групп и всех групп в целом достигается усвоение материала в полном объёме. При этом, надо отметить, что
необходимая лексика по теме усвоена в ходе предыдущих занятий, то есть имеет опережающий характер.
Следовательно, идеи, присущие всем описанным выше формам обучения иностранному языку в
сотрудничестве, дают возможность учителю быть ориентированным как на отдельного ученика, так и на
всю группу в целом. Это и есть личностно-ориентированный подход в условиях классно-урочной системы,
один из возможных способов её реализации. Данная технология, наряду с другими инновационными
методиками обучения формирует у обучаемого коммуникативные навыки, культуру общения, умение
кратко и доступно формулировать свои мысли, терпимо относиться к мнению партнёров, развивать умение
добывать информацию из разных источников, обрабатывать её, создает языковую среду, способствующую
возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.
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Тулеева К. Т.
средняя школа №12
Мангистауская область, город Актау
(Республика Казахстан)
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЗНИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума,
способного генерировать
новые идеи, - будет обладать наиболее быстрым темпом
роста возможностей
Одной из приоритетных задач современной школы, провозглашенных в концепции модернизации
казахстанского образования, является создание необходимых и полноценных условий для личностного
развития каждого ребенка, формирование активной позиции, субъектности учащегося в учебном
процессе. Ее решение особенно актуально для начального обучения, поскольку с позиции отечественных
психологов (Л. С. Выготского, П. Я.. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, В. В. Рубцова, Д..
Б. Эльконина и др.) учебная деятельность в данный период является ведущей в психическом развитии
детей 7—10 лет. Реализация этой задачи диктует необходимость развития познавательных интересов,
способностей и возможностей ребёнка. В связи с этим большое значение приобретает не только разработка
и совершенствование нового учебного содержания, но и исключение из практики непродуктивных стилей
и форм общения, методов обучения.
Современный мир пронизан потоками информации. Не утонуть в этом информационном море, а, точно
ориентируясь, решать свои практические задачи должен помочь человеку компьютер. «Завтра» наших детей
— это информационное общество. Учиться обращаться с компьютером, пополнять, систематизировать и
извлекать нужную информацию необходимо. С каждым годом растет количество школьников, имеющих
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свой персональный компьютер. Необходимо, чтобы знакомство с возможностями компьютера происходило
под непосредственным руководством взрослых (родителей или учителя).
В этой связи остро встает вопрос о роли и месте школы в формировании у подрастающего
поколения информационной компетентности и именно поэтому значительное внимание сегодня уделяется
формированию информационно-коммуникационных знаний и умений у школьников.
Первоклассник, впервые переступил порог школы, попадает в мир знаний, где ему предстоит
открывать много неизвестного, искать оригинальные, часто нестандартные решения в различных видах
деятельности. Каждый учитель начальных классов знает, что наиболее эффективными средствами
включения ребёнка в процесс творчества на уроке являются:
• игровая деятельность;
• создание положительных эмоциональных ситуаций;
• работа в парах, в группах;
• проблемное обучение.
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают
проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл
компьютер. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует
познавательную деятельность обучающихся, развивает мышление, формирует приемы мыслительной
деятельности.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить
себе современную школу, современный урок. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль персональных
компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной
грамотности обучающихся начального звена.
Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе сочетает в себе много
компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. Это и телевизионное изображение,
и анимация, и звук, и графика. Средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной
поддержки игровых форм урока, активного диалога «ученик-компьютер». Активная роль при
проведении урока-презентации принадлежит учителю. Основа урока - это изложение нового материала,
иллюстрируемое рисунками, простыми анимированными схемами. Поиск материалов к уроку проводится
заранее. Все подобранные материалы объединяются, чаще всего при помощи программы Power Point, в
общую презентацию. В ходе урока такая презентация может быть продемонстрирована как с помощью
мультимедийного проектора, так и отдельных компьютеров. Создаём и используем мультимедийные
приложения к урокам математики, русского языка, окружающего мира. Анализ таких занятий показал, что
благодаря фрагментам уроков, на которых используются презентации, дети, которые обычно не отличались
высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. У них повышается
качество знаний, ребенок продвигается в общем развитии, появляется стремление преодолеть трудности,
познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным материалом. А главное
создаются условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном
процессе.
Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Важно
одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным.
Компьютеры интенсивно вторгаются в нашу жизнь. Каждый современный образованный человек,
тем более современный учитель должен иметь хотя бы элементарные знания, умения и навыки
работы на ПК, т. е. быть информационно компетентным. Введение раннего изучения информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс обусловлено требованиями нового
государственного образовательного стандарта. Для многих педагогов очевидно, что мультимедийный
компьютер - надежный помощник и эффективное учебное средство в преподавании различных предметов.
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами,
как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий информационными технологиями,
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имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к организации своей деятельности.
Использование компьютера в учебном процессе (внедрение новых информационных технологий) — дает
возможность интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес школьников к
изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём
самостоятельной работы, а также оказывает существенное влияние на эмоциональную сферу ученика. Но
сам по себе компьютер бесполезен, если нет доступа к современным электронным ресурсам в Интернете
или на компакт-дисках. А использование учителем качественных образовательных электронных ресурсов
делает реальным для учащихся получение образования в соответствии с современными требованиями
вне зависимости от месторасположения учебного заведения. В начальной школе невозможно провести
урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и
как лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер. Компьютер — оперативное средство
наглядности в обучении, помощник в отработке практических умений учащихся, в организации и
проведении опроса и контроля школьников, а также контроля и оценки домашних заданий, в работе со
схемами, таблицами, графиками и т. д., в редактировании текстов и исправлении ошибок в творческих
работах учащихся. Особенностью компьютерного (программированного) обучения является пошаговость
самостоятельной деятельности учащихся, способствующая активизации учебного процесса, а также
наличие оперативной обратной связи. «Тебе скажут — ты забудешь, Тебе покажут — ты запомнишь, Ты
сделаешь — ты поймёшь» - это утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости использования
информационных технологий в учебном процессе. Использование ИКТ позволяет развивать у учащихся
навыки исследовательской деятельности, творческие способности; сформировать у школьников умение
работать с информацией, развить коммуникативные способности; активно вовлекать учащихся в учебный
процесс; качественно изменить контроль за деятельностью учащихся. Использование ИКТ обеспечивает
наглядность; привлекает большое количество дидактического материала; повышает объём выполняемой
работы на уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально
подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).
Компьютер в классе на рабочем месте учителя, подключенный к проектору или телевизору, является
современной школьной доской, который позволяет поднять уровень наглядности в учебном процессе,
что особенно важно для учащихся начальной школы. Компьютер с проектором позволяет осуществлять
демонстрации с обратной связью, когда учитель или ученик могут участвовать в происходящем на экране
процессе с помощью управления этим процессом посредством компьютера.
Типичный урок при работе в проектном стиле можно охарактеризовать как творческий
исследовательский урок, включающий сочетание индивидуальной и групповой работы. С использованием
методики проектных занятий учащиеся осваивают базовые технические навыки и конкретные модели
деятельности с применением средств ИКТ. Проектная работа с использованием ИКТ позволяет ученику
выполнить задание, которое является осмысленным, интересным и важным лично для него, и при этом он
осваивает модели учебной деятельности, расширяет кругозор, приобретает конкретные технические навыки
в использовании ИКТ, получает наиболее существенные базовые знания из области информационных
технологий, развивает навыки общения.
Использование информационных технологий может преобразовать преподавание традиционных
учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания
учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе.
Будущее формируется в школе. Сегодняшние ученики должны быть готовыми успешно интегрироваться
в общество. Решать эту задачу помогает массовое внедрение информационных компьютерных технологий
в образовательный процесс. Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет
решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний.
Литература:
1. Женина Л. В., Маткин А. А. История // Методические рекомендации по использованию
информационно-коммуникационных технологий в цикле социально-экономических дисциплин в
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общеобразовательной школе / под ред. И. Г. Семакина. — Пермь: издательство ПРИПИТ, 2004.
2.Педагогика 21-го века на пороге школы /информационно-методический дайджест/
3. Информатика в начальной школе. //Начальная школа 2004г., № 11, с. 87-88//
4. «Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании. Москва. 2000.
Тұрдығұлов Ж.Ә.
Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті «Қолөнер»
(Қазақстан Республикасы)
ДӘСТҮРЛІ ҚОЛӨНЕРДІ ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ ӨНЕР МАМАНДАРЫН ҰЛТТЫҚ
ТӘРБИЕГЕ БАУЛУ
Елімізде жалпы білім беретін, орта-кәсіптік, жоғары оқу орындарында арнайы маман дайындау
барысында еңбекке тәрбиелеу жүйесі теориялық және практикалық тұрғыдан әртүрлі жолдарда оқыту
қарастырылып жүр. Осыған байланысты ұлттық музыкалық аспаптар жасаудың технологиясын үйретудің
ғылыми теориясы мен әдістемесі әртүрлі тұрғыда оқулықтардың нұсқаулары ретінде біраз еңбектер
жарыққа шығуда.[1].
Музыкалық аспаптар жайлы ой-пікірлер мен олардың ерекшеліктері туралы мағлұматтар, сонау
ерте заманнан бастау алады Қазақ даласындағы ұлы ғалымдар Әл-Фараби, Дәруіш Әли т.б. аспаптардың
теориялық және тәжірибелік негіздерін дамытуда қомақты еңбектер жазып қалдырды. [2].
Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының шығу тегі, тарихы, дамуы, оның түрлері мен
ерекшеліктері, халық шеберлерінің әдіс-тәсілдері жайлы А.Жұбанов [3], Ө.Жәнібеков [2], Ә.Марғұлан
[4] және т.б. ғалымдар өз зерттеулерінде жан-жақты қарастырған. Ал қолөнер негіздері арқылы еңбекке
тәрбиелеу мәселелері ертедегі ХІХ ғасырдың ойшылдары Ш.Фурье, Роберт Оуэн және Сен-Симон
еңбектерінде балалардың жан-жақты қабілетін дамыту, яғни оларды біліммен қаруландыру, өмірге, еңбекке
даярлау, жалпы тәрбиеге байланысты тұжырымдамалар берген.
Жас өспірімдерге эстетикалық, тәрбие берумен қатар патриоттық сезімін ояту мен ұлттық дәстүрге
жетелеу мәселесі аясында қазақтың музыкалық аспаптары арқылы қолөнер мен музыканы байланыстыруда
мектеп оқушыларына технология пәнімен байланыстыра отырып, домбыра үйрену және домбыра жасау
үйірмелерін ұйымдастыру, сонымен қатар мектеп үйірмелерін жоғары оқу орындарында болашақ қолөнер
мамандарын дайындайтын арнайы орындарда қазақтың ұлттық музыкалық аспабы (домбыра) жасауды
үйрету мәселесі қазіргі таңда үлкен қажеттілікті талап етіп отыр. Осыған орай арнайы мектептерде ғана
емес, жай орта мектептептерде де өзінің мүмкіншілігіне қарай қарастыру мәселесі оқушы жастардың
болашақ мамандығын таңдауға әсерін тигізбей қоймайды.
Қазақтың музыкалық аспаптары арқылы қолөнер мен музыканы байланыстыруда оқу орындары, оқутәрбие процесі мазмұнына қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрену мен жасау бойынша
үйірмелер ұйымдастыру арқылы оқушы-жастарға тәрбие берудің ғылыми-педагогикалық негіздеріне
сүйенген жаңа бағдарламаларды енгізсе, оқушы-жастардың ұлттық мәдениетке деген сана-сезімі көтеріліп,
эстетикалық талғамы, елжандылық қасиеттері артып, ертеңгі өмірге қажетті біліктілік пен іскерлік бейімқабілеттері қалыптасады да, өнерге бейім оқушы-жастардың ұлттық музыкалық аспаптардың тарихы мен
түрлеріне көңіл бөліп, жасаудың әдіс-тәсілін игеруге, еңбек тәрбиесінің сапалық нәтижесін жетілдіруге
және музыкамен айналысуына, тіпті музыка мен қолөнерді қатар алып жүруіне мүмкіндік туады. Оқушыжастарға қазақтың ұлттық музыкалық аспабы – домбыра жасату үйірмесі мен домбыра үйрету үйірмесінің
негізгі мақсаты: 1) оқушы-жастарға қазақтың ұлттық музыкалық аспабы «домбыра» арқылы тәрбие беру
жүйесін ғылыми-теориялық тұрғыда негіздеп, әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету, 2) орта және
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жоғары оқу орындарында оқушы-жастарды еңбек пен өнерге тәрбиелеу, 3) оқушы-жастарға қазақтың
ұлттық музыкалық аспабы домбыра үйрену мен жасаудың жоспарын жаңа үлгіде құрастыру арқылы
қолөнер мен музыкаға қызығушылығын арттыру.
Осыған байланысты қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын жетілдіру мен дамыту жолдары:
- қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы тәрбие беру жүйесінің
ғылыми - теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу және түсіндіру;
- қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы оқушы-жастарға тәрбие
берудің жаңа талаптары мен мүмкіндіктерін анықтауға арналған бағдарлама құру;
- қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасатуда белгілі топтар мен жүргізілетін
орындар дайындау;
- қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы тәрбие беру жүйесінің
тиімділігін педагогикалық эксперименттен өткізу және дәлелдеу, қорытындысын шығару, ғылыми
әдістемелік ұсыныстар беру;
- қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын үйрету мен жасату арқылы оқушы-жастардың
уақытын ұтымды ұйымдастыру барысында олардың білімдік сапасы мен іскерлігін арттыру және
патриоттық сана-сезімге тәрбиелеу;
- рухани және материалдық мәдениетті бағалау мен сақтау, ұлттық мұраға көзқарасы; қазақ қолөнері
мен көркем мәдениетін оқып-меңгеру, өзара қарым-қатынасы арқылы шығармашылығы мен тәжірибесін
дамыту;
- философиялық танымын, мәдениетін, педагогикалық және психологиялық ойын ұлғайту;
- басқа да өнер салаларымен айналысатын жоғары оқу орындарының оқу қорынан тәжірибе алмасу;
- белгілі өнер қайраткерлерімен арнайы сауал-сұрақ, сұхбат, әңгіме, шығармашылық кештер және
көркем шығармалар, көрме ұйымдастыру, байқау жүргізу, құрылған бағдарлама, оқулықтармен танысу,
тәжірибелік эксперименттер, жаңа технологияны қолданудың әдіс-тәсілдерімен танысу, шеберханалар мен
студияларға бару, мұражайларға экскурсиялар жасау.
Жоғарыда айтылған ұсыныстарға сүйене отырып, осы мәселелер бойынша зерттелген мәліметтерге
жүгінсек, үйірмелер арқылы домбыра аспабының мүмкіншілігінің аумағымен терең танысуға болады.
Жалпы музыка мен қолөнер біз үшін тек музыкалық аспаптар арқылы байланысып тұр. Ал өнерде
екеуінің де әрқайсысының алатын орны бар. Осыған орай өзінің қолданбалы өнер туралы кітабында.
«Көркем кәсіпшіліктегі ең қымбаттысы ол – адамдар, шеберлер мен суретшілер, әсем дәстүрді ұстанатындар,
керемет жаңалық табушылар» -деп жазды Салтыков А.Б. [5].
Сонымен қатар ол, – «халықтық өнер» және «халықтық шебер» сөздерінің түсініктемесі,
шығармашылық қызметі мен халықтық өнер мазмұнының ортақ сипаты, оның көркем табиғатын, барлық
өзіне тән мәдени бағыт беріп және ғылыми үйренуіне ыңғайландырып, тәжірибесіне көмектесіп жемісті
жетекшілік жасау, – деген ұғымды ұстанды.
Халықтық өнер – қазіргінің бұрынғы көзі. Ғасырдан ғасырға өзгерместен қаз-қалпында ұрпақтан
ұрпаққа беріліп келе жатқан тірі дәстүр. Халықтық өнер немесе дәстүр ол ешқандай ғасырдың ағымына
қарай ешқандай экологиялық, экономикалық, ғылыми-техникалық қиындыққа ұшырамауы керек. Оның
негізгі күші, тудырушысы – халық немесе белгілі бір ұлт өкілдері. Барлық кәсіпқой әншілер, күйшілер,
суретшілер және шеберлер өзінің шығармашылығында халықтық өнер мен дәстүрге көңіл бөлуді ешқашан
қалдырмайды. Сонымен қатар олардан өздерінің бойына табиғи күш пен ой қосады. Күш пен ойды қолдана
отырып, заманына қарай жаңа тарихи немесе тұрмыстық өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Халықтық өнер – халықтың жан дүниесінен пайда болған, кәсіби-көркемдік мәдениетті қоректендіретін
көркем ойлар әлемі.
Әрбір ошақ – ол ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан тәжірибелі көптеген халық шеберлерінің өз таланты,
өз дәстүрі, өзінің көркемдік жүйелері мен әдістері. Осы тәжірибе кәсіпқой әншілер, күйшілер, суретшілер
және шеберлер өнерінің дәстүрлі мәдениетін сақтап тұрады. Осылай жаңаны қоректендіріп қана қоймай,
әр заманның айналысатын ермегіне айналады.

407

Nazarbayev
Intellectual
Schools

Халықтық өнердің бір бөлігі ретінде – табиғаттың өзі де, тарихи ескерткіштері де, әр уақыттың
ажырамас байланысы болып тұрады. Бұның жоғары жағымды куәгері – эстетикалық бірлігі мен халықтық
біртұтастығы. Әрине әр халықтың кәсіпқой әншілері, күйшілері, суретшілері және шеберлері бұл халықтық
өнердің әр саласын өзінің таңдауымен жүзеге асыра алады.
Барлық халықтық өнер түрлері бір-бірімен тығыз байланыста. Ешқандай өнер жеке өнер адамы
болсын, үлкен өнеркәсіп болсын қазіргі жаңа өнер деп бөліп алынбайды, керісінше дәстүрлі немесе қазіргі
технологиялық жолмен орындалған деген жаңалақпен ғана өзгеруі мүмкін (мысалы: қазақ күйлері, сыр
сүлейлері, ташкент қыш құмырасы, халықтық шеберінің жұмысы, дәстүрлі аспап жасаушы шебер, түркмен
кілемі, хохлама өрнектері, қазақ киіз үйі, т.б.). әрбір халықтың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты
өзгергенімен, өзіне табиғатына тән көркемдік, шығармашылық қалпы өзгермейді.
Олардың барлығын тек қана дәстүрге де жатқызуға болмайды. Өйткені олар заманына қарай
жаңалануы да мүмкін.
Халықтық өнер бұрынғы мен қазіргіні байланыстырып қана қоймай, сонымен қатар әр заманның
мазмұнын, шығармашылық жетістігінің деңгейін, дамуының қатарын да әңгімелейді. Ал, бұл қазіргі
заман мәдениетіне үлкен үлес қосады. Халықтық өнер дәстүрдің негізіндегі үрдісінің қызметі ретінде
этнографиялық тұрмыстық дәстүрден басталып, дәстүрдің негізіне бағытталған кәсіптен аяқталады. Өнер
де тіл, салт, дәстүр сияқты этникалық ерекшелікті тасушы болып табылады.
Халықтық өнерге байланысты М.А.Некрасова зерттеулерінде, – Өнерді түсінуде бірінші орында оның
қалай айтылуында емес, оның қалай орындалғанында, сонымен қатар әр дәуірдің өз уақытына байланысты
өзінің тербелісі мен жаңа түрін және жаңа нәрселер мен жаңа өнер әлемін тудыратынын айтады. [6].
Халықтық музыка – музыкалық фольклор, халықтың ән мен аспапты музыкалық шығармалары (ән,
күй, жыр, толғау, терме т.б.). олар ұрпақтан ұрпаққа ауызша түрде музыканттардың (әнші, күйші, термеші,
жыршы, ақын, орындаушы) орындауында беріліп отырады. Сонымен қатар салт-дәстүрге байланысты
сыңсу, сарын, жоқтау, естірту, көрісу, қоштасу, беташар, той бастар, жаржар сияқты лирикалық әндер мен
күйлер арқасында халықтың ұлттық ерекшелігін көрсететін халық өнері мен классикалық туындылары
музыкалық аспаптар көмегімен жалғасып келеді.
Халықтық дәстүрдің теориясы мен тәжірибесінде көптеген жылдар бойы сақталған мұралардан кейін
қазіргі таңда жаңа аймақтық атау – дизайн – сөзіне көп көңіл аударылып, кейбір өнер туындылары дәстүрден
ауытқып, жаңаша абстракты түрде жарыққа шығуда. Дәстүр мәселесі халықтық дәстүрдің жалғасуы мен
дамуында үлкен тәжірибелік мәселе. Әрине бұл сұрақ дәстүрді қаншалықты түсінетіндігімізге келіп
тіреліп, осы мәселелер жайында теориялық білімді талап ететіні сөзсіз. Әртүрлі көркем өнерде «дәстүрлі»
деген сөзге көңіл аударғанда ғана дәстүр дегеніміздің не екеніне тереңірек үңілуді қажет етеді.
Дәстүр – адам өміріндегі шеберлік пен біліктілікті қатар алып жүретін барлық өнер саласындағы
тарих пен мәдениеттің, бұрынғы мен қазіргінің арасындағы тығыз байланысы.
Мәдени қазыналарды жасау істері – қазіргі кезде мамандардың белсенділігін, олардың өнер тапқыш
қасиеттерін арттырумен өндіріс процесін жақсарту, жетілдіру, мақсатында қолданылатын шаралар
жиынтығымен тығыз байланысты, қазіргі кезде көптеген қиындықтарға қарамастан мәдени процестері,
педагогикалық бағыттары өз дамуының айрықша кең жолына шықты. Мұның өзі рухани өмірдің барлық
құрылымдық бөлшектері мен бір сарындылықты жеңуге мүмкіндік береді. Осыған орай кәсіптік білім
жүйесіндегі арнаулы мамандандыру пәндері мен үйірмелерде халқымыздың дәстүрлі қолөнерін ағаш
материалдары арқылы студенттерге бұйымдар (оның домбыра музыкалық аспабын) жасатып, оны оқу
барысында мүмкіндігінше жоғарғы дәрежеде ендіру болып отыр.
Осыған орай елімізде ұлттық мәдениет пен музыкалық өнер және қолөнер негізінде жастарға
жан-жақты эстетикалық тәрбие берудің бір бөлігі – эстетикалық мәдениетті қалыптастыру, сұлулыққа,
тазалыққа үйрету, мәдениеттілікке баулу, адамзат қоғамында бұрын соңды жасалған мәдени мұраны жүйелі
меңгеруге, жалпы әлемдік рухани игіліктерді бағалай білуге тәрбиелеу қажеттілігіне аса көңіл бөлуге мән
берілу керек. Өнердің қай саласы болмасын талабы бар адамға өнермен айналысуға жас ерекшелігіне еш
әсер етпеуі тиіс. Сондықтан өнер ешқашан ескірмейді, керісінше жаңалық тудыра отырып бұрынғымен
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қазіргіні дәстүр арқылы жалғастырып отырады.
Бүкіл халықтық өнер тек халық арасынан шыққан бір адамның қатты сезініп, оны халыққа жеткізу
қажеттілігі туған жағдайда ғана пайда болады.Жалпы өнер дегеніміздің өзі не екеніне тоқталсақ
«Болашақтағы өнер бәрінен бұрын жалпыхалықтық өнер болады», - деп бекітті Л.Н.Толстой. [7].
Өмірде әсерлілік те, еліктеушілік те, кереметтілік те, қызықтылық та өнер шығармасында кездесуі
мүмкін, бірақ олар өнердің басты ерекшелігі: автор сезінген сезімнің орнын толтыра алмайды. Соңғы
уақытта жоғарғы класстағы өнерде заттардың көпшілігін нағыз өнердің заты ретінде атайды, бірақ
олардың негізінде өнердің басты ерекшелігі – автор сезінген сезім жоқ деуге болады. Себебі орындаушы
өзінше бағалайды, автор өзінше бағалайды, ал тыңдаушы немесе көрермен өзінше бағалайды. Міне
осындай мәселелерден келіп біздің «орындаушы немесе музыкант – музыкалық аспап – қолөнер шебері»
тақырыбында үлкен шешілмеген мәселе туындап отыр.
