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Алғы сөз 

 

Қымбатты конференцияның қонақтары мен қатысушылары! 

 

Қазіргі жедел дамып келе жатқан қоғамда сапалы білім мен ғылымсыз мемлекеттің 

дамуы мүмкін емес. Оның үстіне жаңашыл, озық тәжірибелі оқу-білім арқылы басқа 

елмен тең дәрежелес болу үшін, күнделікті ағымдағы оқу процесі де талапқа сай болу 

қажет. 

Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет – бұл 

инновацияға бағытталған  өңіріміздегі педагогтарды даярлайтын университет және 

студенттердің ғылыми әлеуетін тұрақты жетілдіру арқылы білім саласында бәсекеге 

қабілетті заман талабына сай мамандар дайындайтын жоғары оқу орны. Бүгінгі күні тек 

жаратылыстану, қоғамдық сала бойынша ғана емес педагогика, білім беру, жас ұрпақты 

тәрбиелеу тұрғысынан салиқалы тәжірибе жинақтап, ертеңгі күнге сенімді түрде алға 

басып келе жатқан, облысымыздағы  жоғары оқу орындардың қатарында. Университет 

еуропалық стандартқа сай білім беріп, оқытудың озық, жаңа әдістерін оқыту процесінде 

пайдалануға басымдық беріп келеді, оның бір айғағы ретінде бүгінгі біздің 

конференциямызда ұсынылған баяндамалар ғылыми зерттеулердің практикалық 

маңыздылығын көрсетеді. Бұл ғылыми жиын біздің алға ұмытылумызға үлкен серпін 

береді 

Конференция студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми ой-өрісінің кеңеюіне, 

білімге және педагогикалық ғылыми бағыттар арасындағы байланыстарды қолдауға 

ықпалын тигізеді. Студенттер мен жас ғалымдар үшін конференция – әріптестерімен, 

беделді профессорлармен, жас ғалымдармен тәжірибе алмасудың айрықша мүмкіндігі, ал 

біздің университет өз кезегінде қызу пікірталас өткізуге өзінің қабырғасын ұсынуға 

әрқашан дайын.  

Сонымен қатар, конференция Тұңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2019 жыл – 

Жастар Жылы деп жариялап, мемлекеттік білім саясатын  жүзеге асыру мақсатында 

ұйымдастырып отырмыз.  

Сіздерді жас ғалымдардың «Педагогика ғылымы студенттердің көзімен» атты 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының ашылуымен құттықтаймыз және 

университетіміздегі  жас ғалымдар қатарының жыл санап артып  келе жатқанына 

қуаныштымыз! Конференцияның  қатысушыларына  зор денсаулық, табысты еңбек 

тілеймін!  

Біздің конференция сіздерді жоғары асуларды бағындыруға шабыттандырсын және 

сіздердің жүректеріңізде тек жағымды естеліктер қалдырсын! 

 

 

Әбіл Е.А. 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы  

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің  ректоры,   

тарих ғылымдарының  докторы, профессор   
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Аннотация 

Мақала авторы ақпараттық қоғамда оқытудан өзін-өзі оқытуға көшу 

қағидатының өзектілігі шиеленісіп отырғанын атап өтті, өйткені оны іске асыру білім 

алушылардың үздіксіз білім алуын қамтамасыз ететін оқу-зерттеу іскерліктері мен 

сапасын қалыптастырады. Эмпирикалық деректер магистратура бағдарламасы 

бойынша білім алатын болашақ педагогтердің оқылған мәтіндерге аннотация мен 

рецензия жасау кезінде жиі қиындықтарға ұшырайтынын көрсетеді.  Автор көрсетілген 

қиындықтарды жеңуге бағытталған тапсырмалар жүйесін ұсынады. Ол жоғары білімді 

ақпараттандыру барысында университеттің Ғылыми-білім беру ортасының бір бөлігіне 

айналған Интернет-ресурстармен жұмыс істеу барысында басты ойды бөліп, ақпарат 

көзін бағалай білудің дамуына назар аударады. 