Жоғарыда көрсетілген зерттеулерге сүйене отырып, болашақ өнер адамдары – музыканттар мен
қолөнер шеберлерінің кәсіпшілікке жетелеу жолында үнемі шығармашылық ізденіс үстінде жүретін,
өзінің кәсіби іс-әрекеті арқылы жастарды еңбек пен мәдениетке қызығушылығын оята алатын, қоғамның
дамуына үлес қосатын, жалпы өзінің өмірдегі орынын таңдай алатын, кәсіпқой музыкант немесе қолөнер
шеберін дайындау барысында біз алдымызға үлкен мақсат қойып отырмыз деп айта аламыз.
Өнер барлық халық үшін өнерді бағалайтын, түсінетін адамдарға арналған өнер болғаннан бастап,
ол кәсіпке айналды, ал ол кәсіпке айналғаннан бастап осы кәсіпке үйрететін тәсілдер өңделді, ал осы өнер
мамандығын таңдаған адамдар осы тәсілдерді үйреніп, кәсіби мектептерді құрды, олар: риторикалық
кластар немесе арнайы гимназиялар, ауызша шығармашылық кластар немесе орталықтар, сурет және
қолөнер академиялары, немесе өнер салаларындағы педагогикалық оқу орындары.
Ғылым мен өнер де өзара өте тығыз байланыста. Егер ғылым жүрген жол жалған болса, онда өнердің
жолы да жалған болады.
Ұлттық дәстүр мен салт-сана тағылымын жас жеткіншек бойына дарытып, оның жан дүниесін оятуға,
өнерге деген ынтасын арттыруға қазақтың қасиетті де киелі қара домбырасының атқаратын ролі ерекше.
Ұрпақ тәрбиесі мен мәдениеті мәселесін халықтық құндылықтар негізінде жетілдіру, қазіргі
педагогика ғылымының алдында тұрған ауқымды істердің бірі. Осы тұрғыдан алғанда жалпы білім беретін
орта, кәсіптік және жоғары оқу орындарында қазақтың ұлттық музыкалық домбыра аспабын жаңа үлгіде
жасата отырып, оны музыкалық білім орталары мен орта мектептердегі музыка сабағы және еңбек тәрбиесі
арқылы жетілдіру, әлеуметтік сұраныс талаптарына сай көкейкесті мәселе екендігін көрсетеді.
Жалпы білім беру, орта-кәсіптік, жоғары оқу орындарында болашақ маман дайындау барысында
қазақтың ұлттық қолөнерін дамытуда домбыра жасау өнерін музыкалық білім орындарымен байланыстыру
арқылы бұл проблеманы ендіруге байланысты педагогика ғылымы ұсынған талаптар мен олардың шешімін
табуға мүмкүндік туғызатын әдістемелік нұсқауларды дамыту керек.
Осыған орай бұл сұрақтардың шешімін табу үшін келесі нақтылы ұсыныстар туындайды, олар:
- арнаулы сурет, музыка мектептері әлемдік деңгейдегі оқу жүйесіне қанат жаюына байланысты
сәндік қолөнерде ұлттық музыка аспаптарын жасату орталығын ашу;
- сәндік қолөнерде ұлттық музыка аспаптарын жасату орталығын жоғары оқу орыны, жалпы білім
беру мектептері және арнайы өнер орталықтарымен байланыстыру;
- оларға арнаулы стандарт, бағдарламалар, оқулықтар жазылып сынақтан өткізіп, бекіту;
- сәндік қолөнерде ұлттық музыка аспаптарын жасату орталығының мүшелерін білікті музыка және
қолөнер мамандарымен қамтамасыз ету;
- сәндік қолөнерде ұлттық музыка аспаптарын жасату орталығы аумағында ғылыми және әдістемелік
конференциялар ұйымдастыру;
- сәндік қолөнерде ұлттық музыка аспаптарын жасату орталығы арқылы музыка және қолөнер
мамандарының қатысуымен шығармашылық кештер жоспарлау.
Жоғарыда айтылған ұсыныстарға байланысты мәселелерді шешу жолында Абай атындағы Қазақтың
Ұлттық педагогикалық университеті Сәндік қолөнер кафедрасындағы қазақтың музыкалық аспаптарын
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жасатуға байланысты үйірмелер жоспарланып, бірнеше жылдар бойы біраз жұмыстар жасалуда. Оған
қабілеті мен талабы бар барлық талантты жастар қабылданып, музыкалық асапап жасау жолында керекті
тәжірибелік білім алып, өздерінің өнердегі орынын тауып, биік жетістіктерге қол жеткізуде.
Осыған байланысты қазіргі таңда қазақтың музыкалық домбыра аспабының дәстүрлі үлгілерін
жасату мен дәстүрлі музыканы үйретуді алға қою арқылы болашағымызға дәстүрлі өнерді жеткізу біздің
қолымызда.
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(Республика Казахстан)
CRITICAL THINKING: THE MAGIC WILL HAPPEN
I. Introduction
In recent years there have been extensive discussions about the need to consider the cultural background of
the learner while teaching EFL in the former Soviet Union. These discussions are often focused on Asian style of
teaching in comparison with Western ones, i.e. teacher-centered learning vs. student-centered learning. It is really
difficult to see the students of Kazakhstani schools being still taught by a behavioristic approach and the teacher
being the main provider of the knowledge. The majority of the teachers fail to increase the sense of autonomy in
their students. Even though Kazakhstani students may be criticized for not having good critical thinking abilities,
they do have a good foundation for learning if only good teachers in Kazakhstan are trained and seek for effective
ways of teaching them.
II. The need of critical thinking abilities
In comparison with Western students, Asian learners are often characterized to lack an individual voice and
critical thinking abilities. The critical views which characterize Asian learners as group-oriented, harmony-seeking,
hierarchical, and non-critical thinking, are typically contrasted with the individualistic, adversarial, horizontal, and
critically-thinking behavioral patterns of their Western counterparts [1, 250]. The style of upbringing may be the
cause as the main factor of such a character of Asian learners. Accelerating the rate of the changes in our world but
more so in our young country, Kazakhstan, requires highly developed autonomy and self-confidence in the learners.
It includes free thinking abilities, thinking widely and deeply, leadership skills and individualism. Students in
Kazakhstan do not lack such skills, as some people might claim, they just lack practice in facilitating those skills.
Teaching them to passively memorize the information from the textbooks, as the majority of Kazakhstani school
teachers do, does not provide free and critical thinking abilities.
Once in the library of the Nazarbayev University there was a talk between an instructor and a student. It
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seemed that the instructor was dissatisfied with the student’s work. It was quite clear that the instructor did not
want the student to memorize the information and repeat it back to him, as the student was used to doing at school.
He wanted him to think, to think critically and to be analytical. He confessed that the student knew the material
excellently, but could not see the use of it, therefore could not use his knowledge appropriately while doing
problem solving activities. It is not the students fault, the Kazakhstani educational system is partly to be some for
this problem. Also, the teaching style used by some Kazakhstani teachers, especially those who were educated at
the Soviet period, are still continuing to be the center of the learning process and in such classrooms the students
mostly learn things by memorizing. Educators call this style of learning as “teacher-centered learning”. The time
is now to change such kind of attitude towards the teaching and learning process. The teachers need to develop
self-confident, critical thinking students, who have the ability to confront the difficult problems, and come up with
sound solutions. The students have to be involved in their own education. If the teachers give their students the
skills that enable them to be engaged in the real world issues, the magic will happen.
III. A good critical thinking teacher “feeds” a good critical thinking student
One of the basic conditions that are necessary in shaping the critical thinking of the students is that the
teachers must have that ability, too [2, 44]. At some teacher training institutions very little attention is paid to the
issue of teaching critical thinking abilities. The following data can serve as evidence: the author of this paper did
an online survey with the purpose to define what kind of idea the respondents have about critical thinking. With a
sample size of 26 people, among them first – year students of Nazarbayev University, some teachers of English as
a foreign language, and the students of the Professional Development Program.
To these question “How often do the teachers at our (Kazakhstani) schools use contexts (texts, movies,
pictures, sayings of famous people, etc.) to read or watch and reflect on?”, 46% of the respondents out of 100%
answered that teachers from foreign countries use this technique often, under another point 61% out of 100%
answered that young teachers use often, to the variants “average-aged” and “old teachers” more than half of the
respondents chose “sometimes” and “rare”. Furthermore, one of the respondents added a comment: “It would
be better to input a few (1-2) examples of critical thinking so we could imagine what we are answering to”. This
means that the term “critical thinking” is even unfamiliar to some students and the teachers should pay more
attention to it.
Here appears the need of developing a special course for the training of teachers which could include problem
solving exercises designed to perfect thinking abilities and foster a critical frame of mind, and the ways or the
methodology of teaching critical thinking. Also, there is the need of organizing conferences, seminars periodically
so that the teachers could learn from each other or from the experts in this field. Currently at Nazarbayev Intellectual
School in Astana, Kazakhstan, a new project aimed to organize study hours to teach critical thinking to the teachers
is being created, and this project will start its work in near future within the system of Nazarbayev Intellectual
Schools. If the Ministry of Education of Kazakhstan orders the administrators of each school throughout the
country to participate in this project, no matter whether the school is located in cities or rural areas, it will be
beneficial for all. But in order to reach greater success, these schools need help and support either financial or
provision with experts. That is why in order to materialize the above given idea some time is needed, and efforts
as well.
IV. How to teach thinking skills effectively?
Nowadays the book shops and the libraries are full of guide books advising how to develop critical thinking
abilities, how to put right questions, and how to analyze a written or spoken message. These books are for the
common public, teachers of any discipline can use them, and the students as well. But the effect can be weak
without a continuous practice and training, “…we need to practice more in this sphere”, as one of the respondents
of the online survey said. Also the survey contains one question that would help to define the teacher’s and the
student’s roles while teaching and learning process of critical thinking. The question: “Teachers cannot influence a
student’s thinking ability, the initiative must be from the student himself/herself” was followed by for answers (the
data of the respondents is shown in the brackets):
A) Always true (11%);
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B) Always false (11%);
C) It depends on the teacher’s professionalism (54%);
D) It depends on the student’s level of knowledge (23).
The data shows that the effectiveness of the learning process mainly depends on the teacher’s professionalism
and the approach and the ways of teaching he/she uses. In seeking to encourage critical thinking there is no need
to develop a superior form of learning – but simply a different form of learning [3, 43], in this case, shifting to
“student-centered” learning style.
Therefore the teacher should take the role of facilitator or motivator and shift the responsibility on the
students. Teachers should encourage the students to “develop independent decision-making skills and the ability to
take independent action” [4, 383], and provide them with the exercises for critical reflection and decision making.
According to Burgess, implementing WebCT tools, such as discussion board and chat, into the instruction is useful
to enhance critical thinking [5, 9]. Quinton & Smallbone state, that the ability to reflect on and analyze material
in order to form reasoned judgments is central to critical thinking and deeper thinking [6, 126]. The thinking skill
is one of the most important functions of a human being’s brain, that is why teaching critical thinking should be
fundamental for the learning process. Finally, subject teachers need to also shape critical thinking in their students
within the context of their particular discipline.
V. Conclusion
Unfortunately, some of Asian and Kazakhstani teachers have in the past paid little attention to the growing
need of developing critical thinking skills in our students. That is why they seem to remain non-critical thinking
learners in the eyes of our Western counterparts. Still we can convince the Western educators that the opposite
is true, if the teacher training institutions include special courses to provide the Kazakhstani teachers with
methodologies about critical thinking abilities; thus, ensuring more effective ways of teaching to facilitate critical
thinking skills. However, effectiveness of the process and the results are meaningful when there is real learning
going on with the students.
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Ақтөбе облыстық кадрлардың біліктілігін арттыру
және қайта даярлау институтының
(Қазақстан Республикасы)
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ҒАЛАМДАНУ ҒАСЫРЫНДА БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Білім беру жүйесі оқытудың жаңа педагогикалық технологияларға негізделуін және ақпараттық
құралдардың кеңінен қолданылуын қажет етеді. Мектепте оқушыларға тиянақты теориялық білімді
тәжірибелік іс-әрекетке шебер қолдана алуға машықтандыру жаңа ақпараттық технологиялардың
ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсету негізінде нақты жұмыс істеуді үйрету ғаламдану ғасырының
талабы.
Оқутыдың ақпараттандыру технологияларын тиімді пайдалану – болашақ жеке тұлғаны жаңа
ғаламдану үрдісі орын алған қоғамда өмір сүруге дайындауға, сапалы білім беру арқылы ғылыми
техникалық ілгерлеуді жетілдіруге әкеледі.
Ақпараттық құзыреттілік дегеніміз – жеке тұлғаның өзара байланысқан қасиеттерінің жиынтығы
болып табылады. Жеке тұлғаның негізгі құзыреттілігі ретінде құндылық – бағдарлық, жалпы мәдени,
оқу – танымдық, ақпараттық-технологиялық, әлеуметтік-еңбек, коммуникативтік, өзін-өзі тұлғалық даму
құзыреттіліктері белгіленген. Маңызды құзыреттіліктің бірі – компьютерлік технологияны меңгеру. Қазіргі
таңда нарық заманындағы адамның бәсекеге қабілеттілігі оның жаңа технологияны меңгергендігіне
байланысты болып келеді.
Білім беру үрдісінде оқу үрдісін бүгінгі күнге лайықтап өзгерту – заман талабы. Білім беру үрдісін
ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны
бағыттап оқыту, мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі
мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Ақпараттық технологияны оқыту үрдісінде пайдалану бағыттарының бірі – оқытуды жеңілдететін
электронды оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарынан жасалуы. Ақпараттық құзыреттілікті
қалыптастыруда ақпараттық коммуникациялық технологияны, интернет технологияны, желілік
технологияны пайдаланылады.
Жалпы білім беретін мектептерде білім жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты оқушылардың
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.
Жеке тұлғаны ақпараттану үрдісінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары
айтарлықтай оң нәтиже беріп отыр. Мектеп оқушыларының өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын
арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға дербес жұмыстарын
ұйымдастыруға ерекше жағдай болып отыр.
Мемлекеттік бағдарлама оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды кеңінен
пайдалану жалпы білім беруді дамытудың басты бағыттарының бірі.
Ақпараттық технология – өз бетінше оқу, білу, талдау, таңдау, өзгерте білу.
Коммуникативтік технология – адамдармен өзара әрекет, адамгершілік қарым-қатынас.
Компьютерлік оқу құралын сабақта пайдалану, кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз
бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы танылған тақырып бойынша тапсырмалар
орындап, тестілер шешіп, схемелармен жұмыс жасауға дағдыланады.
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Компьютерлік оқу құралы деп білім берудің компьютерлік технологиясын кеңінен пайдалануға
негізделген электрондық оқып-үйрену құралдары.
Оқушылардың пәндік жүйеде өз бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік берілсе, олардың шығармашылық
қабілеттерінің дамуына бағытталып, оқушылардың мемлекеттік тілдерді меңгерулері жоғары деңгейде
қалыптасады.
Пән мұғалімі қазіргі заман талабына сай жаңашыл, ізденімпаз, өрісі биік, білімді, білікті,
мемлекеттік тілде үйретудің жаңа формаларын, қазіргі ғылыми технологиялық, жаһандану дәуірінде
телевизия, қашықтан оқыту (дистанционды), компьютер, интернет сияқты көп арналармен сабақ жүргізу
технологияларын меңгерулері тиіс.
Уақыт талабына сай білім мазмұнын жаңарту – бүгінгі күннің басты міндеті.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға пайдалынатын ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың түрлері төмендегідей:
- Электронды оқулықтар;
- Бейнетаспалар;
- Компьютерлік ойындар;
- Компьютер;
- Үнтаспалар;
- Диафильмдер
Электрондық оқулық – ғылыми-педагогикалық құрал. Білім берудің саласында «Электрондық
оқулықтарды» пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау
жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Оқу материалдарын ұтымды игерудегі электрондық оқу құралдарының атқаратын рөлі зор. Онда
пәндегі теориялық тақырыптар кеңінен беріліп, түсіндіріледі. Теориялық материалдарды графикалық
баламалар – иллюстрация түрін деп әртүрлі суреттер арқылы толықтырып отырса, онда теориялық білімді
оқып, көзбен көріп, түйсініп және оны мида бекіту үрдістері бір уақытта өтіп отырады да материалдарды
қорыту үрдісі ұтымды болады.
Электрондық оқулықтар – ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық өнім. Электрондық
оқулық дайындаудың тұжырымдық негізі модульдық оқытудың педагогикалық теориясы болып табылады.
Мұғалім үшін электрондық оқулық күнбе-күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе,
оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, ары қарай
жетілдіре алады.
Электрондық оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген заңдылығы болуы керек. Осыған
байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттарды ескеру керек:
- белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол пәннің типтік
бағдарламасына сәйкес болуы;
- материалдарға қатысты анықтама;
- аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын сынақ;
- электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын, берілетін тақырыпқа
қатысты ақпараттың нақты, әрі қысқа берілуі ескеру керек;
Электрондық оқулықтардың тиімділігі:
- теориялық материалды өз бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді;
- сабақты иллюстрациялық материалдармен жабдықтауға көмектеседі;
- сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әртүрлі деңгейлі, шығармашылық тапсырмалар
орындауға мүмкіндік береді;
Компьютерлік технология негізінде оқытуда демонстрациялық әдіс міндетті түрде қолданылады.
Демонстрациялық әдіс – көрнекі түрде оқыту талабын жүзеге асыру негізі. Оқыту үрдісінің теориясына
сәйкес таным үрдісі сезім арқылы қабылдаудан басталады. Компьютерлік оқу құралын пайдалану кезінде
компьютер арқылы жүзеге асатын педагогикалық функциялар аса маңызды болып табылады, сондықтан
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оқыту үрдісін компьютермен нығайта отырып, «Мұғалім – оқушы - компьютер» жүйесіндегі педагогикалық
функцияларды айқындауға болады.
Білім беруде жаңа педагогикалық ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдаланудың
басты мақсаты – оқушыларға білім алу процесінде көмектесу. Бұл мақсаттарға оқыту программалары,
дәрістерді қолдауға арналған электрондық оқулықтар, тексеру программалары сияқты программалық
өнімдер қызмет етеді.
Қазіргі таңда ақпараттық оқытудың негізгі мақсаты – бүкіл оқыту барысында коммуникативтік бағдар
бере отырып, оқушылардың ауызша сөйлеу (монолог; диалог) тыңдап-түсіну, оқу, жазудағы іскерліктер
мен дағдыларын қалыптастыру.
Электронды оқулықтың оқу үрдісінде маңызы зор. Электронды оқулықты пайдалану оқушылардың
танымдық белсенділігін арттырып, логикалық ойлау жүйесін қалыптастырып шығармашылықпен еңбек
етуіне себепкер болады.
Қорыта келгенде, компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту үрдісі
оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдалықтарды
табуға итеріп, нәтижесінде өздерінің кәсіби мүмкіншіліктерінің, кәсіби құзыреттелігінің қалыптасуына
жол ашуы керек.
Ақпараттық қоғамда бүкіл өмір бойына білім алумен ақпаратпен жұмыс жасаудағы білімі мен
шеберлігін қалыптастыруда оқушыларды ақпараттық даярлықтан өткізу маңызды рөл атқарады.
Әдебиет:
1. Нұрғалиева Г.Қ, Шаханова Р.Ә, Уралбаева Л.Ш. Электронды дидактикалық көмекші құрал. 10-11
класс. Республикалық Білім беруді ақпараттандыру ғылыми-әдістемелік орталығы. - Алматы, 2004.
2. Уралбаева Л.Ш., Қонақбаева Г.Қ, Жүнісбекова Д.С. Электронды оқулық. Қазақ тілі 9 класс.
Республикалық Білім беруді ақпараттандыру ғылыми-әдістемелік орталығы. - Алматы, 2005.
3. Уралбаева Л.Ш., Садыкова Б.М. Электронды оқулық. Қазақ тілі 10 класс. Республикалық Білім
беруді ақпараттандыру ғылыми-әдістемелік орталығы. - Алматы, 2005.
4. Аяғанова А. Жаңа технология сабақта. Қазақ тілі мектептер мен жоғарғы оқу орындарында
журналы. №4, 2006.
5. Құрманова Н. Қазақ тілін дамыта оқыту технологиясы. – Астана, 2007.
6. Омарова Р.С. Шығармашылық қызығушылықты қалыптастыру технологиясы. – Ақтөбе, 2007.
7. «Информатика негіздері» ғылыми-әдістемелік журналы. №1, 2009
Уралова З.І.
Халықаралық Бизнес Университеті
(Қазақстан Республикасы)
ОРЫС МЕКТЕБІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
Білімді ізгілендіру, яғни оқушыларды өз халқының және басқа да халықтардың рухани мұрасы
мен құндылықтарына баулу міндетін қазақ тілі сабақтарында тілді өнермен ұштастыра отырып табысты
шешуге болады. Осы тұста тіл үйрету сабақтарын сазды әуендермен, соның ішінде әндермен өрнектеп
өткізудің маңызы ерекше деп ойлаймыз.
Бұл әдіс бүгінгі күннің ғана жетістігі емес, білім беру ісінде сабақ үстінде әндерді қолдану ежелгі дәстүр
десек болады. Мәселен, Ежелгі Греция мектептерінде мәтіндерді әнмен үйретсе, Индияда арифметиканы
әнмен оқытқан. Бұрынғының атақты ойшылдары мен ағартушылар өскелең ұрпақты тәрбиелеуде әнді
қолдануға үнемі көңіл бөліп отырған. К.Д.Ушинскийдің айтуынша, сабақ үстінде бірігіп ән айту балаларды
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ұйымдастыратын, біріктіретін, ізгі қасиеттерін тәрбиелейтін аса маңызды педагогикалық құрал болып
табылады [1, 68].
Әндердің негізін әуенмен қоса сөз мәтіні құрайтын болғандықтан, олар халықтың әлеуметтік өмірінің
әртүрлі тұстарын айқын және көркем бейнелейді. Сонымен қатар әдемі әуендер оқушылардың санасына
ғана емес, олардың сезім дүниесіне, бейнелі жадына айрықша әсер беріп, оларды эстетикалық тұрғыдан
тәрбиелейді [2, 55].
Жалпы алғанда, сабақ үстінде ән қолданудың тиімділігі мол.
Біріншіден, қазақ тілінде ән үйрену барысында оқушылар дыбыстарды дұрыс айтып үйренеді, ырғақ
ерекшеліктерін сақтау негізінде олардың қазақ тілін қолданудағы артикуляциясы дұрысталады.
Екіншіден, әндердің мәтіндері тілдік қарым-қатынас құралы ретінде оқушылардың сөздік қорын
байытып, жаңа сөздердің тез бекуіне ықпал етеді. Әндердің арқасында берілетін сөздік қордың көлемі
ұлғаяды. Ән тыңдау кезінде таныс лексика жаңа мәнмәтінде кездесіп, оны қолдану аясы кеңейіп,
оқушылардың есінде тез сақталады.
Сонымен қатар әнмен жұмыс барысында грамматикалық құрылымдарды ұғыну тиімділігі
артатындықтан, тіл үйренушілердің грамматикалық құрылымдарды еске сақтауы жеңілдетіледі.
Төртіншіден, әндердің мәтіндері оқушылардың монологты, диалогты және ауызекі сөйлеу тілінің
дамуына ықпал етеді, қазақ тілінде сөйлеу қарқынын жеделдетеді.
Бесіншіден, әнмен өрнектелген қазақ тілі сабақтарында оқушылардың көңіл-күйлері көтеріліп,
жағымды психологиялық ахуал қалыптасады, ал бұл өз алдына тіл үйренуге деген қызығушылықты
арттыра түседі.
Әндер, бір жағынан, үйреніп жатқан тілдің сазбен көркемделген үлгісі болып табылады, екінші
жағынан, ол оқушыларға халықтың тілі және тұрмысы туралы мәдени танымдық ақпарат береді. Сондықтан
оқушыларға ұсынылатын әндер мұқият таңдалып алынуы тиіс, қазақ тіліндегі сан алуан әндердің ішінен
тек педагогикалық құндылығы бар, қазақ тілінде сөйлетуге ықпал ететін әндерді ғана емес, үйреніп жатқан
тілдің иесі қазақ халқының мәдениетіне баулитын шығармаларды таңдаған жөн.
Көбіне, әрине, ән сабақтың негізгі тақырыбы бола алмайды, оны негізінен жаңа лексиканы немесе
грамматикалық материалды бекіткен кезде қолданамыз және әнге берілетін тапсырмалар оқушының
деңгейіне қарай таңдалып алынады.
Ән материалын таңдаудың келесі ұстанымдарын атап өтуге болады:
1) аутентикалық мәтіндер алынған жөн, бұл оқушыларға елтану материалдарын ұсынуға мүмкіндік
береді, сондықтан біз сабақтарымызда халық әндерін кеңінен қолданамыз;
2) оқушылардың қызығушылықтары мен жас ерекшеліктерін ескере отырып, олардың сезімдеріне
әсер ету ұстанымы, яғни сабақта біз негізінен сазы тартымды, тез еске сақталатын немесе көпшілікке
танымал әндерді таңдауға тырысамыз;
3) әдістемелік құндылығы бар мәтіндерді таңдау ұстанымы, демек, біз оқушылардың дағдылары
мен білімдерін жетілдіретін, белгілі бір кезеңдегі оқу тақырыбына сай келетін және сабақтың әдістемелік
жағдаятына үйлесетін әндерді таңдап аламыз.
Сабақ үстіндегі әндермен жұмыс бірнеше кезеңнен тұрады.
Біріншіден, мұғалім өлеңдегі таныс емес, қиын сөздерді көрнекі құрал не болмаса аударма арқылы
түсіндіреді. Оқушылар өлеңнің жалпы мазмұнын түсінген кезде өлеңді үнтаспадан тыңдайды. Кейде
мұғалім өлеңді өзі айтып береді. Соңынан оқушылар қиын сөздер мен күрделі сөз тіркестерін дыбыстық
жағынан меңгеру мақсатымен мұғалімнің соңынан бәрі бірдей әрі жекелей қайталап айтады. Өлең
жолдары өте қиын болмаса, толық жатталады, оқытушы біршама қиын бөліктерге жеке тоқталып, оларды
айтуға алдын ала дайындық жүргізген жөн. Ол үшін мұғалім өзі оқушыларға дауыстап, мәнерлеп оқып
бергені дұрыс. Үйге өлеңді жаттап алу немесе өлең түріндегі әдеби аударма жасау тапсырмасын беруге
болады. Сабақта ұсынылатын әндер сол кезде өтіліп жатқан лексикалық және грамматикалық материалдың
мазмұнымен, оқулықтағы грамматикалық немесе лексикалық тақырыппен, сондай-ақ мереке күндеріне
байланысты таңдалады.
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Мәселен, бастауыш деңгейде «Танысу» тақырыбын өткен кезде біз үнемі «Досмұқасан» тобының
орындауындағы «Сұлу қыз» әнін оқушылардың назарына ұсынамыз.
Бұл әннің әсем сазы, қарапайым мәтінінің ұғынықтылығы бірден тыңдармандарға жағымды әсерін
тигізіп, олардың қазақ әндеріне деген құштарлығын оятады. Оқушылар осы әнді тез жаттап алады да,
түрлі мерекелік шараларда рольдерге бөлініп сахналап көрсетеді. Сондықтан бастапқы кезеңде осындай
жеңіл де тартымды әндерді ұсына отырып, оқушылардың қазақ тілі сабақтарына қызығушылығын елеулі
дәрежеде арттыруға болады.
Сол сияқты басқа тақырыптар бойынша сабақтар өткізу барысында да оқушыларды ел ішінде кең
тараған әндермен таныстырамыз.
Туған жер, Қазақстанның байлығы, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін қозғайтын сабақтарды
қорытындылау кезде «Атамекен» әні тыңдалады. Ұстаздар мерекесі қарсаңында оқушыларға «Ұстазым»,
халықаралық әйелдер күні алдында «Анашым» әнін үйреткен өте орынды, т.т.
Ал енді әндерді сабақтың қай кезеңінде қолдануға болатынына тоқталсақ, әдістемелік мақсатымызға
байланысты әндерді түрлі кезеңде ұсынуға болады.
1) Сабақтың басында әнді фонетикалық жаттығу ретінде немесе психологиялық серпін ретінде
қолдануға болады. Мәселен, Роза Рымбаеваның орындауындағы «Наурыз айы туғанда» әнімен «Наурыз»
тақырыбын бастай отырып, оқушыларды серпілтіп, оларда шаттық сезімін оятамыз, содан кейін сабақ
барысында осы әннің мәтінін талқылау арқылы Наурызды тойлау дәстүрімен таныстыруға болады;
2) лексикалық және грамматикалық тақырыпты жаттықтыру үшін сабақтың ортаңғы кезеңінде де ән
қолдана аламыз;
3) оқушылардың шаршағандығын кетіріп, демалдыру үшін сабақтың ортасы немесе соңында да ән
қолданған жөн.
Осылайша, жоғарыда айтылғандарды қорытындылап айтар болсақ, әндерді қазақ тілі сабақтарында
қолданудың нәтижесі мол. Біріншіден, қазақ тілі сабақтарын әндермен өрнектеу пәннің тиімділігін едәуір
арттырады, әндер арқылы біз оқушыларды өнерге, ұлттық мәдениетімізге баулимыз. Екіншіден, бұл
оқушылардың тілге қызығушылығын арттырудың бірден-бір құралы. Үшіншіден, бұл тұлғаны жан-жақты
дамытудың алғышарты десек те болады, өйткені арнайы іріктелген әндер бейнелі ойды дамытып, жақсы
талғам қалыптастырады [3, 2].
Әдебиет:
1. К.Д.Ушинский. Толық шығармалар жинағы. 1-том, 1988 ж.
2. Балақаев.М. Тіл мәдениеті және қазақ тілін оқыту. Алматы,
мектеп, 1989ж
3. Б.Е.Кеулімжаева. Ағылшын тілі сабағын өлеңдермен өрнектеп өткізу. /www.ustaz.kz.
Халитова И.Р.
педагогика ғылымының докторы, профессор
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогика Университеті
(Қазақстан Республикасы)
АБАЙ МҰРАЛАРЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘЛІМДІК ОЙЛАРДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ
МАҢЫЗЫ
Кез келген мамандық иесіне қойылатын талаптар күн сайын жаңғырып, толығып, жаңасы пайда
болуда. Осындай қаурыт өзгерістерге ілесіп өзінің кәсіби міндетін табысты атқаруы үшін қазіргі кезде әр
адамға академиялық ұтқырлық, бәсекеге қабілеттілік, креативтілік деген секілді тағы басқа да көптеген
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біліктер мен дағдылар қажет. Блгілі болғандай бұның барлығына институт, университет үйрете алмайды,
тек негізін қалайды. Демек барлық мәселе адамның өзіне келіп тіреледі. Бұл ретте, «өмір бойы оқу»,
«үздіксіз білім алу» деген секілді ұғымдар пайда болды. Олар әрине жеке әр адамның өзін-өзі дамытуына,
өзін-өзі бейімдеуіне, өзіндік ізденістеріне байланысты. Басты мәселе осыған үйрену.
Бұл практикалық іс-әрекетті талап етеді. Белгілі болғандай тек ғылыми-теориялық негізделген
практика ғана табыстарға алып келеді. Практика –адамның қоғам, қоршаған орта және өзін –өзі өзгертуі,
жаңғыртуына бағытталған іс-қимылы. Кәсіби тұрғады бұл адамның белгілі бір іс-әрекет түріне байланысты
теориялық білімін іс жүзінде қолдануы.
Бұл адамның өзін-өзі баулуына байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Абай Құнанбаев мұраларындағы
адам және оның жеке басына қатысты пікірлерін пайдалану таптымас материал бола алады. Ол үшін
алдымен төмендегі мәселелрге назар аудару қажет.
Қоғам жаңғырды, адамдардың өмір сүру салты мен шарттары, жағдайлары өзгерді бірақ мінез –құлқы,
жүріс-тұрысындағы проблемалар жаңа сипатта жаңғырып әр түрлі көріністе байқалуда. Адам болмысында
кездесетін керғарлықтар мен теріс қылықтар сол күйде сақталып келеді. Ақын Абайдың шығармашылық
мұраларының құндылығы да осы бәрі ескіріп оның орнына жаңасы пайда болса да тозбайтын, ғасырлар
бойы айтылып келе жатқан «жақсылық пен жамандық» және оны жөнге салуға болған адамдардың
ділгірлігі.
Оның ең өзекті тұсы жастар мен балалардың ой-санасы мен жүріс-тұрысы, мінез-құлқындағы осы
белгілердің қазіргідей өзгермелі дәуірде сыр беруі. Әлеуметтік педагогиканың басты мәселесі де осы.
Абай Құнанабаев өлеңдеріндегі әлеуметтік- педагогикалық ойларды іріктеп алып практикада
пайдалану үшін алдымен оған жуықтаудың қағидалары ретінде қарастыратын басты бағыттарды сұрыптап
алу қажет деген пікірдеміз. Өйткені әлеуметтік пробелмаларды шешу ауытқу мен қалыптылық(норма)
арасындағы айырмашылықты нақтылап алуды қажетсінеді.
Осыған орай Э.Дюркгейм теориялық еңбегінде әлеуметтік ауытқуды құбылыс ретінде қарастырған;
әлеуметтік қалыптылық туралы ілім және әлеуметтік бақылау мәслелесі мен қоса қалыптылық институты
мен оны құрылымдауды Т.Парсонс; абсолютті қалыптылық пен мәдени қалыптылық арасындағы
балйаныстар, қалыптылық пен ауытқу арасындағы айырмашылықты П.Уорсли; ұжымдық мінез құлықты
анықтаудың әлеуметтік теориясын, девианттылық пен оны әлеуметтік бақылауды Н.Дж. Смелзер; әлеуметтк
теориядағы ауытқу мен қалыптылықтың биопсихологиялық жақтарын З.Фрейд пен Ч.Ломброзо, Э.Берн,
Э.Шостром, отбасы тәрбиесінің әлеуметтік-педагогикалық тұстарын В.Сатир т.б. еңбектерінде зерделеген.
Әлеуметтік қалыптылық – қоғамда тарихи қалыптасқан мінез –құлық пен жүріс –тұрыстың, тіпті
ой-сана мен сезімнің де белгілі бір мөлшері болып саналады. Олар халқымыздың мақал, мәтелдері, мен
ырым- тыйымдарында ерекше анық айтылады. Әлемнің екінші ұстазы атанған философ, ғалым әл-Фараби
«шамадан ауытқу- не артық кету немесе кем түсу деген сөз»-деген. Бұл кезкелген зат не құбылыс, адамдар
арасындағы қарым –қатынастың, жекелеген тұлғалардың мінез –құлқы мен жүріс-тұрысы, ой-сана балгісі
болған сөзінің, не іс-қимылынан бет әлпетінен байқалатын сезім көріністерінің белгілі бір ұстаным, өлшем
не мөлшерден асып кетуі не оған жетпей қалуы.
Осындай пікірді Абайдың 31-қара сөзінен кездестіреміз. Ол «Ой кеселдері: уайымсыз, салғырттық,
ойыншы - күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу» - деп көрсетеді.
Әр түрлі факторлардың ықпалынан пайда болатын ауытқулардың себептерінің сансыз көптігі мен
ауытқу түрлерінің де көпқырлы болуы себепті оларды «алғашқы ауытқу (первичное отклонения)», одан
соң «екінші кезектегі ауытқу(вторичное отклонения)» және үшінші кезектегі немесе «мәдени қуатталатын
ауытқулар»-деп бөлістіріп қарастаруға болады.
Алғашқы ауытқу дегеніміз-қоғамда қабылданған нормаларға жалпы сәйкес келеді, тұлғаның
жекелеген қылықтары онша зиянды емес, ол әлеуметтік тұрғыда девиантты немесе бұзылу ретінде
қабылданбайды. Адамның өзіне және қоршағн ортаға бұл кіші-гірім тентектік, сотқарлық не болмаса
әшейінгі қателік ретінде қарастырылады. Бірақ бұлай болуының себебін отбасы тәрбиесі не болмаса оқутәрбие мекемелерінің кетірген қателігін естен шығарып алуға болмайды. Сонымен қатар бұндай мінез
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–құлықтың туындауына қорғашан әлеуметтік орта, тіпті тұлға өмір сүрген қоғамның да ерекше ықпалы
бар екенін де қаперге алған жөн. Сондай-ақ кезкелген қоғамдағы тұрақсыздық, не болмаса бір саяси
-әлеуметтік, экономикалық құрылымнан екіншісіне өту кезіндегі құбылыстар да осындай ауытқуларға
алып келетіні де білгілі.
Халқымызда осындай мінездерге байланысты тентек, сотқар, содыр, бұзық, қу, сұм, алдамшы,
өтірікші, өсекші, әпербақан, жындыбас, әумесер, алаңғасар, сұмырай, мақтаншақ, еріншек, өсекші, мал
шашпақ-үнемсіздік, мыжың, мылжың, ынжық, ез, есуас, керенау, cанаға қатысты ақымақ, санасыз, ойсыз,
жетесіз, ақылсыз, талапсыз, ынтасыз, жігерсіз, ырықтылығының жоғы-салғырт, салақ, олақ, қлыжақбас,
қалжыңбас, ыржаңдаған, қылмыңдаған, қалжақтаған, көргенсіз, жетесіз деген сөздердің юбарлығы да
әлеуметтік-педагогикалық астарлы сөздер.
Абай Құнанбаев сынға алатын адамдардың мінез-құлқы, жүріс –тұрысы мен қөам-қарекеті осы
алғашқы ауытқу түріне жатады. Егер осы алғашқы ауытқу көпрет қайтана берсе онда ол делинквенттілікк
ауысады да ол басқаларға не өз басына зиян келтіруі себепті түзетуді, қөайта тәрбиелелуді, қатарға қосуды
іске асыру қажеттігін туындатады. Мінез –құлқы, жүріс тұрысында осындай келеңсіздіктері бар адамның
барлығы да түзету, қайта тәрбиелеу, әлеуметтендіру шараларын қолдану қажеттігін көрсетеді.
Зерттеуші ғалым Дж. Стивенс олардың әр қайсысын талдай келе жеке - жеке сипаттама бере келіп
жақсы және нашар жақтан белгілей отырып басқаларға және адамның өз басына зиянды тұстарын, түзету
мүмкіндіктері мен әдістерін де нақтылаған.
Оның пікірі бойынша тәкаппарлықтың бір жақсы жағы және бір нашар жағы бар, мысалы, паңдық,
мақтаныш сезімінің басымдығы, ал нашар жағы – менменшілдік пен даңғойлық, өзі туралы пікірінің
жоғарылығы мен өзін ерекше силауы, өз басын ғана ойлайтын эгоистік пікірі, басқаларды менсінбеуі;
олар іштей тартыншақ, ұялшақ, өзіне сенімі жоқ болуы себепті сыртқа өзін басқалардан ерекше көрсетуге
тырысады.
Ғалым атап көрсеткен тағы бір айдаһар - өзін басқалардан төмен санау болса оның жақсы жағы –
қарапайымдық, ал нашар жағы өзінің игі қасиеттерін білмеуінен туындайтын өз басын силамаушылық,
іштей өздерін еш нәрсеге қабілеті жоқ деп ойлауы.
Нашар мінездердің тағы бірі - шыдамсыздық – олар батыр, нашар жағы ұстамсыздығы. Ондайлар
ұрыншақ келеді, өйткені шыдамсыздығы ойлауға мұршасын келтірмейді, ылғи да бүлдіріп жүреді, артынан
өкінішке ұрынады. Бұл бала кезінде ата - анасының не басқа да ересектердің үнемі асықтыруынан болатын
мінез.
Өзін - өзі азапқа салып жүретіндер, жанкешті десе де болады. Олар құрбандыққа даяр, ал нашар жағы
– қиналуға бейімділігі. Жоқ жерден қиыншылық тауып азаптанып жүреді.
Сараңдық немесе сығандық. Бұндайларды «шық бермес - шағайбай» - дейді. Жақсы жағы – жоқшылық
көрмейді, өзіне қажеттілерді жинап алады да, өлсе де айрылмайды, содан ләззат алады. Нашар жағы ондайлар тойымсыз, тыйымсыз, қайырымсыз келеді. Сол себепті жаман істерге де ұрынып қалады.
Өзін жоюға дайын тұру - өзін құрбандыққа шалуға дайын, олар тіпті өзін өлтіруге дейін барады.
Бұның көптеген себептері болуы мүмкін. Соның ішінде психикалық ауру мен өмірден көрген теперішін
жеңе алмай не ұмыта алмай бір сәттік ұмтылыс кезінде өзін - өзі жойып жіберуі мүмкін.
Бірбеткейлік, қырсықты- жақсы жағы- тайсалмайтыны және өз дегеніне жетуге барын салатыны, ал
нашар жағы - ақымақтыққа дейін баратыны. Олар да ұрыншақ, мінезінің иекемсіздігінен басқалармен тіл
табыса алмайды.
Көрсетілген осы жеті негізгі теріс мінездер нәсілі, түрі-түсі, орналасқан мекені т.б. қарамастан жер
бетіндегі барлық ұлттар мен халықтардың арасында жекелеген адамдарда кездеседі. Бұл жерде айтылмаған
басқа да нашар мінездерді ғалым осылардың әр түрлі модификациясы деген пікірде.
Осы жеті айдаһар сынды ақын атап көрсеткен ел арасында таралған әлеуметтік педагогикалық
мәселелердің түрлерін біз «жетібасты жылан»- деп атадық. Өйткені бұлардың қазақ арасында да орын
алғандығын Абайдың «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Бөтен елде бар болса»- деп басталатын және басқа
да өлеңінен көруге болады. Ақын оларды сипаттаумен қоса әлеуметтік-тәлімдік мәнін де ашып көрсеткен.
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Ол «жетібасты жылан» ақынның аталған екі өлеңінде «сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсеқызар, жалмауыз,
күндейді, ұрлық істейді» - деп келтірлген. Абай, күншілдік пен жалған айтуды арсыздықтың белгісі деп
көрсетеді. Ол жеті басты жылан ақынның осы екі өлеңінде былайша берілген:
Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсеқызар, жалмауыз...
Өзін-өзі күндейді,
Жақынын жалған мінейді...
Ұрлықпен мал табам деп... – өлеңде бұдан басқа тағы да «егес, өз кінасын біреуден көру, еркек арын
сатады, пысық, мақтан...» тағы басқа да нашар қылықтар келтірілген. Соның ішінде ақынның көп айтатыны
ұрлық, пысықайлық, жалған сөйлеу және еріншектік пен надандық.
Әлеуметтік педагогиканың теориясынан белгілі болғандай бұл қылықтардың қай-қайсысы да көпрет
қайталанып делинквентті мінезге айналуы, одан кейін девиацияға ұрындыруы да ақын көзінен таса
қалмаған. Ол:
Бәрін көріп кісіден...
Құтылам деп ісінен,
Шығынға әбден батады...
Аударылып қонысы,
Алыстан дәм татады...- дейді мұны.
Өзінің кемшілігін біреуден көру, оған жала жабумен бірдей. Сөйтіп жүріп айыпты болып, ісінен
құтылым деп пара беріп шығынданады да онысы іске аспай қалып айдалып кетеді. Бұл ақын өмір сүрген
дәуірде, сол ортада болған оқиғаларды бақылаудан келіп шыққан ой.
Абай осы мінездерді айта келіп, бұлай болмау үшін не істеу керек не болмаса кемшілікті қалай түзету
керек - деген сауалға «қызмет қылып мал тап...ғылым оқып ой тап...еңбек ет...шаруаға епті бол...нәпсіні
тый...берекеге кел...»- деп жол сілтейді.
Ақынның, біз атаған «жетібасты жылан» туралы айтатын екінші өлеңі «Бөтен елде бар болса» деп
басталады. Мұнда «ашып берер жауыңа өзі көрген қоймасын...есебі жоқ ант ішіп...сыр алғалы айттым
деп... иман жүзін тоздырар...дұспандығын өздырар... азғырар... өзіңді, жауадн бетер жамандар... кекшіл...
ызақор... томырық... паң... қырт, мақтаншақ... жылпылдақ... тоймайды... сөзге көнбейді... қырыс...» бұндайларға Абай осы өлеңінде «сатқын», «антқор» деп сипаттама бере отырып оны ел ішіне тараған сондай
«кесел» деп көрсетеді. Әлеуметтік педагогикада аса маңызды ақын шығармаларында жете суреттелген
осы «жетібасты жыланды» Дж. Стивенстің «жеті айдаһарымен» салыстырмаласақ ол төмендегіше көрініс
береді.
Ғұлама, ғалым Абай, ең басты нашар мінздерді «өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ»деп көрсете келе, надандық, қулық немесе пысықайлық, ұрлық, мақтан секілді басқа да түрлеріне өлеңмен
сипаттама береді.
Абай өлеңдерінде жекелеген адамдардың мінезіндегі өрескелдікті сипаттап қана қоймай оның
басқаларға тигізетін зиянды жағын көрсетеді, мысалы, Өлеңнің алғашқы шумақтарында өзі өмір сүрген
замандағы қоғамдық құбылыстарды айта келіп «...мынау азған қу заман... біреу малды ұрлайды, біреу
басты қорлайды... жылауына зорлайды» - бұнда ұрлық, қорлықтың адамның жанына тиіп күйзелске алып
келетінін айтады. Ел арасында кең тараған бір нашар әдет өсек болса, бұл туралы қазақ тілінің түсіндірме
сөздігінде «өсек-.....» десе, Абай осындай қылықты:
Жамантайдың баласы Көжек деген,
Әркімге өсек айтып безектеген.
Досын келіп досына жамандайда,
Шіркінде ес болсайшы сезед деген.
Осыған орай халқымызда «естімейді деп өсек айтпа, көрмейді деп ұрлық қылма»-дейді. Өсектің бір
жаман жері адамдардың арасындағы береке- бірлікті бұзады, бір- біріне болған сеніміне нұқсан келтіреді,
кейде тіпті дау-дамайға дейін алып келеді. Ақын өлеңдеріндегі қисынсыз, кертартпа мінез –құлықтарды
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жинақтай келе Дж.Стивенс айтқан жеті басты айдаһардың қазақ арасында да орын алғанын және оның ақын
шығармаларында ұтымды берілгенін көрдік. Сөйтіп оларды қазақ ұғымына жықан «жетібасты жылан» деп
атап, сипаттамасын ақын шығармаларынан алып, жіктеп келтірдік. 1-кесте де жетібасты жалынның әр
қайсысын жекелеп көрсетуге ұмтылдық.
Кестеде келтірілген «жеті басты жыланның» әр қайсысы қосанжар мінездемелермен қабыстырылды.
Өйткені ақын оларды бір-біренін ажыратпайды, өзара тығыз байланыста береді. Мысалы, еріншек болсаол мақтаншақ, қу болса- ол арсыз, ұры болса- ол өтірікші т.с.с. Абай мұны үшінші қара сөзінде «Һәммә
ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған: әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір
қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді;
1-кесте Абай өлеңдеріндегі мінез –құлық ерекшеліктеріне әлеуметтік-тәлімдік салыстырмалы
сипаттаулар
әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз,
ешкімге достығы жоқ жандар шығады»-деген.
Ақынның «үш-төрт жылғы әдетің, өзіңе болар жендетің»- дегені әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан
алып қарағанда делинквентті мінез –құлықтың көпрет қайталана берсе девианттылыққа айналатындығын
еске салады. Әлеуметтік педагогикада адамның бойындағы өтірік, ұрлық, алдау секілді теріс әрекеттер
қайталана берсе қылмысқа апарып соқтыратыны дәлелденген. 2-кестеде ақынның түзету туралы пікірлері
келтірілді.
2- кесте Мінез-құлық ауытқуларымен оларды түзету жолдары Абай өлеңдерінде.