 

Аннотация 

Автор статьи отмечает, что в информационном обществе обостряется 

актуальность принципа перехода от обучения к самообучению, поскольку его реализация 

формирует учебно-исследовательские умения и качества обучающихся, обеспечивающие 

непрерывность образования. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что 

будущие педагоги, обучающиеся по программе магистратуры, чаще всего испытывают 

затруднения при составлении аннотаций и рецензий на прочитанные тексты. Автор 

предлагает систему заданий, направленных на преодоление указанных затруднений. Он 

акцентирует внимание на развитии умений выделять главную мысль и оценивать 

источник информации, так как они становятся ключевыми в работе с Интернет-

ресурсами, ставшими частью научно-образовательной среды университета в ходе 

информатизации высшего образования.  

 

Abstract 

The author of the article notes that in the information society the relevance of the 

principle of transition from learning to self-learning is aggravated, since its implementation 

forms the educational and research skills and qualities of students, ensuring the continuity of 

education. Empirical evidence suggests that future teachers enrolled in the master's program, 

often have difficulty in compiling abstracts and reviews of the texts read. The author offers a 

system of tasks aimed at overcoming these difficulties. He focuses on the development of skills to 

highlight the main idea and evaluate the source of information, as they become key in working 

with Internet resources that have become part of the scientific and educational environment of 

the University in the course of Informatization of higher education. 

 

Түйін сөздер: Жоғары мектеп, педагогикалық білім, дидактикалық принциптер, 

білім беруді ақпараттандыру принципі, тапсырмалар жүйесі, оқу-зерттеу біліктері, 

өзін-өзі оқыту. 

Ключевые слова: высшая школа, педагогическое образование, дидактические 

принципы, принцип информатизации образования, система заданий, учебно-

исследовательские умения, самообучение. 
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Педагогический принцип перехода от обучения к самообучению наряду с другими 

принципами известен и является частью классификаций принципов обучения разных 

авторов. Он предполагает, что педагог стимулирует обучающихся к самостоятельной 

работе по приобретению новых знаний и умений в избранной области науки, техники, 

искусства. Для успешной реализации этого принципа педагог использует различные 

приемы мотивации к самообучению, а также виды деятельности, развивающие учебно-

исследовательские умения и необходимые качества личности. Достаточный уровень 

сформированности учебно-исследовательских умений является необходимым условием 

успешного обучения в высшей школе.  

В настоящее время принцип перехода от обучения к самообучению актуализирован 

рядом обстоятельств.  

1. Современное меняющееся общество чаще всего называется информационным. 

Это связано с главной его отличительной чертой: «В новом информационном обществе 

информация – самый ценный ресурс, ведущее средство производства, а также главный 

продукт» [6, с. 17]. К числу социальных тенденций можно отнести информатизацию всех 

сфер жизни. 

2. Информатизация образования стимулировала ученых к изучению этого явления, 

обоснованию нового принципа информатизации образования [5], [3]; исследованию новых 

моделей обучения [4], [8], дальнейшему развитию теории обучения [2], [7]; разработке 

образовательных стандартов нового поколения; появлению новых практик образования. 

3. В современных концептуальных и нормативных документах внимание 

акцентировано на формировании и развитии компетенций, позволяющих человеку 

самостоятельно учиться в течение всей жизни, владея основными информационными 

процессами: передачей, получением, хранением, обработкой и использованием 

информации. 

4. Следует отметить, что педагоги и прежде создавали условия для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность овладеть такими процессами. В традиционной модели 

обучения это осуществлялось при помощи печатных средств. В новые модели обучения 

включаются электронные средства. Появление нового технического оборудования, 

позволяющего использовать ресурсы сети Интернет, значительно увеличило скорость 

информационных процессов. В настоящее время сложность заключается в том, что 

сознание человека не меняется так быстро, как меняется техника, поэтому преподавателю 

высшей школы необходимо это учитывать в конструировании и реализации 

образовательного процесса. 

Обратимся к практике подготовки будущих педагогов на уровне магистратуры в 

МГИМО МИД России. Программа «Методика подготовки переводчиков для 

международных организаций» (руководитель И.А. Мазаева) является уникальным 

продуктом коллектива преподавателей одного из ведущих университетов Российской 

Федерации. Она реализуется с 2011 года и содержит ряд компонентов: лингвистический; 

переводческий; компонент, связанный с вопросами дипломатии и международных 

отношений. Системообразующим выступает педагогический компонент. Более 70% 

обучающихся по этой программе составляют выпускники бакалавриата различных 

направлений подготовки разных российских университетов. При поступлении будущие 

магистранты проходят серьезный конкурс, показывающий уровень владения иностранным 

языком, и собеседование, проявляющее склонность к педагогической деятельности. 