Ғұалама ақын Абайдың ойларын талдай келе оның жастар тәрбиесінде атқаратын әлеуметтк –
педагогикалық қызметін анықтадық. Олар мыналар:
1.Ақын өлеңдеріндегі тәлімдік ойларды анықтау барысында, оның тек қана адамның бойындағы
кейбір кемшіліктер мен іс-әрекетіндегі қателіктерді көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге оларды жою
жаолдарын да көрсеткені белгілі болды. Олар ақын өлеңдерінің кейбір үзінділерін не болмаса ондағы
тәлімдік ойларды жастар мен балаларға, ересек адмдарға ақыл-кеңес беруде қолдануға болытындығында.
2.Қазіргі кезде мектеп, орта және жоғарғы оқу орындарында ұлттық тәрбиені қолға алу, әр түрлі
әлеуметтік-педагогикалық келеңсіздіктер мен ауытқулардың алдын алу жұмасытар қолға алынуда.
Ақын өлеңдері осы мәнде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда қолдану мүмкіндігі зор. Өйткені, ақын
шағырмалары жүрекке жақын, тілге орамды, жаттап алып есте сақтау, керек болған кезде айта салуға
қолайлы, әрі терең мағыналы.
3.Ақын шығармаларының кезкелген адамның өзін-өзі тануына, басқаларды танып-білуіне
көмектесетін танымдық әлуеті күшті. Балалар мен жас өспірімдер, ерсек адамдар «мен кіммін», «мен
қандаймын» деген сауалдарға ауық-ауық қайрылып тұруы қажет. Ақын өлеңдері кімнің де болса өзінің
адамдық қасиеттері мен қабілеттері, сапаларын пайымдауына септігін тигізеді. Бұл ретте зерттеуші Г.Қ
Сәтерова бірқатар зерттеу мақалаларын жариялап Абай мұраларындағы өзін-өзі тану идеяларын пайдалану
жолдарын көрсеткен.
4.Ақын өлеңдеріндегі әлеуметтк-тәлімдік ойлар адамның өзін сынауы немесе сыный пікірінің
қалыптасуына, сол арқылы өз бойындағы кемшіліктерді анықтап түзетуіне, сонымен бірге басқалардың
мінез –құлқы, жүріс-тұрысы, ой-пікіріндегі ауытқулар мен қателіктерді қруіне және оны талдауына ықпал
етеді. Мұнда ақын шығармаларындағы әлеуметтік-педагогикалық ойлар жүйесін уәзне ретінде негізге
алуына болады. Мысалы, ақын қандай адамды толық адам, қандай адамды түзетуге келмейтін ауытқулары
бар деп есептегенін айқындауға болады.
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5.Ақын өлеңдеріндегі әлеуметтік-тәлімдік ойлардың бір пәресі өсіп келе жатқан жас буындардың
болшақа мақсаты мен міндеттерін пайымдауда, оған қол жтекізу жолдарын белгілеуде тұғыр бола алады.
Ақын пайымдауы бойынша адамның мқасаты оқу, білім, ғылым, еңбекпен байланысты болған күнде ғана
өзіне де басқаларға да пйадалы болмақ. Ал ақын өлеңдеріндегі пікірлер бойынша адамның міндеттері
өзара берке-бірлікте болуды жүзеге асыру; кезкелген адамға сүйіспеншілк пен қолдан келгенша көмектесу;
осылардың барлығын іске асыруда алдымен Алланың жолы деп әділдік пен адалдықты ұстану; ғылымға,
еңбекке құлшыну;
6.Қазіргі кезде жастар мен балаларды ұлттық құндылықтар негізінде тәрнбиелеу қолға алынуда.
Ақын өлеңдеріндегі әлеуметтк-педагогикалық пікірлер адамның өзін және басқаларды тануы мен қоса өз
халқын, ұлттық болмысты тануда және оған қызмет етуде маңызды. Өйткені Абай өлеңдері халқымыздың
кейбір ерекшеліктерін жақсы жағынан тануға мүмкіндік береді, мысалы, достыққа-достықпен жауап беру;
атаның баласы болма, адамның баласы бол немесе адамзатына қызмет ету; адам мінез құлқындағы жақсы
сипаттарды көре білуге; қоршаған әлеуметтік және табиғи ортаны тану және оны қорғау секілді басқа ад
асыл қасиеттерді насихаттайды.
7.Жеке адам, топ және көпшіліктің психологиясын әлеуметтк-педагогикалық тұрғыда танып-білуде
Абай өлеңдері таптырмайтын көмекші құрал. Жеке адам және оның бойыдағы оң және теріс мінездерді
Абай бірқатар арнау өлеңдерінде келтіреді. Олардың барлығы әлеумпттк- педагогикада маңызды. Десек те
солардың ішінде ең көп айтылатыны надандық, жалқаулық, өтірік пен ұрлық. Ақын өлеңдерінен осындай
мінездегі адамдардың психологиялық спаттамасын анық көре отырып, төңірегіндегі елге тигізетін заяинды
тұстарын да байқауға болады.
Абай Құнанбаев өлеңдеріндегі аса маңызды әмн берліген мәселе белгілі бір ерекше топтардың
әлеуметтік психологиялық ерекшеліктері, мысалы, билеуші топтарға қатысты айтылған пікірлері қазіргі
кезде де бар және бола да беретін секілді. Тек маңыздысы осы ақын айтқан пікірлерден ғибрат алу жағы
жеткіліксіз бе екен деген пікір туындайды. Ал көпшілік туралы айта келіп ақын « көпте ақыл жоқ»-дей
келе оны бір ақылды басқаруы керек. Та қалғаны оған бағынауы тиіс –деген алеуметтік-педангогикалық
маңызы қуатты ой айтады.
8.Ұстаным- бұл адамның өмір сүруінің, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеудің басты шарты,
табан тірейтін қағидасы. Абай Құнанбаевтың өлеңдерінен келіп шығатын басты ұстанымдар: еңбек қылсаң
ерінбей, тояды қарның тіленбей; есектің артын жуып мал тап; бай-қауатты болғың келсе шетр жерге кет,
мал ауып кел; ақылды болғың келсе кітап оқы, өйткені артық ғылым кітапта; жарың сені сүйсе, сенде оны
сүй; достыққа-достық, дұшпанға- әділдік; адамзаттың бәрін сүй бауырым деп т.с.с.;
9. Осы күндері мектепте дінтану сабағын ендіру мәселесі көтерілуде. Бұны заман талабы деп түсінген
жөн. Бұл ретте ақынның дін туралы әлеуметтк-педагогикалық ойларының орны бөлек. Себебі, алдымен
адам өзін және Алланы тануы керек; одан соң өз бойындағы қасиеттерін сол арқылы мөлшерлеуі және
іс-әрекетін сол арқылы бағалауы тиіс. Ақын бұл ретте, «Алланың өзі де рас, сөзі де рас»- дей келе Алланы
тану үшін өзіңді таны, өзіңді тану үшін Алланы таны-дейді. Мұндағы басты пікір, нәпсіні тыйу, өзімшілдік
мінезден аулақ болу, бос сөз(жалған, түпсіз) сөзге берілмеу, пайда, мақтан, әуесқой(құмарлық) болудан
сақтан-деген сөздер кімге де болса басты ұстаным бола алады.
10. Өлеңдері арқылы ақынның өз басын танып –білу және оның адамға деген сүйіспеншілігі, өз
халқының болашағына жақсы тілектерімен оларды жүзеге асыруға кедергі болатын нашар қылықтарды
сынаудан тартынбайтын, қайсарлығы; білім, ғылымға, жақсылаққа құшатрлығы, адамзатына деген
сүйіспеншілігі кімге де болса үлгі боларлық. Адамға деген сүйіспеншілік әлеуметтк-педагогикалық
қызметтің басты ұстындарының бірі болып табылады.
Әдебиет:
1.Әбу Наср әл-Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы, 1973. 318б
2.Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа.Алматы, Санат,1997, 416 б.
3.Стивенс Дж. Приручи своих драконов М., 1997. 480 с.

422

Nazarbayev
Intellectual
Schools

4.Дюркгейм Э. Норма и потология. Одесса., Канон. 1996, с. 65-141
5.Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Минск. 2000. 123 с.
Хамитова А. С.
кандидат химических наук, доцент
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(Республика Казахстан)
Сатиева С.С.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
(Республика Казахстан)
О МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
При составлении контролирующих программ по теме “Цинк, кадмий, ртуть” мы придерживались
определенных целей - активизировать по¬знавательную деятельность студентов, стимулировать развитие
памяти, внимания, логического мышления, а также проверить интеллектуальные способности. Отвечая на
вопрос, студенты постепенно нарабатывали опре¬деленные умения и навыки, умение сосредоточиться,
понимать, анализиро¬вать, перерабатывать и усваивать поданную информацию. [1]
Выбирая из научно-методической литературы и составляя тестовые зада¬ния, мы старались, чтобы
контроль знаний соответствовал как предмету, так и задачам обучения, т.е удовлетворял содержательной
валидности, связанной со знанием темы, и функциональной валидности, связанной с видами
позна¬вательной деятельности.
В работе использовались тесты раз¬личных форм, но в основном тесты с выборочным типом ответа
- задания с альтернативными ответами, из которых студенты выбирают правильный.
Од¬ним из важнейших элементов композиций тестируемых заданий является оценка, которую
получает за ответ испытуемый. За каждый правильный от¬вет дается - 1 балл, за неправильный - 0 баллов.
Суммирование всех баллов, полученных испытуемым, дает значение R1 которое ассоциируется с уровнем
знаний. Естественно, что чем выше уровень подготовленности, тем выше вероятность получения более
высокого тестового балла.
При составлении программ использовались материалы лекций, лабораторно-практических занятий,
учебников, задачников, химических журналов, справочников и другой научно-методической литературы.
Данную тему мы разбили на блоки, в итоге получилось 5 блоков:
Блок I. Общая характеристика. Цинк, кадмий, ртуть в природе.
Блок II. Физические и химические свойства цинка, кадмия, ртути.
Блок III. Оксиды и гидроксиды цинка, кадмия, ртути.
Блок IV. Соли цинка, кадмия, ртути.
Блок V. Расчетные задачи.
В контролирующей программе общее количество тестовых заданий равно 68, из них в первом блоке 24 теста, во втором, третьем и четвертом блоках по 13 тестов и в пятом блоке 5 расчетных задач.
В автоматизированном контроле предлагались тесты различного уровня и характера. На некоторые из
них можно было легко ответить до изучения те¬мы. Это такие вопросы, как:
«test» 1.Блок I.
Укажите элементы побочной подгруппы II группы:
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a) Сu, Ag, Аu
b) Ga, In, Tl
c) Zn, Cd , Hg
d) Li, Na, К
Ответ : lc
«test»10. Блок I.
В каком состоянии находится ртуть при комнатной температуре :
a) твердом
b) газообразном
c) жидком
Ответ: 10с
«test»2. Блок I.
Какую степень окисления проявляют в соединениях элементы побочной под¬группы II группы:
a) +3, +6
b) +2, +3
c) +4,+2
d) +2,+1
e) +5, -3 Ответ: 2d
Большое внимание уделено нами таким вопросам, как оксиды, гидроксиды и соли цинка, кадмия и
ртути, т.к. рассмотрение свойств этих веществ имеет огромное теоретическое и практическое значение.
Например, макси¬мальная валентность атомов цинка, кадмия, ртути равна II. Оксиды цинка, кадмия, ртути
получают как в лабораторных условиях, так и в промышленности. Многие соединения этих элементов
практически применяют в химической промышленности, в медицине, сельском хозяйстве, строительстве.
Различные химические свойства цинка, кадмия, ртути и их соединений мы отразили в II, III, IV блоках.
Большинство студентов отвечали на вопросы без особого затруднения по¬сле изучения ВУЗовской
программы. Например,
«test» 1. Блок II. В результате реакции Zn+Н2S04 → образуется ...
a) ZnS04+H2↑
b) ZnS+ H2↑
c) только Н2↑
d) только ZnS04
e) нет правильного ответа Ответ: 1а
Студентам надо вспомнить и написать взаимодействие Zn с H2S04 , где при этом образуется сульфат
цинка (II) с выделением водорода, так как H2S04 разбавленная.
Но есть несколько тестов, которые вызвали затруднения у многих студен¬тов, такие как, например,
«test»13. Блок IV.
При взаимодействии ZnCl2 с избытком концентрированного раствора NH3 образуется :
a) [Zn(NH3) 3С1]+
b) [Zn(NH3)4]2+
c) [Zn(NH3)2(OH)2]°
d) [Zn(NH3) (ОН)3] -e) [Zn(NH3) 3(ОН)]+ Ответ: 1Зb
Хотя правильный ответ b, многие решили, что правильным является от¬вет а, так как взаимодействие
идет с хлоридом цинка (II).
Более трудный вопрос:
«test» 11 блока IV.
В реакции HgCl2+S02+2H20 → Hg2 S04+2HC1
a) ртуть окисляется
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b)
c)
d)
e)

сера восстанавливается
ртуть восстанавливается, а сера окисляется
отсутствует окислительно-восстановительный процесс
нет правильного ответа Ответ:11с

Во всех тестовых заданиях предлагались 5 вариантов ответов на постав¬ленный вопрос. Широту
знаний отражают многие тесты из всех блоков те¬мы. Это задание на знания основного применения цинка,
кадмия и ртути, физических и особенностей химических свойств оксидов цинка, кадмия, ртути и т.д.
Общее число вопросов для безмашинного контроля - 30, отражающих химические свойства, получения,
применения цинка, кадмия, ртути и их соединений. Данные тестовые задания составлены с учетом того,
что можно в полной мере проверить чисто химические умения и навыки: составлять уравнения реакции,
используя электронно-ионный метод расстановки коэффициентов, решать задачи, давать объяснения
происходящим явлениям и процессам.
Для безмашинной проверки даны тестовые задания также различного уровня трудности. Однако
по сравнению с автоматизированным контролем, ряд заданий в шести вариантах представлены высокой
трудности: третьей и даже четвер¬той уровней сложности. Например, закончить уравнения следующей
реак¬ции:
HgCl + NH3разбавл +NH4Clразбавл →
Данное задание нами отнесено к четвертому уровню трудности, рассчи¬танное на сверхпрограммное
изучение, по дополнительной литературе. За¬дание закончить уравнение реакции HgCl2 +S02+H20 →
является заданием третьей трудности, применение знаний и умений знако¬мой ситуации. А для
приведенной ниже схемы реакции укажите коэффициенты:
Zn + H2S04 конц → ZnS04 + H2S↑ + H20 является заданием вто¬рого уровня трудности.
Даны студентам и задания на выбор одного варианта из пяти:
1. Какое соединение образуется при сильном нагревании цинка в атмосфере-воздуха (правильный
ответ ZnO).
2. Амфотерным оксидом является?
a) СаО
b) ВаО
c) ZnO
d) Na20
e) нет правильного ответа Правильный ответ: ZnO
А также были включены вопросы на простое воспроизведение знаний.
1. Hg+H20 →
2. Cd+H20 →
3. ZnO+H20 →
Ответ: при обычных условиях реакция не идет.
В эксперименте принимало участие две группы студентов I-курса специальности «Химия». После
изучения темы им было предложено выполнить 2 тестирования – 1 для безмашинного контроля знаний,
2 - для контроля с помощью компьютера. Эксперимент показал, что студенты неплохо справились с
поставленными задачами. Большинство из них получили высо¬кие баллы и хорошие оценки.
Проведенный эксперимент показал, что тестовые задания как безмашин¬ного, так и
автоматизированного контроля следует применять в сочетании с традиционными методами обучения семинарами, лабораторными работами, письменными контрольными, устным опросом, лишь в объединении
и при¬менении всех возможных методов обучения и приемов можно достигнуть высоких показателей в
обучении и при этом возможен эффективный учебный процесс.
При безмашинном способе студенты должны были показать более глубо¬кие знания, что отразило
бы способность не только правильно написать все продукты реакции, используя ионно-электронный метод
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(метод полуре¬акции), но и выполнять задания, предусматривающие самостоя¬тельное дополнительное
изучение его по учебным пособиям.
С этим справились, как видно, не все студенты. Число студен¬тов, ответивших на «отлично» при
автоматизированном контроле резко уменьшилось, а ответивших на «хорошо» увеличилось. И трое
показали не¬удовлетворительные знания - это первокурсники со слабой школьной подго¬товкой.
Результирующие оценки по двум способам контроля оказались следую¬щими: на «5» ответили 5
студентов из 22, что составило 22,7%; на «4» - 11(50%); на «3» -3(13,65%)) и на «2» - 3(13,65%). Общая
успеваемость по теме «Цинк, кадмий, ртуть» оказалось равной 86,35%, качественная -72,7%, что
со¬гласуется с текущей успеваемостью тестируемых студентов в течение семе¬стра.
Литература:
1.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2003 - 743 с.
2.Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Интеграл-Пресс, 2003. - 728 с.
3.Реми Г. Курс неорганической химии. М.: Мир, 1972. - Т. 1,2.
4.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1997.– 527 с.
5.Руководство к лабораторным работам по общей и неорганической химии /Под ред. Ф.Я. Кульба. Л.: Химия, І978. - 280 с.
6.Полинг Л. Общая химия. М.: Мир, 1974. - 846 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Рынок предъявляет к современному специалисту новые требования, которые недостаточно
учтены в программах профессиональной подготовки Одним из направлений реформирования системы
профессионального образования в Казахстане является ориентация на ключевые результаты и на
потребности рынка труда. В связи с этим актуализируется проблема квалификации педагога как источника
обновления педагогического образования (Л.А. Ламанова). Термин «квалификация» в основном понимается
как подготовленность, готовность, уровень подготовленности к какому-либо виду труда [1].
В настоящее время в ряде стран постсоветского пространства разрабатываются национальные
рамочные программы квалификаций. В них интегрируются квалификации, которые представляют собой
результаты обучения в учебном заведении и на рабочем месте. С Европейской точки зрения рамка
квалификаций рассматривается как системное и структурированное по уровням описание признаваемых
квалификаций. С помощью рамок квалификаций проводится измерение и взаимосвязь результатов обучения
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и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств/сертификатов об образовании и обучении [2].
Основой получения какой-либо квалификации (высшей, общей, базовой и специальной) является
профессиональный стандарт. Это «многофункциональный нормативный документ, определяющий в
рамках конкретной области профессиональной деятельности требования к содержанию и условиям
труда, квалификациям и компетенциям работников различных квалификационных уровней» [3, 227].
Профессиональный стандарт педагогической деятельности представляет собой систему минимальных
требований к знаниям, умениям, способностям и личностным качествам педагога, определяющими успех
в его педагогическом труде.
Профессиональный стандарт учителя предназначен для:
- формирования государственных общеобязательных стандартов образования, программ всех уровней
профессионального образования;
- проведения оценки квалификации и сертификации работников и выпускников учреждений
профессионального педагогического образования;
- решения широкого круга задач в области управления деятельностью субъектов педагогического
процесса (планирования, организации, мотивации, стимулирования, контроля, тарификации должностей,
отбора, подбора и аттестации педагогических работников).
В настоящее время имеется опыт стандартизации профессионально-педагогической деятельности
российских ученых – Я.И.Кузьминова, Л.В.Матросова, В.Д.Шадрикова, которые создали профессиональный
стандарт в области образования с позиции компетентностного подхода (2007г.). В этом направлении
проводится работа и в других странах - Украине, Белоруссии. В Казахстане также имеется опыт создания
профессионального стандарта для туристской и гостиничной отраслей. Он был инициирован по заказу
Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК с учетом международной практики
(2011г.).
Сегодня идея проектирования профессионального стандарта учителя находит реальное воплощение.
В данной статье мы попытались обосновать методологические подходы к разработке профессионального
стандарта учителя, его содержательный компонент независимо от квалификационного уровня.
Профессиональный стандарт содержит базисные знания профессии, которая представляет род
трудовой деятельности; включает объект трудовой деятельности человека, его готовность к реализации.
Применительно к профессии учителя - это профессиональная деятельность конкретного лица – педагога,
направленная на обучение, воспитание, развитие обучающихся и самого себя [4]. Профессиональная
педагогическая деятельность представляет собой особый вид духовно-практического труда педагога,
направленного на передачу подрастающему поколению накопленных человечеством культуры и опыта,
его подготовку к активному участию в различных сферах жизнедеятельности общества и реализации себя
как гражданина, семьянина, специалиста.
В педагогическом труде, как и в других видах труда, различают субъект и объект. Субъект направляет
свои воздействия на объект труда в процессе профессиональной деятельности. Профессиональнопедагогическая деятельность имеет свою специфику, которая отличает ее от других видов человеческого
труда. Специфика заключается в том, что эту деятельность осуществляет сам человек как субъект труда
для социального созидания также человека - человеческой личности. Этот сложный процесс происходит
в социальной системе «педагоги-учащиеся», которая будет действовать при условии организации
деятельности не только самого педагога, но главное – организации учителем деятельности учащихся, их
активизации. Поэтому труд учителя основывается на системном видении объекта своей профессиональной
деятельности – педагогического процесса как целостного явления и готовности к его реализации [5].
Педагогическая деятельность многогранна и многообразна. Основными ее видами являются
преподавание (обучающая, образовательная) и воспитательная работа. Кроме основных, в рамках
педагогического процесса реализуются следующие виды деятельности: организаторская, прогностическая,
конструктивная,
коммуникативная,
управляющая,
рефлексивная,
научно-исследовательская,
организационно-методическая,
проектировочно-технологическая,
социально-педагогическая,
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инновационно-творческая, культурно-просветительская (Н.В.Кузьмина, Л.С.Подымова, В.А.Сластенин,
А.И.Щербаков, Н.Д.Хмель).
В структуре каждого вида педагогической деятельности обычно выделяют компоненты: гностический,
проектировочно-конструктивный,
организаторский, коммуникативный, управляющий, прогностический рефлексивный компоненты.
Педагогическая деятельность учителя реализуется через выполнение разнообразных действий,
направленных на решение тех или иных педагогических задач. Определенная совокупность таких
действий приводит к реализации педагогической функции, которая соотносится со структурной
организацией педагогической деятельности. Поэтому важная составляющая профессионального
стандарта учителя – это описание функций его труда. К обобщенным функциям, которые проникают в
педагогическую деятельность, можно отнести традиционные: обучающую, воспитательную, общественнопедагогическую, а также операционные функции – конструктивно-проектировочная, организаторская,
коммуникативная, управляющая, рефлексивная (Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков, В.А.Сластенин, Э.Ф.Зеер,
Ю.А.Конаржевский). Все функции педагога тесно взаимосвязаны и имеют тенденцию к усложнению.
Выполнение педагогических функций требует сформированности конкретных профессиональнопедагогических умений, которые представляют собой способы, приемы, совокупность практических
действий, необходимых для решения задач в условиях целостного педагогического процесса. Как основные
операционные функции педагога выделяют следующие группы профессиональных умений: гностические,
дидактические, специальные и воспитательные, организационно-методические, коммуникативные,
прогностические, рефлексивные, организационно-педагогические (В.А. Сластенин, Е.А. Панько, А.К.
Маркова).
Любая деятельность может успешно осуществляться только при условии готовности к ее выполнению.
Важной составляющей готовности к труду являются личностные качества. Но именно для педагогической
деятельности характерна огромная зависимость результатов труда от личности учителя. Качества являются
фундаментальным компонентом его личности (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кухарев, В.А. Сластенин, В.А.
Сухомлинский, Т.С. Полякова, В.И. Журавлев, В.П. Симонов). Личностные качества педагога неотделимы
от профессиональных (приобретенных в процессе профессиональной подготовки, труда).
Профессионально значимые личностные качества учителя – это характеристики умственной,
эмоционально-волевой и нравственной сторон личности, влияющие на продуктивность (успешность)
профессионально-педагогической деятельности учителя и определяющие ее индивидуальный стиль. В
работах ученых выделено более 50 качеств (Л.М.Митина). Соглашаясь с важностью, значимостью качеств,
выделенных исследователями, мы предлагаем систематизировать их условно в три блока:
Блок 1 – Качества профессионально-личностные – традиционные
(профессионально-педагогическая направленность личности, эмоциональная устойчивость,
уравновешенность, целеустремленность; педагогическая выдержка и самообладание; педагогические
культура, такт, оптимизм, наблюдательность; эмпатия; признание и уважение каждого ребенка как личности,
самодисциплина, трудолюбие, речевая активность, открытость, педагогическая эрудиция, толерантность,
организованность).