Собеседование – важный этап конкурсного отбора, поскольку программа педагогическая. 

В связи с этим и особое внимание к педагогическим дисциплинам, каждая из которых 

выполняет свою функцию и имеет исследовательскую направленность.  
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В рамках этой статьи обратим внимание на учебную дисциплину 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», которая относится к 

профессиональному циклу учебного плана. Следует отметить, что она обеспечивает 

изучение других педагогических дисциплин на уровне культуры, соответствующей 

информационному обществу. Например, разделы, посвященные приемам и условиям 

использования информационных технологий в процессе преподавания, обогащают 

дисциплины «Дидактика высшей школы» и «Инновационные процессы в образовании». 

Практические занятия, развивающие навыки переработки информации и формирующие 

умения использовать интернет-ресурсы в исследовательской работе гуманитария 

дополняют дисциплину «Методология и методы (педагогической) науки». Результатом 

изучения всех этих дисциплин для каждого студента становится выбор и обоснование 

темы магистерской диссертации. 

В течение последних трех лет в начале изучения дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» студентам предлагалась анкета для 

самооценки своих учебно-исследовательских умений. В опросе приняли участие 25 

человек, что составило более 80% обучавшихся в указанное время. Результаты 

свидетельствуют о том, что студенты высоко оценили свои умения читать схемы, 

графики, таблицы; работать со справочными материалами; аргументировано защищать 

тезисы, высказанные в ходе семинарского занятия; перерабатывать информацию и 

фиксировать ее в виде тезисов, конспектов, рефератов. Между тем, студенты своим 

умениям составлять аннотацию и рецензировать прочитанный текст, как правило, ставили 

более низкие оценки.  

Корректировка содержания дисциплины позволила больше времени уделить 

развитию умений, которые вызывали затруднения у студентов. 

Прежде всего, студентов необходимо учить ориентироваться в большом потоке 

научной информации. Для реализации этой цели им предлагалось сделать обзор 

педагогической периодической печати, который состоял из нескольких этапов.  

1 этап. Студентам предоставляется возможность выбрать любой журнал, 

отражающий проблемы образования. Например: «Педагогика»; «Вопросы образования»; 

«Международное высшее образование»; «Отечественная и зарубежная педагогика»; 

«Педагогическое образование в России»; «Гуманитарные науки и образование»; 

«Проблемы современного образования. Интернет журнал РАО»; «Народное образование» 

и другие. 

2 этап. Знакомство студентов с несколькими последними номерами журнала 

позволяет получить им общее представление об издании и ответить на вопросы: Кто 

главный редактор? С какого времени издается? Какова периодичность издания? Какие 

рубрики постоянны? Чему они посвящены? Какие рубрики появляются не в каждом 

издании? Чему они посвящены? 

3 этап. Далее на основе анализа содержания статей журналов студенты определяли 

то, какую помощь может оказать это издание в процессе профессиональной подготовки и 

в будущей практической педагогической деятельности. Поиск ответа на этот вопрос 

способствовал выявлению дефицита знаний и его устранению, ознакомлению с опытом 

педагогов-мастеров и осознанием индивидуального стиля педагогической деятельности. 

4 этап. На этом этапе каждый студент выбирал из любого номера журнала одну 

статью, которая привлекла его внимание. Готовил краткий пересказ (до пяти минут) таким 

образом, чтобы однокурсники обязательно обратились к ней и прочли статью полностью.  

Представление обзоров в ходе практического занятия позволяет студентам 

знакомиться с журналами, имеющими долгую историю, а также с новыми журналами, 

появившимися в последнее десятилетие. Кроме того, развивать навыки публичного 

выступления; видеть актуальные для педагогической науки и практики темы; выделять в 

конкретной статье главное и формулировать в виде проблемы, требующей исследования; 

самоопределяться в исследовательском поле. 
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Для того, чтобы информация была сохранена надолго, необходимо ее 

зафиксировать. Формы фиксации прочитанного могут быть различными: составление 

аннотации, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов, 

рецензий, рефератов.  