Блок 2 – Профессионально значимые качества, связанные с объектом профессиональной деятельности
– целостный педагогический процесс (ЦПП) (готовность к взаимодействию и сотрудничеству со всеми
субъектами ЦПП с учетом специфики их функциональных ролей, социальная активность и ответственность
за результаты своей профессиональной деятельности, культура профессионального общения,
педагогическая общительность, самостоятельность и системность профессионально-педагогического
мышления, коллективизм).
Блок 3 - Профессионально значимые качества, актуализированные требованиями современного
общества (открытость к педагогическим инновациям, развитое профессионально-педагогическое
самосознание, критичность мышления, стремление к самопознанию, самосовершенствованию,
педагогическая рефлексия, способность к импровизации, мобильность, стремление к экспериментальной
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и творческой деятельности, адаптация к постоянно обновляющимся требованиям социума, способность
выстраивать индивидуальную траекторию развития для каждого воспитанника, организатор педагогической
поддержки, правозащитник, охраняющий права и здоровье ребенка).
Все вышеназванные качества нужны для продуктивной профессиональной деятельности, но степень
их значимости разная: отсутствие одних влечет невозможность эффективного управления педагогическим
процессом, другие не оказывают решающего влияния, однако способствуют успешности педагогического
труда (Т.А.Юзефавичус).
Условное выделение 3-го блока качеств обусловлено тем, что социальные изменения, происходящие
сегодня в мире привели к смещению акцентов в деятельности педагога: с позиции функционального
исполнителя на «рефлексирующего профессионала-практика». А это обуславливает актуализацию
творческих, инновационных, исследовательских, рефлексивных, самообразовательных аспектов
педагогической деятельности, и, следовательно, новых профессионально значимых личностных качеств.
Поэтому, вне всякого сомнения, что «Учитель XXI века» - педагог, обладающий такими качествами,
как гражданственность, толерантность, социальная активность, профессиональная компетентность,
инновационный стиль педагогического мышления, стремление к самопознанию, самосовершенствованию,
педагогическая рефлексия, мобильность, стремление к экспериментальной и творческой деятельности,
способность выстраивать индивидуальную траекторию развития для каждого воспитанника; он –
правозащитник, охраняющий его права и здоровье, он – посредник между ребенком и взрослым миром.
Таким образом, требования к учителю, вытекающие из особенностей педагогической деятельности,
объекта его труда, а также обусловленные особенностями развития общества, убеждают в том, что
современный успешный учитель должен овладеть совокупностью (минимумом) компетенций для
реализации профессиональной деятельности.
На основе анализа разных определений данной дефиниции, мы также считаем, что «компетенция –
система знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, определяющая готовность личности к
успешной профессиональной деятельности в определенной области» [5]. То есть компетенции относятся
к деятельности. На основании вышеизложенных положений теории педагогического образования,
педагогической интерпретации компетенций в контексте Болонской декларации, специфики объекта
профессиональной деятельности мы выделили следующие блоки компетенции, определяющие успех в
профессиональной деятельности учителя:
I. Общекультурные компетенции (социальная, личностная, индивидуальная, коммуникативная,
информационная, инновационная, компетенции, связанные с решением проблем, этнокультурная и
поликультурная компетенции).
II.Общепрофессиональные (психолого-педагогическая компетентность, компетенции овладения
теорией ЦПП как объекта профессиональной деятельности учителя, компетенции овладения технологией
реализации ЦПП, воспитательные компетенции, компетенции сбора и анализа различных видов (исходная,
тактическая, оперативная (текущая) педагогической информации для диагностики состояния ЦПП,
компетенции управления ЦПП, компетенции профессионального самопознания).
III.Профессиональные компетенции (предметно-методологические компетенции, предметнометодические компетенции, профильная компетенция).
Профессиональный стандарт, как правило, соотносится с уровнем квалификации (квалификационные
уровни). Квалификационный уровень - это совокупность требований к компетенциям работников,
дифференцируемых по параметрам знаний, умений, нестандартности трудовых действий, ответственности,
самостоятельности [7].
В логике наших суждений и умозаключений, правомерно предположить, что единицу профессионального
стандарта может представлять педагогическая компетенция. Освоение соответствующего набора единиц
профессионального стандарта приводит к получению квалификации определенного уровня.
Касательно личности учителя, владеющего разными компетенциями, можно говорить об уровне его
профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность - интегральная характеристика
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личности педагога, определяющая его способность успешно решать профессиональные задачи,
возникающие в реальном педагогическом процессе на основе сформированных компетенций. То есть
компетентность характеризует субъекта деятельности и является результатом освоения компетенций
конкретной личностью.
Вышеизложенные позиции построены на основе методологической базы. Под методологией
профессионального стандарта учителя мы понимаем подходы, ориентирующие учителя на реализацию
в своей деятельности определенной совокупности взаимосвязанных идей, ценностей, целей, принципов,
методов педагогической деятельности, соответствующих требованиям принятой образовательной
парадигмы.
К методологическим подходам, составляющим основу разработки профессионального стандарта
учителя РК наряду с компетентностным подходом, мы отнесли следующие: личностный, деятельностный,
системный, синергетический, акмеологический, аксиологический, субъектный, теория целостного
педагогического процесса, поликультурный и этнокультурный, педагогическая поддержка.
Перечисленные методологические подходы определяют не только приоритеты педагогической
деятельности, но и требования к компетенциям, условиям труда учителя.
Личностный подход подразумевает не только присвоение учителем профессиональных знаний
и способов де¬ятельности, но и развитие его определенных профессионально-личнос¬тных качеств,
сущностных сил, интеллектуального и нравственного потенциала, способности свободно ориентироваться
в сложных социальных и профессио¬нальных обстоятельствах, а также способности осуществлять
инновационные, творческие про¬цессы.
Деятельностный подход обосновывает процесс развития личности учителя через активную
профессионально-педагогическую деятельность, в процессе взаимодействия и сотрудничества с другими
людьми. Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы педагогической деятельности как
пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на удовлетворение общих
образовательных потребностей в самопознании, самоактуализации, самовыражении, самореализации и
самоопределении детей.
Теория целостного педагогического процесса (ЦПП) определяет, что конструирование педагогической
деятельности должно осуществляться на основе освоения учителем теории объекта профессиональной
деятельности и его готовности к реализации ЦПП (Хмель Н.Д., Сластенин В.А.).
Компетентностный подход обосновывает педагогическую деятельность как совокупность
сформированных инструментальных, межличностных, системных и предметных (специальных)
компетенций, проявляющихся в успешном решении профессиональных задач. Компетентностный подход,
создает условия для более эффективного управления качеством профессионального образования и
обеспечения соответствия профессиональной подготовки запросам рынка труда.
Субъектный подход обосновывает организацию педагогического процесса как обмена деятельнос¬тью
его субъектами, который предполагает взаимодействие и сотрудничество учителя и ученика, установление
диалогических отношений; содействие проявлению личностных, творческих способностей и развитию
субъектной позиции качеств, как у учителя, так и у ученика.
Акмеологический подход предполагает формирование у учителя: высокой мотивации достижений;
потребности в духовном развитии; стремления к успеху и творчеству, к максимальному самораскрытию
и самореализации в педагогической деятельности, что поможет учителю достичь собственной
профессиональной и личностной вершины.
Системный подход обеспечивает рассмотрение педагогической деятельности в системной
целостности, сложности его системной организованности, во всем многообразии присущих ему связей и
зависи¬мостей.
Синергетический подход обосновывает представле¬ние о сущности педагогической деятельности
и педагогического образования в целом, а также об его субъектах как открытых и саморазвивающихся
систем.
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Аксиологический подход определяет педагогическое образование как ценностное самоопределение
личности через понимание смысла, целей педагогической деятельности.
Поликультурный подход ориентирует учителя на развитие и совершенствование уровня
этнокультурного и гражданского самосознания, на основе непрерывного познания мировой культуры и
культуры народа Казахстана, а также его способности к межкультурному диалогу.
Этнокультурный подход требует осознания учителем того, что каждый учащийся является уникальным
представителем своего народа. Поэтому педагогический процесс должен организовываться с учетом
национальных традиций и идеалов, быть ориентированным на формирование у учащихся этнического и
национального самосознания, на воспитание у них культуры межнационального общения и толерантного
взаимодействия.
Педагогическая поддержка предполагает создание учителем образовательной среды для выявления
индивидуальных возможностей и потенций ребенка, оказание по¬мощи личности обучающегося в
его саморазвитии, самостоятельном поиске смысла жизни, путей самоутверждения в социальной
действительности.
Перечисленные методологические подходы определяют не только приоритеты педагогической
деятельности, но и требования к содержанию и условиям труда, квалификациям и компетенциям учителей
различных квалификационных уровней.
Таким образом, нами сделаны первые шаги к разработке профессионального стандарта учителя:
определены его содержательный компонент и методологическое обеспечение его разработки. Дальнейшая
разработка профессионального стандарта, призвана повысить эффективность профессиональной
подготовки, практической деятельности учителя.
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Масғұтұлы Х.
Астана қаласы № 58 орта мектебінің тарих пәнінің ұстазы
(Қазақстан Республикасы)
САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ БІРДЕН – БІР ЖОЛЫ - ОҚЫТУДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАНДЫРУ
Қазақстанды әлемдік деңгейдегі
Білім орталығына айналдыру қажет
Н.Ә.Назарбаев
Тәуелсіз елдің білім жүйесінің жаңа үлгісін қалыптастыру мақсатында елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың
мына бір сөзі ұстаздарға күш-қуат береді: «Өз Отанын шексіз сүйе білетін, білімді, іскер, еліміздің ертеңгі
күнін күллі әлемге көрсететін келешек ізбасарларымызды қалай тәрбиелейміз?» оларға сапалы білімді
қалай береміз? Міне,ұстаздар осы бағытта алда тұрған ауқымды міндеттерді , көкейкесті мәселелерді
шешуге міндетті.Біз күдіктенбейтін жаңа білім мен технологияның пайда болуы, даму жүйесінің басты
бағыттарының айқындалуы ХХІ ғасыр – білім деген анықтаманы нақтылай түседі». Осылай деген елбасы
көптеген жылдар бойы мектептің оқу-тәрбие жұмысындағы бірсарындылық, біртекті оқу жоспарлары
мен бағдарламалары, орамсыздық, дайын үлгіден шыға алмаушылық, педагогтік ой догматизмі,
жоғарыдан келіп түскен әдістемелік нұсқауларды орындаудағы формализм оқыту мен білім беру сапасын
төмендетіп, үлгерімнің сапалық емес, сандық көрсеткішіне назар аударумен ерекшеленетінін атап өткен
еді. Сондықтан да жаңа технологияларды білім беру саласы мектептерде қолданып, жүзеге асыру керек.
Оқушыларға сапалы білім ошақтарының кезек күттірмейтін мәселелердің бірі болып отыр. Осыған
байланысты бүгінгі таңда мектеп ұжымы айшыөталған оңды үрдістерді сақтап, білім беру сапасын дамыту
мақсатында «Біртұтас педагогикалық процесті технологияландыру» атты тәжірибелік алаң мәртебесінде
жұмыс жасауда.Бұл жобаны құрастырушы Абай атындағы ҚазҰПУ доценті, педагогика ғылымының
кандидаты 2007 жылдың “ЖОО-ның үздік оқытушысы мемлекеттік грантының иегері А.Қ.Қисымова».
Технологияландыру – ұйымдаспаған және ретсіз қызмет нысандарын ұйымдасқан әрі ретті күйге қолдан
көшіру процесі немесе мақсатты қызметті ұйымдастырудың бір нысанын екіншісіне, жаңалауына әрі
тиімдірігіне ауытыру. Технология кез келген тиімді саланың сәтті болуының әмбебап. Негізгі ретінде
күнбе – күнгі операцияларды біріздендіре отырып еңбек мәдениетін ұдайы өсіреді,түйсіктіқызметтің
жаңа аумақтарын ашып, игеруге жұмсауға мүмкіндік береді, технологияландыру әсерінен тәжірибе үнемі
технологияға, дәл ғылымға айналып отырады; шығармашылық тапсырмаларды ойластыру мен орындауға
қажетті уақыт қалдырылады.
Қоғам мектеп түлегінің қандай болғанын қалайды?
• Америкалық педагог Филлип С.Шлехтидің «21 – ғасыр мектептері. Білім беру реформасындағы
басылымдықтар» (1990) атты кітабында мектеп қызметкерлері арасында сауалнаманың өткізілгені туралы
айтылады. Сұрастырылғандардың «Сіз мектептен не күтесіз?» деген сұраққа көбіне «Бізге өздігінен оқи
алатын адамдар керек»деген бірыңғай жауап қайтарған екен.
Қоғам мектеп түлегінің қандай болғанын қалайды? (жалғасы)
Филипп С.Шлехтидің атламыш сауалнама қорытындысы бойынша ойы: « егер оқушы қалай оқу керек
екенін біліп, мақсатына қол жеткізуге қабілетті болса, егер ол кітаппен жұмыс жасай алып, мұғалімнен білім
ала білсе, қандай да бір мәселені шешу үшін қажетті ақпарат іздестіріп, таба алса, осындай мәселелерді
шешудет алуан түрлі ақпарат көздерін пайдалана алатын болса, онда оған өзінің кәсіби шеберлігін
шыңдауға, жаңа мамандыққа ауысуға, кез келген қосымша білімді игеруге оңайлау болады».
Ал, осындай жастың тәрбиеленуіне қолайлы деп қандай жағдайды айтады?
Жеке тұлғаға бағытталған оқытуға қолайлы деп танылатын жағдай ең алдымен төмендегідей
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мүмкіндіктерді туғызуы шарт:
- белсенді танымдық процеске, яғни білімді енжар игеруге емес, белсенді танымдық қызметке араласу,
өз білімін практикада пайдалану және оның қайда, қай мақсатта пайдаға асатынын нақты білу;
- алуан түрлі проблемаларды шешуде коммуникабельді қабілетті таныта отырып, ынтымақтастықта
бірлесіп жұмыс жасау;
- өз аймағығында, елдің басқа өңірлерінде, тіпті шет елдердегі мектептерде оқитын құрдастарыңмен
үнемі қатынаста жүру;
Ал, осындай жастың тәрбиеленуіне қолайлы деп қандай жағдайды айтады? (жалғасы)
- қандай бір мәселе бойынша тәуелсіз, бірақ дәлелді пікір қалыптастыру мақсатында, оны жан –
жақты зерттеу мүмкіндігіне ие болу үшін қажетті ақпаратты мектепте ғана емес, бүкіл әлемнің ғылыми,
мәдени және ақпараттық орталықтарында еркін алу құқығының болуы;
- өмірде пайда болатын проблемаларды айқындауда және оларды бірлесіп шешуде өзіңнің ақыл –
ойыңды, денеңді және имандылығыңды үнемі сынау, осы кезде белгілі бір әлеуметтік рөлдерді «сомдап»
көру
Тарихты оқытуда оқушылардың логикалық ойлау мүмкіндігін дамыту.
Тарихты оқыту әдістемесі мен оқу нәтижесі
• тарихты оқыту әдістемесі, атынан көрініп тұрғандай, әдістемелік, демек жаратылымдық емес,
қоғамдық пән болыптабылады. Білім салаларының ішінде оған оқыту – тәрбиелеу теориялары мен
дидактика жақын. Демек, психология мен педагогикада бар табыстар,сонымен қатар жоғарыда келтірілген
ой – тұжырымдар биология мұғалімінің біліктілігіне тікелей қатысы бар.
• Ендеше, осы тұжырымдарға сүйене отырып, тарихты оқыту нәтижесінде қалыптасуға тиіс білік –
дағдыларды атайық.
Тарихты оқыту әдісетемесі мен оқыу нәтижесі (жалғасы)
Тарихтық білім алу нәтижесінде:
• ойлау алу, сөйлей алу білік – дағдылары;
• эмоционалдық ерік – жігер;
• шығармашыл әрекет еті білік – дағдылары қалыптасады, дами түседі.
Осылайша білім алу нәтижесінде оқушы:
• талдауға (анлиздеуге);
• жинақтауға (синтездеуге);
• білімді жүйелеуге;
• бақылауды, қорытынды жасауды, нәтижені тексеруге үйренеді және (немесе) осы білік –
дағдыларын шыңдайды.
Оқушының игеруі қажет кейбір логикалық (теориялық әдістер)
• талдау (анализ) – кез келген құбьылысты, затты құрауыштарына бөліп талдау;
• жинақтау (синтез) – жеке бөліктерді ойша біртұтас етіп құрастыру;
• салыстыру – зерттеліп отырған объектінің не құбылыстың ерекшілігі мен ұқсастығын көрсету;
• қорытындылау – оқушының сезіммен қабылдаған ұғымын одан әрі кейіптік күйінде қабылдауы.
• нақтылау – оқушының білінің егжей – тегжейіне үңіліп, меңгеруі (негізінен зертханалық сабақта).
• себеп – салдар байланысын дәлелдеу.
Тарихты оқыту технологиясы
• Оқулық материалдарын қайталап айтып беруге негізделген дәстүрлі оқытудың нәтижесінің кемде
– кем екені белгілі. Сондықтан оқушыларда қалыптасуға тиіс сапаларға қол жеткізу үшін, педагогикалық
әдебиеттерде айтылғандай, технологиялық ыңғайға ауысу қажет.
• Практикада осындай сапаларды қалыптастыруға болатындығына көз жеткізе алдық деп есептейміз.
Бұның айғағы ретінде келесідей жағымды өзгерістер динамикасын ата аламыз.
1) оқушылар тапсырмаларды жүйелі орындауға үйренеді;
2) біртіндеп күрделендірілген тапсырмаларды орындауға тырысуға дағдыланады. Демек, өмірде
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кездескен танымдық тосқауыдарды, қиындықтарды жеңуге үйренеді.
3) Олар БДД – ның игерудің жоспарын құрып, қорытынды шығарып, негізгі ойды бөліп алуға
тырысатын болады;
4) Оқытуда пайдаланылатын проблемалық сұрақтар өмірден алынатындықтан, осындай мәліметтерді
практикада қолдану дағдылары қалыптасады;
5) Оқушылар өз білімдерін өздері бағалап, өз деңгейлерін анықтауға мүмкіндік алатындықтан, білім
алуға деген жауапкершілікті сезінеді;
6) әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдылары қалыптасалы;
7) айтылғанның барлығы оқушыларды өзіндік ой қорытуға, ойын жүйелеуге, нәтижесін шығарып,
сыни бағалауға үйретеді.
Тарихты оқытуды технологиялық тұрғыда жоспарлап өткізуге қажетті шарттар
• Оқыту процесінің негізгі мақсаты – білімді де тәрбиелі, өздігінен сәтті еңбек ете алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.
• Оқыту процесі кешенді және біртұтас, сондықтан оны ұйымдастыру өзара байланысты бірқатар
іс – шараларды жүзеге асыруды талап етеді:
- алдымен бастапқы жағдайға талдау жасалады;
- содан соң оқу мақсаты анықталады, жұмыс жоспарланады, оқу мазмұны анықталып, қажетті оқу
әдебиеті белгіленеді;
- оқу іс - әрекеттері ойластырылады, кері байланыс орнатылады;
- бақылау өткізіліп, түзетулер енгізіледі; оқу процесінің нәтижесі талданады;
- әр сабақтың нәтижесі қорытылып, күтілген нәтижеге жеткендігі тексеріледі.
Сабақты дәстүрлі тұрғыда жоспарлаудың ерекшіліктері:
Мұғалім түсіндіреді, сұрайды, бағалайды, қорытындылайды.Оқушы түсіндірілген сабақты
қайталайды, сол бойынша бағаланады.
Сабақты технологиялық тұрғыда жоспарлаудың ерекшіліктері:
Мұғалім мен оқушы бірлесіп шығармашылық әрекет етеді, ортақ нәтиже жаңа іс - әрекеттер мен
ізденістерге мұрындық болады.
Қорыта келгенде, еліміздің ертеңі елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Келешек - жастардың
қолында, жастардың тағдыры – ұстаздардың қолында!!!»
Хасенеева А.Б.
Магистр образования
АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы»
(Республика Казахстан)
LET’S PLAY GRAMMAR!
The main aim of the foreign language learners is to speak the target language. In real life the Kazakhstani
students are overloaded with knowledge but practical application remains difficult. Why does it happen? The
students learn the rules by heart and drill oral or written exercises – no communication takes place. Nowadays
teachers are always told to use language functionally, not formally. Educators are not only told to do it but they
themselves know that they should do it because they were students and know the best way to learning language.
To teach functionally means “teachers must create real situations where students can apply the knowledge given
them” [4, 429]. When students see practical value and application of the acquired knowledge, they are more
motivated and interested in learning. Consequently, the following question arises: “How should grammar be
taught?” Language must be taught in a context, through a context. “If learners are not given opportunities to
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explore grammar in context, it will be difficult to see how and why alternative forms exist to express different
communicative meanings” [5, 102]. Therefore, even though some teachers might consider games to be timeconsuming and getting students out of control, using grammar games in the classroom motivates students because
it helps create a meaningful context, real communicative situations and a funny, relaxed atmosphere.
“Some teachers have been using games in the EFL classroom for many years, others wait to be convinced
of their utility. Those who make use of games do so for a variety of reasons, most of which are reflected in the
literature about games” [2, 19]. The question is: “Why are they hesitant about using games in teaching English?”
The first reason is that most of the teachers are inclined to practise authoritative style of teaching [1, 163].
While playing games students can get out of control because we cannot monitor them and make them do something
they do not want to otherwise the essence of the game can be lost. While playing games students can get involved
so much that they forget about discipline and shout or wander around the room. But we can solve the problem
by thorough planning the game so that students will be so involved and busy that they will not have time to be
naughty.
The second reason is that some teachers consider games time-consuming because to be effective games
should be thoroughly planned and prepared. Also “teachers have to introduce a text as input and explain grammar
aspects: hardly any time remains for essential proceduralisation via games” [3, 140]. In addition, the students
can be so involved that a game can take more time that it is planned. This problem can be easily solved, too.
There should be a strict time management so that a game doesn’t take more time than it is planned. Students
can themselves keep the time. Moreover, the time you spent on preparing a game would be compensated by the
effective results of the game.
One of the main benefits of using games in teaching English grammar is that games create meaningful
contexts of using a certain grammar item and real communicative situations. When students play a game, they see
the aim of using a certain grammar item. While playing a game, students communicate because they want to win.
For example, when they have a competition they have to follow some rules, that is, to use certain grammar items,
and they use them in a context.
“No materials used in ESL instruction have evidenced as much conservatism as those used in the teaching of
grammar. The model of the traditional textbook, in which every rule is presented by means of a general explanation
followed by an exercise consisting of a series of noncontextualized sentences, is still found to a greater or lesser
degree in most grammar materials. Some recent approaches have attempted to supplement or replace the traditional
approach with models of correct usage and exercises which provide a greater degree of contextualization” [7, 201].
Games, in addition, create a funny, relaxed atmosphere for students to acquire and learn certain grammar
items. It is scientifically proven that learning in a relaxed atmosphere is more effective than being tightly monitored
and overloaded with tedious drills. “Positive emotions stimulate, for example, the dopamine system, which controls
motivation and rewards effects. Dopamine is a messenger substance (neuromodulator and neurotransmitter) that
plays an important role in learning” [3, 139]. When students enjoy learning they learn and memorize better. “Classmade games are a great teaching tool. Because games are fun to make and play, students eagerly attack otherwise
boring language concepts. The more often they play, the more comfortable they become with any new concept” [8,
58]. “Language play includes a wide variety of activities, as any communication can take place playfully through
manipulations of linguistic form, meaning, or use” [6, 559].
According to a survey concerning teaching grammar in Kazakhstani schools:
1) Games are very useful in teaching English grammar
2) Games should take a major part of the English lesson
3) Learning language in a context is always meaningful
4) As teachers we can create a meaningful context through games
5) English grammar in Kazakhstani schools and universities is taught in a boring and tiresome way
6) The difference between fun play and a game is in the aims and objectives of the activity
7) Grammar games should be differentiated according to the age and the level of pupils’ knowledge
8) Games can help motivate and make learning of English more fun and easier
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9) It is hard for young students to learn English grammar because teachers use only drill exercises when
introducing or implementing it in lessons
10) Teachers should be more flexible and deviate from the traditional authoritative ways of teaching
This survey shows that English teachers nowadays, fortunately, deviate from old traditional ways of
teaching and are inclined to use new techniques and ways in teaching English grammar.