Аннотация представляет собой самое краткое изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме. Однако при ее составлении студенты 

испытывают трудности и не всегда успешно справляются, о чем указали в опросе. Для 

преодоления существующих пробелов студентам предлагается усвоить знания о структуре 

и содержании аннотации, ее объеме, о целевом назначении и различных видах. Система 

заданий позволяет закрепить эти знания надолго [1, с. 78-81]. Сначала студенты 

выполняют задание под руководством педагога в группе, далее работают самостоятельно 

в группе без поддержки педагога, а затем каждый работает индивидуально. 

Первое задание, которое студенты выполняют под руководством педагога, состоит 

в следующем:  

1) прочитайте аннотации (студентам предлагаются тексты разных видов 

аннотаций);  

2) определите их вид;  

3) аргументируйте свой ответ.  

При выполнении студентами этого задания педагог обращает внимание на отличия, 

которые существуют в письменных и устных аннотациях. 

Следующее задание аналогично первому. Разница заключается в том, что тексты 

аннотаций подбирают, предлагают друг другу поработать с ними и рецензируют 

результаты этой работы сами студенты. 

В третьем задании каждый студент выбирает любую статью из журнала (или главу 

из книги) и самостоятельно составляет аннотацию.  

Другой вид деятельности – рецензирование не случайно вызывает затруднения у 

студентов, поскольку оно направлено не только на понимание прочитанного текста, 

усвоения и запоминание его содержания, но и на оценку произведения. Составление 

критического отзыва о тексте отличает рецензию от других способов фиксации 

прочитанной информации.  

Студенты в ходе занятий расширяют свои представления о рецензии, уточняют 

виды и функции рецензий, знакомятся с типовым планом для написания рецензии и 

способами обоснования оценочных выводов. Для закрепления знаний и развития умений 

студентам также предлагается система заданий [1, с. 92-96].  

Первое задание, выполняемое студентами под руководством педагога, состоит в 

следующем:  

1) прочитайте рецензию (студентам предлагаются небольшие тексты разных 

рецензий);  

2) определите их функцию;  

3) аргументируйте свой ответ.  

Для второго задания педагог подбирает опубликованную в педагогическом 

журнале рецензию на недавно вышедшую из печати монографию и предлагает: 

1) прочитайте рецензию; 

2) определите характер оценки этой монографии рецензентом; 

3) аргументируйте свой ответ. 

При выполнении студентами этого задания педагог обращает внимание на 

оценочные слова, которые они встречают в тексте рецензии и которые формируют общий 

характер оценки. 

В третьем задании каждый студент выбирать любую статью из журнала и 

самостоятельно составляет рецензию с использованием речевых стандартов.  

Следует отметить, что такая систематическая работа в сочетании с 

индивидуальным консультированием студентов (в случае необходимости) приводит к 
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положительным результатам. Самостоятельные студенческие работы по составлению 

аннотаций и рецензий получили высокие (4) и самые высокие (5) оценки. К числу 

положительных педагогических эффектов можно отнести преодоление студентами 

затруднений, укрепление их субъектной позиции [9], [10] дальнейшему развитию важных 

учебно-исследовательских умений, необходимых в информационном обществе.  

Выводы. Глобализация образования создает условия для пополнения 

классификаций принципов обучения новыми, среди которых: принцип информатизации 

образования. Новый принцип не отменяет уже известные, но актуализирует некоторые из 

них. Например, реализация принципа перехода от обучения к самообучению в 

профессиональной подготовке магистрантов развивает умения и качества обучающихся, 

необходимые им для построения индивидуальных стратегий непрерывного образования в 

современном информационном обществе. Однако практика свидетельствует о том, что не 

все учебно-исследовательские умения, составляющие основу самообучения, 

сформированы у магистрантов на высоком уровне. Чаще всего они испытывают 

затруднения при аннотировании и рецензировании. Система заданий, проверенная 

многолетним опытом работы автора статьи, позволяет преодолевать указанные 

затруднения. Это особенно важно для студентов высшей школы, в обучении которых 

значительную долю составляет самостоятельная работа. Умение выделять главную мысль 

в тексте, формируемое в процессе аннотирования, и умение оценивать источник, 

формируемое в ходе рецензирования, обеспечивают успешную и качественную работу с 

информацией, полученной из разных интернет-ресурсов, ставших частью научно-

образовательной среды высшей школы. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің әлеуметтік белсенді 

ұстанымдарын қалыптастырудың педагогикалық шарттары құрастырылған. 

Әлеуметтік белсенді ұстанымдарды қалыптастырудың жолдары мен өзіндік 

ерекшеліктері, негізгі шарттары қарастырылған. Әлеуметтік ұстаным аясында 

студент жастардың атқаратын іс-шаралары мен әлеуметтік жоба жайында 

баяндалған.  

 

Аннотация 

Актуальность. Цель.В данной статье разработаны педагогические условия 

формирования социально-активной позиции студентов колледжа.  Рассмотрены 

основные условия, особенности и пути формирования социально-активной позиции. В 

рамках социальной позиции студенты рассказывают о мероприятиях, проводимых 

студенческой молодежью и социальных проектах. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal. In this article pedagogical conditions of formation of socially active 

position of students of College are developed.  The basic conditions, features and ways of 

formation of socially active position are considered. As part of the social position, students talk 

about the activities carried out by students and social projects. 

 

Түйін сөздер: Студент, Әлеумет, әлеуметтік ұстаным, әлеуметтік сана, 

әлеуметтік белсенділік, әлеуметтік енжарлық, әлеуметтік көнбістік. 

Ключевые слова: Студент, Социум, социальная позиция, социальное сознание, 

социальная активность, социальная пассивность, социальная пассивность. 

Key words: Student, Society, social position, social consciousness, social activity, social 

passivity, social passivity. 

 

Қазақстан Республикасы – 2050 даму стратегиясында көрсетілгендей, Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ...Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 

белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету үшін біздің 

санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс деген 

болатын.Осы жолда ЕлбасымызҚазақстанның болашағы жастардың қолында екенін, 

сапалы білім мен саналы тәрбие беруде барлық жағдай жасалатындығын, өз кезегінде 

жастардың жауапкершілігін сезіне білу қажеттігін үнемі айтып келеді.[1] 
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Яғни біздің бүгінгі жастар – мемлекеттің негізгі тірегі  бола отырып, болашақта ел 

басқаратын ұрпақ өкілдері. Әрине, еліміздің келешектегі арайлы таңының пердесін тек 

белсенді, әлеуметтік ұстанымы қалыптасқан жастар ғана аша алады. Елбасы «Қазақстан 

жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Жолдауында «Мен сіздерге, 

бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз 

Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің жастық 

шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. Сіздер осы 

жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірсеңіздер», - 

деген сөзінің астарында үлкен құндылық, жастарға үміт артып мүмкіндік беріп жатыр. 

Сондықтан Қазақстанның жаңа даму кезеңі – тікелей жастардың қолында.[2]  

Осы орайда «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие керек, тәрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың хас жауы, келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» деп данышпан 

Әл-Фараби атамыз айтқандай өмірдің терең мағынасын, мақсатын түсінбей тұрып, жеке 

тұлға болып қалыптаса алмайды деген сөзі санамызға оралады. Әл-Фараби тәрбиенің 

барлық мәселелерін логикамен, тәрбие мұратымен, әлеуметтік ұстанымды 

қалыптастырумен, білім алуымен, үйренуімен үлгілі тәжірибемен, оқумен байланыстыра 

бізге уағыздады.  

Ал Жүсіп Баласағұнтәрбиелік дәстүрге өнеге қалдырған адам. Оның үйретуінше, 

адамның жетіліп қалыптасуы, оның ішінде жастар тәрбиесі – қоғамдық жағдайлардың, 

айнала ортаның ықпалымен, оның әсерімен тәрбие арқылы адам табиғатын туысынан – 

дүниеге келуімен болатын қасиеттер арқылы қалыптасады деген жолдарды «Құтты білік» 

еңбегінен кездестіреміз. Баласағұнның тәрбиелік тағылымы негізінен үш түрге бөлінеді. 