Conclusion
The main aim of English teachers is to teach students to communicate in English but some of the teachers
forget about this goal. When presenting grammar, they make their students learn the rules by heart and drill
grammar exercises. Grammar is a very boring subject to learn, but we cannot go without it. That is why we have
to teach it but it is in our hands to make it more interesting and easier to learn. Grammar games prove to be very
effective in teaching and learning English grammar because they motivate students showing them the purpose of
learning grammar and creating a meaningful context.
“Clearly, playful handling of grammar is more entertaining than written exercises. If learners play during
instruction, have fun at competition and success, and yet experience neither negative evaluation nor frustration due
to their errors, then there seems to be no argument against the use of games. If they additionally facilitate achieving
the goal of memorization and oral recall, then games acquire a didactic purpose as well” [3, 139].
Examples of grammar games
While teaching English grammar the teachers can use the following games in presenting and consolidating
certain grammar items.
“Snowball”
The children make a circle. The teacher has a ball and he/she says: “I can swim” and throw the ball to one of
the students. The student is to repeat what the teacher can and add what he/she can do and throw the ball to another
student. All the students do the same.
“And then I saw”
Conjunctions keep things moving when you tell a story as a class. Start with a sentence, such as, “This
morning, I woke up late”. Each student adds a conjunction (such as but, and, therefore, etc.) and his/her own idea:
“But I got to school on time”.
“Find a mouse”
It’s an online game. It helps much when teaching prepositions. There is a room and a mouse is hiding in this
room. Each time the mouse hides the children are to find it choosing the sentence with the right preposition.
“What do you do in the morning?”
It is a survey. There is a table and students are to fill it. They go around the classroom and ask classmates:
“What do you do in the morning? In the afternoon? In the evening?” With the help of this survey you can both
consolidate Present |Simple tense and the vocabulary on the topic “Everyday activities”.
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Христофорова В.К.
Алматинский областной институт профессионального
развития кадров (Республика Казахстан)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ НРАВСТВЕННОГО
САМОСОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА
Анализ взаимосвязи субъектных свойств личности и нравственного самосознания проводился
посредством корреляционного анализа данных всей выборки по методу Пирсона. Исходя из общего
числа испытуемых, принимавших участие в исследовании, были определены достоверные значения
корреляционных коэффициентов: 0,27 при p<0.001; 0,21 при p<0.01; 0,16 при p<0.05.
Из полученных данных следует, что:
- Субъектные свойства самосознания тесно связаны с уровнем развития морально-нравственного
сознания и способности личности к самопознанию. Эти свойства обеспечиваются деятельностными и
альтруистическими установками, смысложизненными ориентациями, а также ценностями духовного
удовлетворения, обучения и общественной жизни. Чем выше уровень субъектности самосознания, тем в
большей степени поведение личности строится на основе интериоризованных нравственных стандартов.
- Субъектные свойства общения тесно связаны с системой ценностных ориентаций, нравственной
воспитанностью, смысложизненными ориентациями и устремлённостью в будущее на фоне позитивного
и бережного отношения к собственной личности. Эти свойства обеспечиваются ориентацией на цель,
процесс и результат жизнедеятельности, ценностями саморазвития, престижа, достижений и креативности.
Чем выше уровень субъектности в данном аспекте, тем выше самоинтерес и самопринятие.
- Субъектные свойства деятельности тесно связаны как с уровнем развития морально-нравственного
сознания и смысложизненными ориентациями личности, так и с системой ценностней. Данные
свойства обеспечиваются положительным самоотношением и стремлением к утверждению собственной
индивидуальности. Отрицательные корреляты с ценностями профессиональной жизни и ценностями
активных социальных контактов на наш взгляд отражают специфику кризисный проявлений подросткового
возраста.
В целом полученные эмпирические результаты позволяют выстроить структуру субъектности
в подростковом возрасте. Первая ее составляющая – это морально-нравственное сознание, вторая
составляющая – смысложизненные ориентации, третья составляющая – это ценности, четвёртая –
самопринятие, и пятая – социально-психологические установки.
Проведённый на предыдущем этапе корреляционный анализ позволил выделить наиболее значимые
связи показателей нравственного самосознания с компонентной структурой внутренней позиции личности.
Факторизация проводилась по 54-м переменным, характеризующим нравственное самосознание в выборках
подростков, отнесённым и не отнесённым к состоянию социально-педагогической запущенности.
В группе подростков, отнесённых к состоянию нормы в структуре субъектной позиции личности
выявлены 7 факторов, совокупный процент дисперсии которых составляет 65,1%.
I фактор обозначен нами как «Собственные смыслы». Значимые веса в нём имеют 26 показателей,
связанных со смысложизненными ориентациями, самоинтересом, аутосимпатией, саморуководством
и самопониманием. Интересно, что в данном факторе общечеловеческие ценности и волевой контроль
поведения представлены отрицательными корреляциями. Мы связываем данный факт с существующим в
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подростковом возрасте разрывом между нравственным сознанием и поведением.
II фактор обозначен нами как «Присвоенные ценности». Значимые веса в нём имеют 21 показатель.
Отличием данного фактора от предыдущего является представленность в нём общечеловеческих ценностей
положительными корреляциями. В остальном значимые веса данного фактора также как и в предыдущем
связаны со смысложизненными ориентациями, самоинтересом и самопониманием.
III фактор обозначен нами как «Поиск нового нравственного опыта» Значимые веса в нём имеют
10 показателей, связанных со склонностями к отклоняющемуся поведению на фоне адекватности
нравственных оценок. Этот фактор на наш взгляд отражает некое поведенческое экспериментирование в
переходном возрасте, связанное со стремлением быть как все.
IV фактор обозначен нами как «Самоанализ недостатков». Значимые веса в нём имеют 7 показателей,
связанных с отрицанием морально-нравственных норм. Однако в отличие от подобного фактора в
ситуации социально-педагогической запущенности, здесь это состояние сопровождается стремлением к
самосохранению и самоинтересом.
V фактор обозначен нами как «Проба своих возможностей». Значимые веса в нём имеют 5 показателей,
связанных с морально-нравственными оценками, неуверенностью, нечувствительностью к отношению и
оценкам других, склонностью к аддиктивному поведению.
VI фактор обозначен нами как «Ответственность за себя». Значимые веса в нём имеют 4 показателя,
связанные с представлением о себе как о хозяине жизни (Локус контроля - Я), внутренней борьбой и
сомнениями.
VII фактор обозначен нами как «Служение другим». Значимые веса в нём имеют 6 показателей,
связанных с альтруистической установкой, самопониманием в сочетанием с отрицательными коррелятами
в интегральном чувстве Я, самоуверенности и эгоистической установке.
В группе подростков, отнесённым к социально и педагогически запущенным в объектной позиции
личности выявлены 6 факторов, совокупный процент дисперсии которых составляет 71,4%..
I фактор обозначен нами как «Объективные ценности». Значимые веса в нём имеют 18 показателей,
связанных с общечеловеческими ценностями при затруднениях с формированием ценностного отношения,
социально желательным поведением, эгоизмом, низким уровнем интегральности собственного Я и
неуважением к собственной личности.
II фактор обозначен нами как «Пассивная морализация». Значимые веса в нём имеют 13 показателей,
связанных с моральным сознанием, нравственной воспитанностью, смысложизненными ориентациями,
совестливостью, неуверенностью в себе и стремлением к самосохранению.
III фактор обозначен нами как «Принятие себя плохого». Значимые веса в нём имеют 8 показателей,
связанных с интересом к собственной личности, волевым контролем эмоциональных реакций, установками
на процесс и результат деятельности, при недостаточной этической рефлексии и нравственной
воспитанности.
IV фактор обозначен нами как «Девиантное поведение». Значимые веса в нём имеют 7 показателей,
связанных с непринятием себя, отсутствием симпатии к себе, самообвинением и склонностями к различного
рода отклонениям в поведении.
V фактор обозначен нами как «Пассивная сознательность». Значимые веса в нём имеют 7 показателей,
связанных с пониманием морально-нравственной неприемлемости определённого поведения в обществе,
установками на социальную желательность поведения, самопонимания и саморуководства при отсутствии
интереса к собственной личности и игнорировании отношения других.
VI фактор обозначен нами как «Самоутверждение любой ценой». Значимые веса в нём имеют 6
показателей, связанных с ценностью собственной индивидуальности, социально-психологическими
установками и самооправданием.
Сравнительный анализ факторов нравственного самосознания подростков: норма и социальнопедагогическая запущенность
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Факторы нравственного самосознания и
поведения подростков (норма)
Присвоенные нравственные ценности
Собственные нравственные смыслы
Поиск нового нравственного опыта
Самоанализ недостатков
Проба своих возможностей
Осознанная ответственность за себя
Служение другим

Факторы нравственного самосознания и
поведения подростков (запущенность)
Объективные нравственные ценности
Неличностная морализация
Девиантное поведение
Принятие себя плохого
Самоутверждение любой ценой
Пассивная сознательность

Сравнительный анализ показал, что факторы нравственного самосознания подростков в норме
связаны с активной субъектной позицией личности: присвоенные нравственные ценности, собственные
нравственные смыслы, поиск нового нравственного опыта, самоанализ недостатков, проба своих
возможностей, осознаная ответственность за себя, служение другим.
У социально и педагогически запущенных подростков, наоброт, просматривается влияние пассивной
объектной позиции личности – это объективные (неинтериоризированные) нравственные ценности,
неличностная морализация, принятие себя плохого, самоутверждение любой ценой, девиантное поведение,
пассивная сознательность.
Итак, социально-педагогическая запущенность обусловливает снижение уровня развития субъектных
свойств личности подростка, что формирует их объектную позицию в жизни. В свою очередь, данная
личностная позиция влияет на нравственное самосознание и поведение запущенных подростков. У них
более выражены отклонения в нравственном самосознании и поведении.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из основных факторов повышения качества образования является высокий уровень
профессиональной компетентности педагога.
В непрерывно изменяющемся современном обществе большое значение приобрел высокий
профессионализм, профессиональная компетентность специалистов разных сфер и уровней
производственной и общественной жизни. Это напрямую касается и работников образовательной сферы,
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поскольку, во-первых, педагоги, прежде всего, сами должны быть профессионально компетентны в своей
области деятельности, и, во-вторых,
профессиональное образование всегда было и продолжает оставаться направленным на всестороннее
развитие личности.
Важно отметить, что в современных условиях реформирования образования радикально меняется
статус учителя, преподавателя, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его
профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма.
К сожалению, в настоящее время в науке нет однозначного подхода к определению понятий
«компетентность специалиста» или «профессиональная компетентность». В зарубежной литературе под
компетентностью подразумевают «углубленное знание», «состояние адекватного выполнения задачи»,
«способность к актуальному выполнению деятельности» и т.д., что не отражает содержания этого понятия
в полной мере. В отечественной науке профессиональную компетентность трактуют как определенное
психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как обладание
человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции (А.К.Маркова); как
наличие специального образования, широкой общей и специальной эрудиции, постоянное повышение
своей научно-профессиональной подготовки (В.Г.Зазыкин и А.П.Чернышева); как профессиональную
подготовленность и способность субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной
деятельности (К.А.Абульханова); как потенциальную готовность решать задачи со знанием дела
(П.В.Симонов).
Система повышения квалификации призвана создавать условия для самоактуализации педагогических
работников, совершенствовать приемы самообразования на основе имеющегося профессионального
опыта. Если характеризовать понятие “компетентность” в этом контексте, необходимо говорить об
индивидуальных способностях педагога: легко и быстро овладевать новыми востребованными способами
деятельности, успешно выполнять профессиональные обязанности. Исходя из данного определения
компетентности педагога в системе повышения квалификации, можно вести речь, например, о его умении
развивать творческие способности учащихся, формировать общечеловеческие ценности, воспитывать
здоровый образ жизни.
Профессиональной компетентности в полной мере достигает специалист, обладающий необходимыми
профессиональными знаниями и опытом, легко адаптирующийся к изменяющимся условиям современного
общества. И для того, чтобы потенциальные качества личности учителя приобрели черты актуального
проявления, необходимо создать условия, обеспечивающие активизацию его творческих возможностей.
В последнее время в деятельности учреждений системы повышения квалификации заметно изменились
приоритеты – произошел переход от предметно-знаниевых к профессионально-деятельностным. Вместе с
тем, современные тенденции развития системы повышения квалификации привели к изменению позиции
слушателя курсов, превращая его из пассивного участника, ориентированного только на получение
информации, в активного соучастника образовательного процесса.
Интенсивное обновление системы образования повысило уровень профессиональных требований к
учителю. Становится очевидным, что достижение целей современного образования во многом связано с
личностным потенциалом учителя, его общей и профессиональной культурой. Сегодня от современного
учителя требуется высокий уровень организации собственного труда, творческий подход к предмету и
тесное сотрудничество с учащимися. Решение задач, стоящих перед современным обществом в сфере
образования, может быть найдено только при наличии квалифицированных специалистов. Педагогу
необходимо иметь систему научно-методической организации для развития индивидуального стиля
деятельности. Систему, которая смогла бы помочь учителям эффективно решать проблемы, возникающие
в повседневной педагогической деятельности, своевременно вскрывать противоречия, формировать
новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний, повышать уровень профессиональной
компетентности.
По мнению многих исследователей невозможно обеспечить высокий уровень образования без
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изменения традиционной системы обучения в системе дополнительного образования. Так А.А.Андреев,
Е.С.Полат, С.В.Богданова, В.И.Солдаткин отмечают, что существующие модели повышения квалификации
являются неадекватными условиям деятельности современных учителей. В системе повышения
квалификации работников образования возникают препятствия, тормозящие дальнейшее развитие
системы в соответствии с современными требованиями: традиционные формы и модели регулярного
повышения квалификации являются затратными, малоэффективными, имеются сложности в организации
переподготовки и повышения квалификации учителей с полным отрывом от производства; отставание
педагогических технологий от требований современного образования; отсутствие достаточного количества
квалифицированных кадров, способных работать в системе повышения квалификации; слабая материальная
база для проведения обучения преподавателей, невысокая результативность образовательного процесса.
Однако потребность педагогов в повышении квалификации сегодня остается высокой, и в перспективе
будет лишь возрастать.
В настоящее время в Казахстане происходит модернизация непрерывного педагогического
образования, рассматриваются возможности перехода на многоуровневую систему подготовки и
повышения квалификации учителей, воспитателей, руководителей и других педагогических кадров
организаций образования. Разрабатываются и внедряются в практику требования к уровню знаний
слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования.
Предпринимаются определенные попытки по децентрализации управления и финансирования системы
непрерывного педагогического образования.
Быстрые темпы развития современного общества, динамичность и изменчивость делают
необходимым осуществлять повышение квалификации педагога практически ежегодно. В связи с этим
возникает проблема поиска новых форм и методов непрерывного повышения квалификации педагогов,
интенсифицирующих процесс их профессионального роста. Одним из перспективных вариантов решения
этой проблемы является технологический подход, в основе которого – синергизм в управлении непрерывным
повышением квалификации работников образования с использованием современных образовательных
программ (технологий обучения). Эти технологии следует ориентировать на то, чтобы они способствовали
расширению деятельностных способностей педагога, а также являлись основой для их личностной и
профессиональной реализации на практике через три вида технологий: информационную, мотивационнодеятельностную, управленческую.
Еще одной особенностью современной ситуации является то, что наиболее значимыми стали такие
образовательные ценности как самоорганизация, саморазвитие, самообразование, самореализация,
самоконтроль, самоменеджмент. Исследования К.С.Кудайбергеневой показали, что развитие
компетентности заключается в поиске целесообразных путей и способов самореализации. Самое главное,
чтобы реализовались личностные особенности, способность к самореализации, его умение вступить в
контакт с обществом. Для оценивания развития компетентности ученый предлагает лонгитюдный метод,
позволяющий установить основные закономерности в становлении и развитии педагогов в контексте
личностно-ориентированного образования.
Вместе с тем анализ существующего состояния образования позволяет утверждать, что система
повышения квалификации должна сегодня стать центром гуманитарного образования, центром
распространения психологической, технологической, содержательной и социально-психологической
подготовки, центром общения и межпрофессиональной коммуникации. В системе повышения квалификации
должен осуществиться переход от модели «поддерживающего образования» к модели «инновационного
образования», в том числе, на основе изучения и определения перспективных потребностей общего
образования.
По мнению исследователей системы повышения квалификации модернизация существующей
системы должна базироваться на следующих подходах:
•
демонополизации сферы повышения квалификации, расширения перечня организаций и
учреждений, участвующих в процессе повышения квалификации педагогических работников;
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•
введения принципа состязательности при оказании услуг в сфере повышения квалификации
педагогических работников;
•
прагматической (практической) направленности дополнительных образовательных программ, их
опоры на результативный инновационный опыт лучших педагогов и образовательных учреждений;
•
развития в рамках системы повышения квалификации проектной культуры педагогов, научнометодического сопровождения проектных групп и управленческих команд;
•
формирования в рамках региональной системы повышения квалификации профессиональных
педагогических сообществ (ассоциаций учителей-предметников и менеджеров образования, методических
советов, объединений, педагогических клубов и сообществ), их организационной, юридической и
информационно-методической поддержки.
В условиях информационного общества важнейшим фактором развития системы повышения
квалификации педагогов выступает ее открытость и вариативность: расширение спектра образовательных
программ, удовлетворяющих профессиональные запросы педагогов; установление сетевого взаимодействия
между институтами дополнительного профессионального образования; создание накопительной
системы обучения, позволяющей каждому педагогу конструировать собственную образовательную
траекторию. Вариативность позволяет учителю определить индивидуальный образовательный маршрут,
включающий выбор учебного заведения и соучастие в разработке образовательной программы с учетом
своих профессиональных и личностных потребностей, что, в свою очередь, требует обеспечения
соответствующего уровня компетентности у специалиста.
Таким образом, для достижения успеха в профессиональной деятельности главным условием
является стремление педагога к самосовершенствованию, постоянная нацеленность на личностное и
профессионального развитие.
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Шадиев Қ.Х.
экономика ғылымының кандидаты
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
(Қазақстан Республикасы)
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ –
БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ
Бүгінгі таңда білім берудің ұлттық жүйесі өте маңызды, қарқынды өзгерістердің сатысында тұр. Қазіргі
кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Сондықтан әр мұғалімнің алдындағы мұраты, ең
қасиетті міндеті – рухани бай, жан-жақты дамыған жеке, дарынды тұлға қалыптастыру және өз пәнінен
білім беріп қана қоймай, әр баланың мүмкіндігін ашу, оны шығармашылық тұлғаға жетелеу. Адамзат
баласының өз ұрпағын оқыту, тәрбиелеудегі ең озық, тиімді ізденістерін, тәжірибелерін жалғастырып,
тағы да тың жолдар іздеу, классикалық педагогиканың озық үлгілерін жаңа заман талабына сай дамыта
отырып еңбектену жалғаса бермек.
Бүгінгі күннің өзекті мәселесі - компьютерлік техникалық құралдарды оқыту процесінде пайдаланудың
тұжырымдамасы, компьютермен өткізілген сабақтарды ақпараттандырумен қатар, әдістемелік құралдар
жасау. Қазіргі кездегі компьютерлік технологияның даму деңгейі дәуірдің телекоммуникация мүмкіндіктері
мен артықшылықтарын көрсететін, толыққанды, сапалы және бәсекеге түсуге қабілетті білімді қамтамасыз
ететін нақты алғы шарттары болып табылады.
ХХІ ғасырда адам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді
шешу көзделіп отыр. Олар: білім сапасын көтеру, компьютерлендіру, Интернет, компьютерлік желі,
электронды және телекоммуникация, электронды оқулықтар даярлау. Бұлар білім алушылардың қазіргі
заман талабына сай білім алуына, білім сапасын көтеруге әсер етеді. Жаңа электронды оқулықтардың
дүниеге келуімен берілетін білім мазмұны да өзгеретіні сөзсіз. Болашақта әр білім алушы компьютерлік
технология арқылы, Интернет, электронды пошта арқылы дүниежүзілік білім әлеміне еніп, онда өзінің
қажетін өтейтін білімді толығымен алуға, қажетті ақпараттық мәліметтерді, ғылым саласына байланысты
озық тәжірибелерді, осы мәселенің шетелдегі жағдайымен танысуына толық мүмкіндік туады. Мұның өзі
оқыту үрдісіндегі жаңа тенденция екенін көрсетеді.
Білім беруді дамытудың қазіргі заманғы кезеңі – оқытудың дәстүрлі түрінен жаңа педагогикалық
технологияға ауысатын өтпелі кезең. Дарынымен ерекшеленген білім алушыларға неғұрлым жайлы орта
жасайтын және әр тұлғаның даму мүмкіндігінің оқыту жүйесін құруға берік негіз болатын технологияларды
басты тірек етіп алу керек. Сондай-ақ, жаңа педагогикалық технологияларды дамыту мен қолдану – дербес
компьютерлер мен телебайланыс жүйелерінің мүмкіндіктерімен байланысты. Компьютерден хабары бар
білім алушының логикасы жақсы дамиды. Ақпараттық технологияны пайдалану енді-енді қалыптасып
келе жатқаны рас. Компьютермен өткізілген әрбір сабақтан соң білім алушы тест, бақылау жұмыстары
арқылы өз білімдерін бекітеді. Ол өз білімін өзі тексере алады. Бұдан соң білім алушының өз бетінше оқуға
қызығуы артады, өз білімін көтеруге ұмтылады.
Сонымен қатар, компьютерлер арқылы түрлі суреттер, бейнекөріністер көрсетіп, дыбыс пен музыка
тыңдауына да болады. Қазіргі ақпараттар ағыны дәуірінде оқушы одан хабардар болуы тиіс. Компьютер
көмегімен олар электронды кітапханаларға шыға алады, электронды кітаптар оқиды, электронды беттерді
парақтайды.
Интернеттің кез-келген тұтынушысы кездестіретін проблемалардың бірі – ақпаратқа қол жеткізу
проблемасы. Ол, ең біріншіден, ақпарат көлемінің өте толықтығынан көрініс табады. Қазіргі уақытта
Интернет ресурстарын пайдалану оқытудың дәстүрлі түрінен жаңа педагогикалық технологияға ауысу
және технологиялық процестерді негізінен өзгерту фактісінің бар екенін жоққа шығармайды. Жалпы
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қоғам дамуы мен жаңа технологияны енгізу сапалылығы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен
осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Экономикасы күшті дамыған елдердің тәжірибесі
білім беру жүйесін ақпараттандыру экономика, ғылым және мәдениеттің қарқынды дамуының негізгі кілті
екендігін көрсетіп отыр. Ендеше қазіргі заманның ақпараттық технологиясын игеруге міндеттіміз. Ол үшін
білім беру жүйесінде төмендегідей жұмыстар атқарылуы тиіс [1]:
1. Білім алушыларды ақпараттық қоғам жағдайында оқып білім алуға, өмір сүруге бейімдеу;
2. Жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияға бейімделген білім берудің ғылымиәдістемелік базасын жасау;
3. Білім саласын басқарудың жаңа формалары мен әдістерін пайдалана отырып, сапалы білім беру
жүйесін жаңарту;
4. Дүниежүзілік ақпараттық білім кеңістігіне білім беру жүйесін сәйкестіндіре отырып кіріктіру.
Қазіргі заман талабына сай жаңа ақпараттық технологияларды экономикалық білім беру үрдісінде
қолданудың басты мақсаты – білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру
арқылы интеллектуалдық қасиеттері, экономикалық құбылыстарды сезіну қабілеті, оларды тануы,
экономикалық теорияның түсініктерін игеруі, оны практика мен экономикалық өмірде бағдар ұстана
білуге үйрету.
Ақпараттық-коммуникациялық технология бойынша білім берудің бірінші принципі – бұл оның
әмбебаптылығы. Бұл жүйе оқытудың компьютерлік желілік технологиясы ретінде кең түрде қарастырады:
біріншіден, жүйенің осы қасиеті оқушылардың өздік жұмысты орындау тиімділігін арттырудың және
оған белсенділік танытудың қуатты құралы, екіншіден, кез-келген пәнді оқытуда бұл жүйенің өрісі өте
кең болып табылады. Үшіншіден, бұл жүйе қазір бізге белгілі болып отырған кез-келген компьютерлік
оқытудың әдістері мен технологияларды қолданудың барша мүмкіндігін береді: оқыту және аттестациялық
тестілеу, электрондық оқулықтар, сөздіктер мен анықтамалар, виртуалды зертханалар, ассинхронды және
синхронды қарым-қатынас құралдары [2].
Екінші принципі – бұл жүйенің ашықтығы. Программалау және басқа да компьютерлік
технологиялардан хабары жоқ кез-келген білім алушыға кез-келген пәндерді оқуға мүмкіндік береді.
Үшінші принципі – бұл стандартты желі құралдарын қолдану және әмбебап кіріктірілген мәліметтер
базасын негізінде жүйені құрастыру болып табылады. Осындай үш принципті қамтитын ақпараттық
есептеу техникасы мен компьютерлік жүйелер құралдарын қолдану арқылы жүзеге асатын білім беру
технологиясы білім берудің ақпараттық және коммуникациялық технологиясы деп аталады. Мультимедиа
технологиясы компьютерді тең дәрежедегі әңгіме-дүкен құрушыға айналдырып қана қойған жоқ, білім
алушыға аудиториядан (үйден) шықпай-ақ үлкен ғалымдар мен педагогтердің дәрістеріне қатысуына, өткен
және қазіргі тарихи оқиғаларға куә болуына, әлемнің ең белгілі мұражайлары мен мәдени орталықтарына,
жер шарының ең алыс және қызық түкпірлеріне сапар шегуіне мүмкіндік жасады.
Телеканалдық технологиялау білім алушылар мен оқытушылар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты.
Жүргізілген мониторингтік бақылаулар бойынша, компьютерлік жүйемен жұмыс білім алушылардың
әлеуметтік қоғамның мүшесі болу қажеттілігін арттыра түскені, телекоммуникациялық байланыс арқылы
білім алушылардың жақсарғаны, олардың оқуға деген қызығуының артқаны, үлгерімдерінің біршама
жоғарылағаны байқалады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай:
1. Олар білім алушыларға тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс
мәліметтер көлемін ұлғайтады.
2. Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге
болады.
3. Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдірілуі олардың таралымдалуы мен оқу материалының
сапасын арттырады [3].
Оқушылар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде көптеген пәндерді игере отырып
жаңа білімдерді өздігінен меңгереді. Сондай-ақ, осы технология бойынша дәстүрлі оқытудан ерекше
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педагогикалық-үйретушілік логика жүзеге асырылады, сабақтар жаңаша ұйымдастырылады және
оқытушының қызметі мен рөлі өзгереді. Компьютер мен телекоммуникацияның көмегімен білім алушы өз
бетінше, сондай-ақ өзге білім алушылармен топтасып бірге жұмыс істеуіне мүмкіндік алады.
Ақпарат алудың жылдам, көрнекі әрі қолайлы көзі – “медиатека”. «Медиа» – кез-келген мүмкіндікпен
берілетін ақпарат, ал «тека» – сақтаушы деген мағынаны білдіреді. Білім беру жүйесінде жұмыс атқара
бастаған осындай шағын «медиатека» бөлімі ақпаратты таратудың жаңа мүмкіндіктерінің басын қосушы
болып табылады. «Медиатека» қорындағы ақпараттар төрт бөлімге топтастырылған:
1. Қағаз бетіндегі ақпараттар (кітаптар, журналдар, оқулықтар, т.б.).
2. Магниттік ақпараттар (бейне және үнтаспалар).
3. Сандық (компьютерлер).
4. Телекоммуникативтік (компьютерлік) жүйелер.
Экономикалық модель – бұл кез келген тұжырым, формула немесе бағдарлама, оны қолдану
экономикалық құбылыстарды түсіну үшін көмектеседі. Мысалы, сұраныс және ұсыныс заңын және
қарапайым экономикалық модельдерді қолдану арқылы экономист белгілі тауарлардың бағасын болжауы
мүмкін. Әсіресе экономикалық модельдеуге кең мүмкіндікті беретін компьютерлік технологиялар. Мәселен,
«MESE-МЭМ» («Менеджмент және экономикалық модельдеу») ойыны – бұл бәсекелестік өмірде бір
саладағы кәсіпорындар қалай жұмыс жасайтынын сезінуге мүмкіндік беретін қызықты және практикалық
маңызы зор компьютерлік модель. МЭМ өзгермелі конъюнктура (іскерлік орта) жағдайында кәсіпорынды
басқарудың негізгі элементтері туралы түсініктер алуға көмектеседі. Мұнда білім алушылар қатаң бәсеке
жағдайында компанияны тиімді басқара білу қабілетіне, сонымен бірге кәсіпорынның стратегиясы, өнімнің
бағасы, өндірісті кеңейтуге инвестиция, маркетинг және ҒЗЖ бойынша шешімдерді қабылдай отырып,
топтық жұмыс дағдыларына ие болады, компанияның бос ақшалай қаражаттарын есептеуді үйренеді.
«MESE-МЭМ» компьютерлік ойынынан басқа, экономика сабағында тақырыптық жоспарға сәйкес
«Эколандия», «Титан», «Банктер іс-әрекетінде», «RUSE» және т.б. компьютерлік модельдерді де қолдануға
болады. Мұндай компьютерлік оқыту бағдарламалары білім алушылардың экономикалық үрдістерге
сергек қатысуға, компьютердің көмегімен мәселенің шешуін іздеуге ұмтылысын оятады. Сонымен
қатар компьютерлік моделін қолдану оқытушыға тапсырманы түрі жағынан да, мазмұны жағынан да
жекелендіріп беруге мүмкіндік жасайды. Білім алушылардың өз бетімен ойлауын дамытуға ықпал
етеді, оларға есепті шығару кезінде шартында көрсетілген өлшем мәндерін талдауға мүмкіндік беріледі.
Оқытудың компьютерлік модельдері үрдіс уақытын “созуға” немесе “қысқартуға”, әрекеттің жүйелілігін,
сондай-ақ ұзындық ауқымын өзгертуге, эксперименттік графикамен, мультипликациямен, дыбыстық
қатармен толықтыруға мүмкіндік береді.
Компьютерлер сабақтарда оқыту құралы, сабақ берудің бұрынғы әдіс-тәсілдерін толықтырушы
рөлін атқарып тұрады. Әр түрлі сабақтарда жиі қолданылатын графикалық (сызба, кесте, диаграммалар),
нышандық (тарих және география карталары), бейнелеу (фото, картина, сурет, кинолар), табиғи (зат пен
құбылыстың суретін көрсету), түрлі көлемдік көрнекіліктерді (геометриялық фигуралар) компьютерде
көрсетудің ауқымдылығы мен тиімділігі оқулық пен танымдық үрдіске жаңа сипат беретініне дау жоқ.
Бірақ, бұл үнемі компьютерді қолдану керек деген сөз емес. Электронды оқулықтарды оқыту үрдісіне
шығармашылықпен енгізу – уақыт талабы.
Экономика сабақтарында телекоммуникациялық технологияларды қолданудың екі жолы бар:
1. Білім алушыларды желімен жұмыс жасауға үйретуді ұйымдастыру.
2. Телекоммуникациялық жобалармен (проект) жұмыс жасау. Ол бойынша желіде өткізілетін әр
түрлі жобаларға қатысу, жарнама жасау, Web-бетін құру.
Телекоммуникациялық технологияларды қолданудың әрбір жолында оқытушыға белгілі-бір мақсаттар
қойылады. Оларды тереңірек былай түсіндіруге болады.
1. Білім алушыларды желімен жұмыс жасауды ұйымдастыру, ол сабақты басқару жүйесінде жаңа
бағдарламалардың енуіне көмек көрсетеді, оқытушының қашықтықтан оқыту бағдарламаларына қатысуын
қамтамасыз етеді, білім алушылардың өтілетін телекоммуникациялық жобаларға қатысуына мүмкіндік
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туғызады.
2. Телекоммуникациялық жобалармен жұмыс жасау, ол оқу кабинеті, білім беру мекемелерінің
арасында желілік телекоммуникациялық оқыту жобаларына қатысу деген сөз [4].
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды іс жүзінде үйлестіре
қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне ақпараттық технологияның тез жаңаруы мәселені
қиындата түседі. Жағдайды жақсарту үшін білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-қатынастық
технологияларды кіріктіру қажет, сонда педагог өзі білетін, жақсы меңгерген, бейімделген техникалық
құралдарды сабақта тиімді қолданады. Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып
жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар
мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол
ашуы керек.
Қорыта келгенде, оқу үрдісінде компьютер мен телекоммуникацияны пайдалану білім алушылардың
шығармашылық жұмысының өнімділігін арттыруға ықпалын тигізеді. Бірақ компьютер оқытушыны
алмастыра алмайды, себебі ол оқу үрдісінің орталық тұлғасы бола тұра білім алушыға тек бағыттаушы
ретінде әсер етеді, оқу материалын дайындайды, көмек беру деңгейін анықтайды. Бүгінгі күні білім
жүйесіне жаңа құрылым беру үшін телекоммуникация жүйелерімен толықтырылуы қажет, сонымен
қатар білім үрдісіне ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізуде жоғары біліктілікке ие
мамандар керек.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
к.п.н., старший преподаватель кафедры академического рисунка Казахского
Наблюдаемая на сегодня радикальная трансформация всей социально-культурной сферы казахстанского
общества, процесс глобализации создают совершенно иное окружение для существования традиционных
культур, национальных традиций, профессионального искусства и художественного образования в нашей
стране. Особую угрозу здесь представляет зависимость нравственных, моральных ценностей современного
человека от уровня его материального благосостояния, что еще более усугубляет данную проблему.
Активное воздействие на людей социальных коммуникаций, новых технологий, Интернета, виртуальной
и эзотерических культур привело к формированию совершенно иной информационно-образовательной и
культурной среды в обществе. Данное, в конечном счете, порождает немало социально-психологических
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противоречий, которые оказывают влияние на современного человека, желающего получить знания и
развить себя как человека культурного. На наш взгляд, этой глобальной цели должна отвечать система
непрерывного художественного образования. Непрерывность является закономерностью и императивом
художественного образования, так как связана с диалектической природой самого искусства, с
психологическими особенностями развития личности, с профессиональным становлением специалистов
в области искусства.
Развитие и непрерывность художественного образования в современном казахстанском обществе –
один из актуальных вопросов. Всем известно, что творческое, эстетическое, профессиональное воспитание
подрастающего поколения определяет уровень культуры общества и его экономическое и социальное
развитие. Так какая же модель непрерывного художественного образования должна быть в нашей стране?
С одной стороны лежит американская модель образования, с другой - европейская, а наша модель посередине, мы евразийская страна. Здесь, к сожалению, нет никаких исследований интеграционного
характера, есть лишь небольшие, локальные, но они, по сути, не дают ответа на вопрос о сценарии развития
системы непрерывного художественного образования. Теперь попытаемся вкратце обозначить основные
моменты сценария развития непрерывного художественного образования.
Первый момент: развитие творческой личности. Знаменитый Иоганн Фихте в своей фундаментальной
работе «Назначение человека» говорит о том, что главной познавательной способностью людей является
творческая фантазия. Существующая система художественного образования как раз и занимается ее
развитием. В этом плане накоплен уникальный опыт, методики, технологии. Данная доминирующая идея
(развитие творческой фантазии) созвучна функциональным возможностям искусства, которое, будучи
уникальным явлением человеческого бытия, выражается в художественном творчестве, имеет силу в
правде и красоте и способствует формированию в человеке культуры восприятия окружающего мира. Об
этом, прежде всего, свидетельствуют богатые традиции развития художественной культуры Казахстана и
художественного образования.
Второй момент: социологические исследования раскрывают социальную полифункциональность
искусства на основе системного подхода к человеческой деятельности. Функции, связанные с
преобразовательной, познавательной, оценочной деятельностью человека, с процессом его общения,
свидетельствуют о значимости искусства в развитии культурного потенциала общества и становятся
механизмом его формирования. Психологические особенности личности и социальные функции
искусства являются объективными предпосылками для развития содержательных основ непрерывного
художественного образования. Его реализация связана с особой организацией, в какой бы сфере, общего
или специального образования, оно не функционировало. Поэтому необходим анализ по вопросу
полифукнциональности искусства.
Третий момент: особое внимание при конструировании содержания непрерывного художественного
образования следует обратить на наблюдаемый рост национального самосознания, выражающих в
интенсивном развитии традиционно-национальных культур, в возврате к своим истокам, своим корням,
своим предкам. Если допустить исчезновение хотя бы одной из культур, картина мира окажется неполной.
Идея диалога цивилизаций, диалога культур (Выготский Л.С., Библер В., Суббето А. и др.) рассматривается
как стратегическая составляющая ухода от одностороннего линейного мышления к многостороннему
и многообразному, или иначе говоря поликультурному. Таким образом, модель непрерывного
художественного образования должна строиться на идеях этнокультурного и поликультурного образования.
Доказательством служит активно развивающаяся философия культуры. Чтобы прийти к такому выводу,
достаточно проанализировать материалы круглых столов и обсуждений ученых. В трудах Б. Муравьева,
отмечается, что развитие будущей цивилизации связано со всеобщим возрождением всех культурноисторических типов через взаимопонимание, которое основывается на общественно осознанном гнозисе.
«Мы придем к расцвету национальных культур в единой мировой цивилизации - к творчеству великого
принципа человеческого братства», - считает этот ученый (1). Таким образом, мы отметили основные
моменты развития содержания непрерывного художественного образования.
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Образование человека – одна из социальных задач общества. В связи с этим существуют различные
социальные проекты, направленные на обеспечение образования человека. Образование сегодня должно
создавать серьезные предпосылки для образовательного процесса в течение всей жизни. Особенно актуально
данное утверждение для специалистов в области искусства, постоянная необходимость совершенствования
навыков и умений изобразительного творчества с одной стороны, а с другой постоянная необходимость
художников-педагогов «идти в ногу» с интенсивным развитием науки.
В чем же сущность непрерывного образования? Ответ на этот вопрос можно найти в трудах
известных ученых: «…смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении развивающихся
потребностей личности и общества в образовании, воспитывающем по полноте, индивидуализированном
по времени, темпам, направленности в предоставлении каждому возможностей реализации собственной
системы получения образования» (2). Отсюда, целью концепции непрерывного образования должна
стать концептуальная идея – разработка теории развития системы непрерывного образования в условиях
социально-культурной, национальной и демографической ситуации в конкретном регионе, определение
путей и механизмов удовлетворения национально-культурных потребностей населения в сфере образования.
Все это в полной мере относится и к непрерывному художественно-педагогическому образованию.
Непрерывное художественное образование на территории стран постсоветского пространства, в том
числе и Казахстане имеет давние исторические традиции, развивается объективно, однако, на данном этапе не
сложилось как целостная образовательная система. Предпринимаемые ранее попытки создания концепции
художественного образования в целом характеризуются локальностью, абстрактностью, отсутствием
теоретического обоснования системы непрерывного художественного образования, отсутствием единых,
отвечающих новой образовательной парадигме, концептуальных подходов к непрерывному образованию в
области изобразительных искусств. На данный момент в Казахстане существует реальная необходимость
создания целостной, теоретически обоснованной системы непрерывного образования в области
изобразительных искусств.
Системный подход к процессу общего и профессионального образования в области изобразительных
искусств наполнит педагогическую науку новыми сведениями о становлении непрерывного образования
в РК и будет способствовать развитию непрерывного художественного образования в соответствии с
современными образовательными тенденциями. Непрерывное образование в области изобразительных
искусств как целостная система будет содействовать установлению согласованности его содержания
на разных образовательных ступенях, внесет позитивные качественные изменения в его процесс и
результат. Практическая реализация концепции должна опираться на исторически сложившуюся в РК
систему художественного образования во всех типах и видах образовательных учреждений: детских
садах, общеобразовательных школах, специализированных школах искусств, учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования, в учреждениях дополнительного
образования. Осуществление системного подхода к художественному образованию в рамках единого
художественно-образовательного пространства РК позволит рассматривать его педагогически
направленный процесс как альтернативу стихийного влияния массовой культуры на человека, как
оптимизирующий фактор художественно-творческого и профессионального становления личности, как
механизм развития культурного потенциала общества.
Таким образом, на наш взгляд совершенствование системы образования РК в области изобразительных
искусств возможно при создании следующих оптимальных условий:
- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность различных уровней
образования в области изобразительных искусств;
- поликультурный подход к художественному образованию, предлагающий изучение максимально
широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на культуру казахского
народа;
- комплексный подход к преподаванию дисциплин изобразительного цикла на основе взаимодействия
различных видов изобразительных искусств;
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- организация процесса обучения изобразительной деятельности на основе современных
педагогических технологий, направленных на развитие творческих способностей;
- взаимодействие целей, задач и содержания общей художественной и художественнопрофессиональной подготовки, осуществляемой на разных ступенях непрерывного образования в области
изобразительных искусств в учреждениях общего и профессионального образования;
- воплощение на любой ступени непрерывного художественного образования единых педагогических
принципов (целостности, преемственности, системности);
- установление соответствия между особенностями художественно-образовательного процесса и
используемыми формами, методами и современными образовательными технологиями.
Литература:
1. Муравьев Б., Гнозис: эзотерический цикл. Киев, 1998. - с. 41.
2. Воспитание и развитие личности студента в условиях современного вуза//Всероссийская научнопрактическая конференция. – М.,2000. – 274с.
Шакурова Н.Ш.
Павлодарский областной институт повышения
квалификации педагогических кадров
(Республика Казахстан)
О ПРАКТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Сегодня, как никогда, важное значение имеют готовность учителя к непрерывному профессиональному
образованию, такие качества учителя, как мобильность и универсальность. Ориентир на образовательные
потребности педагога – это ресурс эффективного сотрудничества всех субъектов системы образования и
роста профессионального мастерства кадров. При этом, безусловно, возрастает ответственность системы
дополнительного профессионального образования за обновление и обогащение знаний учительских
кадров.
Задача института повышения квалификации – создать условия для того, чтобы педагог в наиболее
комфортном режиме мог удовлетворить свои образовательные запросы [1, 21].
В настоящее время, в условиях реформирования системы образования, сформировались отличительные
черты деятельности института повышения квалификации:
•
обеспечение преемственности в развитии профессионализма педагогов при повышении
квалификации на курсах и в межкурсовой период как практическое воплощение принципа непрерывности
образования;
• взаимодействие ИПК с учебно-методическими кабинетами и методическими объединениями
учителей. Это создает возможности удовлетворения запросов практиков, учета особенностей развития
образования в конкретных районах, способствует индивидуализации и дифференциации последипломного
образования педагогов;
•
направленность деятельности института не только на поддержание определенного уровня
образования, но и на его инновационное развитие.
Роль методических служб и структур
повышения квалификации - придать этой работе системный характер, именно системный подход к
организации инновационных процессов станет гарантом стабильных качественных изменений.
В связи с этим определились наиболее характерные направления учебно-методического сопровождения
курсовой подготовки слушателей:
• в качестве учебной базы на аудиторных занятиях используются подготовленные методические
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разработки (рабочие программы, рабочие тетради);
• наряду с традиционными - учебное пособие, методические рекомендации, указания и т. п. сотрудниками ИПК ПК на основе компьютерных технологий подготовлены электронные версии учебных
занятий с основным и вспомогательным учебным материалом. Своего рода учебно-методический
комплекс, который включает тезисы лекций, опорные тексты из теоретических источников, вопросы,
списки литературы, описание ситуаций, модели, образцы деятельности - все в электронном формате в
доступной для слушателей форме;
• учебно-методические материалы имеют практико-ориентированную направленность.
Что в нашей образовательной практике может расцениваться как потенциал, как реальный вклад в
утверждение государственных приоритетов?
1. Изменения в системе повышения квалификации управленческих кадров мы связываем с
необходимостью обеспечить переход от административной к проектно-программной парадигме
менеджмента в сфере образования. Организация курсов на деятельностной основе позволяет создавать
условия для разработки слушателями реальных программ и проектов развития (учебных программ,
индивидуальных образовательных программ, программ развития школы) [2, 159].
2. Для осуществления системных изменений в образовании формируется областная сеть повышения
квалификации, базирующаяся на общей концепции. В институте разработана инновационная модель
методической работы на принципах сетевой организации в форме творческих площадок, лабораторий
перспективного опыта, педагогических мастерских на базе инновационных образовательных учреждений
и педагогических практик. Такая форма деятельности, безусловно, способствует результативности и
эффективности курсовой подготовки работников образования.
Инновационное движение по своей сути отвечает педагогической деятельности. Главное, чтобы в
основе данного движения было не просто желание что-либо менять, а была потребность осуществлять
преобразования, имеющие своей целью повышение качества образовательных услуг в соответствии с
приоритетами государственной политики [1, 13].
3. Для организации эффективного научно-методического сопровождения институт ввел в практику
работы новые направления в курсовой подготовке:
-курсы для экспертов «Экспертиза педагогической деятельности» (подготовка команды
педагогических работников, владеющих способами экспертной оценки);
-курсы для тьюторов инновационных технологий (формирование новой позиции тьютора, без которой
невозможно реализовать дистанционное образование).
Созданная «Школа педагога-исследователя» является важной составляющей для повышения
профессиональной компетентности педагогов (в течение года педагоги осваивают способы
исследовательской деятельности).
Используемые на занятиях в институте инновационные технологии обучения (среди них организационно-деятельностные игры (ОДИ), педагогические мастерские, коллективный способ
обучения, стратегии критического мышления, информационно-коммуникационные технологии)
становятся важнейшим механизмом формирования инновационной деятельности педагогических кадров
в учебном процессе института. Эта деятельность позволяет педагогам овладевать способами внедрения
новых технологий. Оправдывает себя использование такой формы, как накопительная система повышения
квалификации, позволяющая создавать условия для реализации педагогами возможностей непрерывного
образования, самостоятельно конструировать образовательный маршрут с учетом своих профессиональных
потребностей, проблем и выбирать наиболее приемлемые для себя сроки его реализации [2, 201, 202]..
Указанную форму повышения квалификации мы рекомендуем педагогическим работникам, имеющим
опыт повышения квалификации по традиционной форме.
Институт повышения квалификации становится сегодня не только центром систематического
проведения курсов повышения квалификации, но и центром обобщения, накопления и трансляции
педагогического опыта, научно-методического сопровождения образовательных процессов, экспертизы,
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информации, организации инновационной деятельности, иными словами, выступает в качестве
центра комплексно-интегрирующего характера. Созданы и ведутся комплексные базы данных по учету
инновационной деятельности в образовании, учебным заведениям нового типа, современных менеджеров
и др.
Очевидно, что специфика системы повышения квалификации, тем более в условиях активного
реформирования, предъявляет особые требования к деятельности методиста института. Это должен
быть не только высококвалифицированный специалист в своей области, но и специалист, знающий
практику, владеющий педагогикой образования взрослых. Мы можем констатировать, что функции
методиста системы повышения квалификации усложнились. Овладение новыми содержательными и
технологическими компонентами педагогической деятельности требует перехода от передачи информации
к совместному со слушателями планированию обучения, определению его содержания и форм, активного
профессионального развития [2, 208,211].
Принято считать, что уровень образованности человека тем выше, чем шире сфера деятельности и
выше степень неопределённости ситуаций, в которых он способен действовать самостоятельно, чем более
широким спектром возможных способов деятельности он владеет, чем основательнее выбор одного из
таких способов.
Значит наша задача – формировать и развивать у педагогов:
-способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
-способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых проблем и задач
проектной деятельности;
-способность управлять проектами, планировать процессы и ресурсы, анализировать риски, управлять
командой проекта;
- способность выполнять работу экспертов и выполнять аналитические обзоры по теме проекта [2,
222].
Сегодня учительство региона осваивает новые программы обучения, современные методы работы,
реализуют научные проекты, демонстрируя высокие результаты и достижения не только на уровне
области, но и на уровне республики. Наша деятельность вышла на уровень системы, которая должна гибко
и оперативно реагировать на вводимые в образовательный процесс области, республики инновации.
Повышение квалификации педагога мы рассматриваем как процесс формирования и развития
основ профессиональной компетентности. Конечным результатом организованного таким образом
инновационного движения педагогов должно стать расширение границ инновационной деятельности,
формирование педагога новой позиции.
Перспективы развития системы повышения квалификации педагогических кадров мы видим в
дальнейшем развитии и исследовании инновационного содержания, технологий форм последипломного
образования, обеспечении научно-методического сопровождения подготовки педагогических кадров.
Результатом, итоговым критерием качества этой деятельности является повышение качества
образования в области.
Литература:
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
Астана, 2011г.
2. Проект Правил ваучерно-модульной системы повышения квалификации работников образования
Республики Казахстан. Алматы, 2011г.
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Ыбраш А.С.
“Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББҰ
(Қазақстан Республикасы)
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ТІЛДІ ОҚЫТУДАҒЫ
МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
Бүгінгі Қазақстанның білім беру жүйесінде үлкен өзгерістер енгізілуде. Сондай өзгерістер мен
ақпараттың қарқынды ағыны заманында іргелі пәндік білімнің де мазмұны басқа қырдан танылып, білім
беру мақсаты білімнің сандық көрсеткішінен сапаға бет бұрыс жасауда. Яғни білім алушылар бойында
қоғамдық өмірге белсенді араласу және өзін-өзі іске асыра білу мақсатында өз бетінше білім алу, ақпаратты
талдау, құрылымдау және тиімді пайдалану білігін қалыптастыру бағдары айқын танылып отыр.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [1], ҚР білім беру жүйесінің даму
Тұжырымдамасында [2] еліміздегі сапалы білім беруді дамытудың бір тармағы білімді ақпараттандыру
болып табылады.
Ақпараттық технология – ақпараттық ресурстарды пайдалану үдерісіндегі еңбек шығынын азайту
және ақпараттың сенімділігін, жылдамдығын арттыру үшін технологиялық үдерістермен біріктірілген,
ақпараттарды жинауды, сақтауды, өңдеуді, шығаруды, таратуды қамтамасыз етуші әдістердің, өндірістік
үдерістер мен бағдарламалық техникалық құралдардың жиынтығы [3, 35 б.].
Ақпараттық технологияға ақпараттанудың негізгі термині ретінде ресейлік ғалым В.М.Глушков:
«ақпараттық технология – ақпаратты өңдеумен байланысты үдеріс іске асатын құралдар және әдістер
жиынтығы» деп анықтама берген [4].
Ақпараттық технологияға бүгінде әрбір өмір саласына қатысты көптеген анықтамалар берілген.
Осыларды талдай келе, біз білім беру және оқыту саласына байланысты ақпараттық технология деп
компьютерлік техника мен өзге де ақпараттық-коммуникациялық құралдар арқылы адамның білім
алу және оқу қызметін қамтамасыз ететін ақпараттық қызмет көрсету түрі деп анықтадық. Кез келген
оқытушы үшін жалпы ақпараттық технология жүйесінен ақпаратты іздестіру құралы мен оны өңдеу
әдісі ажыратылуы қажет. Осыған қатысты ақпараттық құралдар техникалық және бағдарламалық деп
екіге бөлінеді. Оның техникалық құралдарына аудио-, бейнеқұралдар, компьютерлік техника, офистік
техника, байланыс құралдары, телекоммуникациялық желілер және т.б. жатса, бағдарламалық құралдарға
техникалық құралдарды қамтамасыз етуші бағдарламалар, әмбебап бағдарламалық өнімдер, электронды
оқу құралдары, модельдеу бағдарламалары жатқызылады [5].
Педагогикалық технология ұғымы бүгінгі күні оқыту аясына тұрақты еніп болды. «Педагогикалық
технология» деген ұғымның эволюциясы туралы мынаны айтуға болады. Алғашқы кезең – ХХ ғасырдың
40-50 жылдарын қамтиды. Мұнда «Білім беру технологиясы» термині, негізінен, оқыту барысында
қолданылатын көру-есту құралдарын білдірді. Екінші кезең - ХХ ғасырдың 50-60 жылдары. Бұл
кезеңдегі «білім беру технологиясы» дегеніміз программалап оқытуды танытатын еді. Үшінші кезең -ХХ
ғасырдың 70 жылдарын қамтиды. Мұнда бұл термин алдын ала айқын белгіленген мақсаттарға жету үшін
ұйымдастырылған жобалық оқу процесін білдіретін болды. Төртінші кезең - ХХ ғасырдың 80 жылдарынан
бастап, осы кездегі «білім беру технологиясы» дегеніміз оқыту үдерісінде компьютер мен ақпараттық
құралдарды пайдалану барысын танытады (6).
Білім философиясы білім беру мен оқытуға, дайындауға үлкен мән береді. Білім философиялық
тұрғыдан ақиқатты өзгерту болса, оқыту үдерісі мен дайындау үдерісі нақты бір адамның қажет нормалар
мен талаптарды орындауға үйретілуі мен бейімделуі болып табылады. Сондықтан да білім оқыту мен
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үйретуден биік тұрып, адамның ішкі және біртұтас түбегейлі өзгеруін қамтамасыз етуші негізгі құрал
болатынын айтуға болады.
Қазіргі кездегі адамзат «бесінші ақпараттық революцияны басынан өткерумен қатар, түрлі
ақпараттық-коммуникациялық желілердің қалыптасуы мен дамуына байланысты ол жүйенің әрбір үйге
еніп, әрбір адамға, жалпы халықтарға әсер етіп отырғанынан хабардар. Сонымен қатар «бағдарламалықтехникалық құралдардың, байланыс және телекоммуникация құралдарының, ақпараттық қорлар немесе
білім қорының бірдей ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылымы ретінде бір ақпараттық
кеңістікте интеграциялануы» [3, 6-17 б.] қазіргі білім беру жүйесінде жаңа философиялық қатынастың
қажет етіп отырғанын заман талабы деп санаймыз.
Технология осы күнге дейін тек қана өндіріс пен өнеркәсіп саласына қатысты қолданылып, нақты
бір өнім түрін шығарудың түрлі амал, тәсілдерінің өзара байланысқан жүйесін құрады. Ал ақпараттық
үдерістерге қатысты ақпараттық технология қазіргі компьютерлік және басқа да техникалық құралдардың
негізінде ақпаратты жинақтау, тарату, жинау, өңдеу, сақтау, беру мен қолданудың әдістері мен тәсілдерінің
жүйесі болып табылады. Әртүрлі ақпараттық үдерістердің болуына байланысты оны жинау, тарату,
жинақтау, өңдеу, көрсету мен қолдану технологиялары да түрлі болып келеді. Нақты бір ақпараттық
технологияны іске асыру үшін мына жағдайлар қамтылуы тиіс:
• қажетті техникалық құралдардың кешені;
• кешенді техникалық құралдардың жұмысын қамтамасыз ететін сәйкес бағдарламалар кешені
(бағдарламалық қамтамасыз ету);
• белгілі бір басқару функциясының аясындағы нақты ақпараттық кешендердің пайдаланылу
нысанына сәйкес барлық техникалық құралдар мен қызметкерлердің жұмыстарын біріктіретін
ұйымдастырушылық әдістемелік қамтамасыз етілу.
Тілдік пәндерді оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық құралдардың мүмкіншіліктері былай
анықталып белгіленді:
– білімді визуализациялау мүмкіндігінің болуы;
– оқытудың саралануы мен жекелендірілуі;
– тапсырмалардың, мәтіндер мен жаттығулардың орындалуын қадағалап, бақылап отыру және
орындау тәртібін тілді үйренушінің өзінің таңдап алу мүмкіндігінің болуы;
– түрлі объектілерді, үдерістер мен құбылыстарды модельдеу. Мысалы, берілген тақырып бойынша
тақырыптық слайдтар жасап, таныстыру, оған мәтін дайындау т.с.с.;
– мәліметтердің ақпараттық базасын құру. Қажет тілдік бақылау-өлшеу материалдарының базасын
құру;
– мультимедиа құралдарын пайдалана отырып, қызықты формадағы үлкен көлемдегі ақпараттардың
қолжетімділігін қамтамасыз ету;
– қазақ тілі бойынша құрылған компьютерлік каталогтар және анықтамалықтармен жұмыс істеуде
қажет ақпаратты өңдеу біліктерін қалыптастыру;
– өзін-өзі бақылаудың іске асуы;
– жаттықтыру мен өз бетінше дайындалудың іске асуы;
– оқуға деген құлшыныс пен уәждемеліктердің болуы;
– күрделі жағдайларда оңтайлы шешімдер қабылдауды нығайту;
– ойлаудың белгілі бір түрінің қалыптасуы;
– оқу қызметі мәдениетінің қалыптасуы;
– ақпараттық мәдениет қалыптастыру;
– сабаққа бөлінген уақыттың үнемделіп, бос уақыттың көп болуы;
– алынған білімнің жадыда көп мерзімге сақталуы және оны қайтадан жаңғырту мен оны пайдалануға
ыңғайлы болуы.
Қорытындылай келе, мынадай тұжырымдар жасаймыз, тілді оқытудағы ақпараттық технологияларға
коммуникацияның техникалық құралдары мен осы салада қолданылатын цифрлық технология арқылы
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жеткізілетін барлық хабарларды жатқызуға болады. Коммуникативтік технологиялар білім алушыға ғана
емес, сонымен қатар білім берушіге де әсер етеді. Сондықтан да ақпараттық-коммуникациялық технологияны
оқу үдерісінде қолдануды сол технологияны жан-жақты тану арқылы ғана тиімді іске асыруға болады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияның оқыту, тәрбиелеу және дамыту үдерісінде қолданудың
маңызы зор. Оқыту құралы ретінде оқу үдерісінің әртүрлі кезеңдерінде қолдануға болады: мотивациялық
кезеңде теледидар және бейнематериалдар түрлі дискуссия ұймыдастыруда, оқушының эмоционалдық
күйін көтеруде т.б. қолдануға болады. Ал ақпараттық кезеңде оқытушының ақпаратына қосымша реңк
беруде қолданылса, бақылау мен бағалауда студенттердің өз бетінше орындайтын тапсырмалардың көзі
ретінде пайдаланылады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ЮНЕСКО-ның анықтамасы бойынша, ақпаратты
өңдеу және сақтаумен айналысатын адамдардың еңбегін тиімді ұйымдастырудың әдістерін зерттеуші өзара
байланысқан ғылыми технологиялық пәндердің кешені [3, 47 б.] ретінде, тілді оқыту әдістемесін құраушы
маңызды компоненті бола алады.
Тілді мультимедиалық оқытуда қолданылатын құралдар біз жоғарыда атап өткен ақпараттық
технологиялар жүйесімен оқыту қағидаларына сәйкес айқындалады. Соның ішінде:
1. Ақпараттық технологиялар жүйесімен оқытудың ғылымилық қағидасы негізінде мультимедиалық
құралдардағы материалдардың мазмұны терең, ғылыми негізделген, қазақ тілі саласындағы соңғы ғылыми
жаңалықтарға негізделген мазмұнда болуы тиіс. Оқу материалының игерілу үдерісі қазіргі ғылыми таным
әдістеріне сәйкес болуы керек. Олар: эксперимент, салыстыру, бақылау, абстракциялау, қорытындылау,
нақтылау, сәйксетендір, ұқсату, индукция және дедукция, анализ және синтез, модельдеу әдісі, сонымен
бірге жүйелік талдау әдісі.
2. Тілді ақпаратты технологиялар жүйесімен оқытудың түсініктілігі мен қолжетімділігі. Бұл жерде
ақпараттық техноллогиялар құралдарында берілетін материалдардың теориялық күрделіліктерін айқындап,
оны білім алушының дайындық және жас ерекшеліктеріне қарай таңдалуы, яғни оқу материалының жоғары
деңгейдегі күрделігінің болмауы.
3. Қазақ тілін ақпараттық технологиялар жүйесімен оқытудағы қолданылатын мультимедиалық
материалдардың проблемалылығын қамтамасыз ету қағидасына сәйкес берілетін оқу материалдары
студенттің оқу проблемалық жағдайға түсуі кезеңінде оны шешу барысында ойлау белсенділігін арттыру
жағдайының болуы керек.
4. Тілді ақпараттық технологиялар жүйесімен оқытудың көрнекілік қағидасына сәйкес оқылатын
материалдың, объектінің олардың модельдерінің сезімдік қабылдауының ескерілуі және білім алушының
жеке бақылаулары қамтамасыз етілуі тиіс. Көрнекілікпен қамтамасыз ету талабының қойылуы
мультимедиалық оқу құралдарында толығымен жаңа, жоғары деңгейде іске асуына әсер етеді. Өйткені
виртуальды шындық жүйесінің кең тарауы тек қана көрнекілік туралы емес, сонымен бірге жақынарада
оқытудың полисенсорлылығы туралы айтуға болатынын көрсетіп отыр.
5. Оқытудың саналылығын, өз бетінше жұмыс істеу және қызметтің белсенділігін арттыру үшін
мультимедиалық оқу құралдарының мазмұнын білім алушының өз бетінше жұмыс істеуін және оқу
қызметтерінің мақсатын, міндетін, соңғы нәтижесін нақты түсініп, қажет ақпаратты алу, оны мақсатқа
сай өңдеу, орындау, пайдалану әрекеттеріне бағытталған материалдармен қамтамасыз ету керек. Тілді
үйренуші үшін оның оқу қызметі бағытталған материал ғана игеріледі. Сондықтан да мультимедиалық
оқытуда мультимедиалық қүралдарды пайдаланудағы білім алушы қызметі нақты модельденуі тиіс. Ал
оның қызмет уәждемесі оқу материалына сәйкес болуы керек. Мультимедиалық оқу құралдарының сабақ
барысында белсендірілуі түрлі оқу жағдайларын генерациялауды, түрлі сұрақтар мен тапсырмаларды
құрастыруды талап етіп, білім алушыны оқытудың белгілі бір траекториясын таңдауға және сабақ барысын
басқаруға мүмкіндік беретіндей болғаны дұрыс.
6. Оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі қағидасына сәйкес мультимедиалық оқыту құралдары тіл
саласындағы берілетін білім жүйесінің білім алушылар тарапынан игерілуінде бірізділіктің болуын талап
етеді.
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7. Меңгерілген білімнің беріктілігін қамтамасыз ету талабы орындалуы керек. Ол талаптың
орындалуы тек қана оқу материалының толығымен білім алушының өз бойынан өткізген қызметінде іске
асады және де оқу материалы оның есінде белгілі бір орын алады.
8. Оқытудың білім беру, дамыту, тәрбиелеу функцияларының бірлігі талабы орындалуы тиіс.
Тілді ақпараттық технологиялар жүйесімен оқыту үдерісіне енгізілген мультимедиалық,
теледидарлық, компьютерлік оқу құралдары арқылы оқу материалының білім алушылар тарапынан
игерілуі екі-үш есе артатыны айқындалды. Оған әсер ететін басты фактор синкретикалық оқытудың іске
асуы екендігі анықталды. Яғни білім алушы үшін бір мезгілде материалды көру, есту, арқылы қабылданып,
ол материалдың кез келген мезетте қайталануына мүмкіндіктің болуы және интерактивті режимдегі білім
алушының оқу қызметінің ұйымдастырылуының жүзеге асуы.
Тілді ақпараттық технологиялар жүйесімен оқытудың тиімділігі оның оқу үдерісін ұйымдастыруы
деп танылды. Ал оқыту үдерісінің жүйе құрушы ұғымдары оқытудың мақсаты, оқытушының (оқыту),
білім алушының (оқу) қызметтері және нәтиже деп анықталып, белгіленді.
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3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – Москва, 2008.
– 368с.
4. Шилкина Л.В. Методические основы использования СМИ для обучения аудированию в неязыковом
вузе: автореф. канд. ...п.н.. – Москва, 1973. – 24 с.
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Ысқақов Ә., Көшеров Ә.
Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
және қайта даярлау институты
(Қазақстан Республикасы)
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫН ЖЕТІЛДІРУ –
ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ
Ұлы ғұлама Әл-Фараби ұстаз туралы: «Ұстаз... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген,
көрген, естіген және аңғарған нәрселердің барлығын жадында жақсы сақтайтын, бұлардың ешнәрсесін
ұмытпайтын... алғырда аңғарымпаз ақылша..., мейлінше шешен, өнер білімге құштар қанағатшыл, жаны
асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ..., жұрттың бәріне...
жақсылық пен ізеттілік көрсетіп... қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек»
деген еді.
Ал, енді, кәзіргі экономикалық жағдайларда педагогикалық қызмет оқушылардың жеке тұлғасын
дамытуға басымдық беретін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын,
инновациялық үдерістерді ғана емес, шығармашылық үдерістерді де басқара алатын мұғалімді талап етеді.
Бұл дегеніміз кәзіргі ұстаздың кәсіби шеберлігіне қойылатын талаптар бұрынғыданда арта түседі
деген сөз.
Мұғалімнің кәсіби шеберлігі – талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ ол басқа мамандарда
шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық.
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Мұғалімнің кәсіби шеберлігі, зерттеушілік қызметі мұғалімдік жұмысқа дайындық барысында,
іс-тәжірибеде және қайта даярлау кезінде қалыптасып тәрбиеленеді. Демек, кәзіргі мұғалімнің кәсіби
дамуының бір жолы оның біліктілігін үздіксіз арттыру.
Ұлы ұстаз А.Байтұрсынов «Білім-біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асыра
білу дағдысы» деп, атап өткен еді.
«Біліктілік» деп қандайда бір еңбектің түріне дайындалудың, дайындық дәрежесінің деңгейін айтады.
Кез-келген маман иесі, соның ішінде мұғалім де біліктілігін ұдайы жетілдіріп отыру қажет.
Мұғалімнің кәсіби даярлығы орта арнаулы және жоғары кәсіптік мектеп қабырғасында аяқталмайды,
ол кәсіптік қызметінің бүкіл өң бойында жалғаса береді. Міне сондықтан кәсіби білім алудың үздіксіздігі
мұғалімнің шығармашылық қабілеті мен кәсіби дамуының қажетті алғышарты болып табылады.
Кәзіргі заман талабына сай мұғалімнің кәсіби дамуын қамтамасыз ету дәстүрлі және жаңа халықаралық
практикаға сәйкес жүргізуді қажет етеді.
Мұғалімнің кәсіби дамуын жетілдіруде біз дәстүрлі деп, педагог мамандарын даярлайтын жоғары оқу
орындарында және біліктілікті арттыру жүйесінде «Педагогикалық әдеп пен мұғалім этикасы» пәндерін
жаңа талаптарға сай міндетті пән ретінде еңгізуді қажет деп есептейміз. Өйткені, бұл ілім мұғалімге кәсіптік
морал туралы білім беруді көздейді. Мұғалімге қойылатын талап Әл-Фараби айтқан деңгейде болуы үшін,
оның моралдық дайындығы мен мәдениетінің дәрежесін және оның мазмұны мен ерекшелігінің қажетті
деңгейі анықталған болуы керек. Оны анықтай алатын тек осы аталған пән бола алады.
Мұнда мұғалім үшін аса қажет міндетті талаптар деңгейі, педагогикалық такті, сөйлеу мәдениеті,
мұғалімнің қалпын меңгеруі, мінезі мен ұстанымы, кәсіби шеберлігін анықтайтын қабілеттіліктер
жиынын әрбір мұғалім білуі тиіс және оны мүлтіксіз орындауға міндетті шарттар болуы керек. Біз,
біліктілігін арттыруға келген кейбір мұғалімдердің қажетті этикалық шарттарын біле бермейтін және
орындамайтындығын байқап жүрміз.
Атақты В.А.Сухомлинский мұғалімнің сөйлеу ерекшелігі және сөйлеу мәнері туралы «Мектептегі
қайшылықтардың түп негізі мұғалімнің оқушымен сөйлесе алмауынан туындайды» десе, А.Макаренко
«Оқушылар, Сіздің сөзіңізден өзіңіздің еркіңізді, Сіздің мәдениетіңізді, жеке ерекшелігіңізді сезіне
алатындай болуы керек» деген еді.
Осыған орай «Педагогикалық әдеп, мұғалім этикасының» заман талабына сай бағдарламасы жасалып,
оқулықтар мен көмекші құралдар шығаруды қолға алу уақыт күттірмейтін мәселенің бірі деп есептейміз.
Мұғалімнің кәсіби дамуын жетілдірудің жаңа салалары ретінде кәзіргі білім беру үдерісіндегі жаңа
талаптар: «оқушыны үйрену дағдысына үйрету» және «бүкіл өмірге жететін білім алудан, өмір бойы білім
алуға үйрету» парадигмасы тұрғысынан қарастыру керек. Бұл тұрғыдан алғанда мұғалім оқу үдерісін
ұйымдастырушы. Мұғалім бұл міндетті атқару үшін нағыз шығармашыл іс-әрекеттің адамы болуы керек.
Ал шығармашылық, жоғары құзіреттілікті меңгерген мұғалімнің ғана қолынан келеді.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасында
былай делінген: «12 жылдық мектептің педагогы жоғары деңгейде қалыптастырудың бірнеше құзіреттілігін
игеруге міндетті. Олар, арнайы, әлеуметтік және білім беру құзіреттілігі...», «кәсіби дайындықты дамытудың
мақсатты бағдарына сәйкес басшының, мұғалімнің кәсіби-тұлғалық құзіреттілігін қалыптастыру болып
табылады».
Педагогикада «кәсіби құзіреттілік» түсінігі әртүрлі қарастырылады. Ол «жан-жақты хабардар, білгір
деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде үкім шығара алады
дегенді білдіреді».
Кәсіби құзыреттілік туралы С.Г.Молчанов «педагогикалық жоғары оқу орындарымен біліктілікті
арттыру институттарын біріктіруге болмайды. Педагогикалық жоғары оқу орындары тарихи қалыптасқан
кәсіби құзіреттілікті игеруге жауапты болса, біліктілікті арттыру институттары өзекті және инновациалық
кәсіби құзіреттілікті игерту біндетін атқарады» деп атап көрсеткен.
Осы тұрғыдан алғанда біліктілікті арттыру курстарында мұғалім және оқушы құзіреттілігін дамыту
мақсатында жүйелі де жоспарлы жұмыстар атқарылуы керек. Біздің Оңтүстік Қазақстан облыстық
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педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында бұл жұмыстар кейінгі үш
жылда жоспарлы жүргізілуде. Атап айтқанда институттың оқу жоспарының вариативтік бөлігінде 10
сағаттық арнайы курстар өткізіліп, оған байланысты түрлі іс-шаралар жоспарланған. Атап айтсақ, 2009
оқу жылында «Мұғалім құзіреттілігі және оны жетілдірудің теориялық және әдістемелік негіздері»
тақырыбында арнайы курс ұйымдастырылды. Ал оқу жылының соңында «Мұғалім құзіреттілігін
қалыптастыру негізінде шығармашыл тұлға тәрбиелеу жолдары» (21-22 қазан) Республикалық ғылымиәдістемелік конференция өткізілді. Оның материалдары арнайы жинақ болып шығарылды. Ал, 2010 оқу
жылында «Оқушы құзіреттілігін дамыту негізінде білім сапасын арттыру мәселелері» атты арнайы курс
өткізіліп соның нәтижесінде, осы тақырыпта Республикалық ғылыми конференция ұйымдастырылды (2324 қараша). Конференция материалдары жинақталып баспадан шығарылды. Ол облыс мұғалімдерінің,
осы мәселе жөнінде әдістемелік көмекші құралына айналды. Бұл жұмысты келешекте де жалғастыру
жоспарымызда бар.
Жалпы мұғалімнің кәсіби дамуын тежейтін түрлі факторлар бар. Ол факторларға белгілі ғалым
А.К.Маркова өз еңбектерінде тоқталған. Біз оларға талдау жасамай-ақ біліктілікті арттыру курстарында
осы факторларды туғызатын себептермен күресуді жоспарға енгізудеміз. Бұл толық талдауды қажет ететін
мәселелер тобына жатады.
Қорыта айтқанда институт қызметкерлері біліктілікті арттыру курстарында мұғалімнің кәсіби дамуын
жетілдірудің жаңа жолдарын іздестіруде және оның ең тиімді тәсілдерін өздерінің іс-тәжірибелерінде
жүйелі пайдалануда.
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