Бірінші – әрбір жеке адамның білімді болуы. Екінші – барлық байлық молшылық – ол 

үшін еңбек, кәсіп, адалдық, тазалық қажет деген. Үшінші – әлеуметтік, табиғи күштілік – 

ол үшін бірлік, достық,бостандық, әлеуметтік ұстаным керек деген болатын.[3] Жүсіп 

Баласағұн тәрбиелік тағылымның үш түрін айқындап берсе, қазақ ағартушы демократы, 

қазақ халқының ұлы ақыны, ұлтымыздың рухани мақтанышы Абай атамыз жастарды 

тәрбиелеуде жастардың тікелей сана-сезімін қалыптастыруда қоғамның маңызы зор екенін 

түсіндіре білді. Адам мінезінің қалыптасуы тәрбиеге, ортаға байланысты екенін дәлелдеді. 

[4] Абай атамыз жастардың тәрбиелік мәселелерін көре отырып, адамның мінезін түзетуге 

болатынын сол арқылы жастар бойына дарытуға тиісті жоғары адамгершілік қасиеттер 

ретінде туған еліне деген сүйіспеншілік пен ерлік, табандылық пен адалдық, 

парасаттылық пен сыпайылық, өмірлік ұстаным меназаматтық борыш және адамдарға 

қайырымдылықпен қарау, еңбексүйгіштік, жарқын өмірге белсене ұмтылушылық т.б 

қасиеттерді атап көрсетті.Абай атамыздың «Сен де - бір кірпіш дүниге, кетігін тап та, бар 

қалан!» деген сөзімен түйіндей келе, қазіргі мына қоғамда өз орнын таппай жүрген 

жастарымыздың мәселелріне тоқталсақ. 

Жастарды әлеуметтендіру мәселелері қазіргі қоғамда өте өзекті. Жастарды 

әлеуметтендіру процесі – бұл жастарды қоғамдық пайдалы өмірге тартудың басты тетігі. 

Қоғамдық дамуға жас ұрпақтың қатысу мәселесі – бұл ел дамуыныңқарқыны, оның 

сипатымен сапасының мәселесі. Сапалы білім алудың, азаматтық тәрбие мен азаматтық 

құндылықтарының өмірлік ұстанымның тұрақсыздануы, әлеуметтік ұстанымдарының, 

әлеуметтік мәртебесінің, әлеуметтік белсенділіктерінің төмендеуі бұл - өскелең ұрпақты 

патриоттыққа тәрбиелеуге, азаматтық бірегейлікті дамытуға тәрбиенің аздығынан, рухани 

жан-дүниесінің жаңғырмауына тікелей байланысты болмақ. Мектеп оқушыларының 

арасында және өскелең ұрпақтың соның ішінде жастардың адамгершілік-рухани қасиетін 

– азаматтық тәрбиені, әлеуметтік ұстанымды қалыптастыру – бүгінгі күннің өзекті 

мәселелерінің бірі болып отыр. Осы мәселелер көбіне елдің дамуы мен оның келешегі 

болашақ жастарға өз әсерін тигізіп отыр. 

Жастардың әлеуметтік-мәселелері жалпы қоғамның әлеуметтік – экономикалық 

мәселелерінің көрінісі мен жалғасы болып табылады. Бұл қоғамның өмір тіршілігі және 

де, жастар үшін өмірлік маңызды, халықтың ерекше әлеуметтік – демографиялық топтың   
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мәселелері, жас ұрпақтардың және олардың жігерін ғана емес сонымен қатар қоғам және 

мемлекеттің дәрежесін де төмендетеді.Қоғамның әлеуметтік құрылымында жастардың 

алатын орны мен атқаратын қызметінің, рухани-адамгершілік тәрбиесінің, әлеуметтік 

ұстанымы мен әлеуметтік белсенділігін арттыруға байланысты атқарылып жатқан 

жұмыстардың нақты жүйеленбеуіне де тікелей байланысты. Осы жағдайдан орын алған 

қазіргі заманғы білім беру үрдісінің алдында тұрған басты мақсат – жан – жақты дамыған 

«тұлғаның әлеуметтік ұстанымын қалыптастыру» мақаланың өзектілігінің ауқымды 

екенін айқындайды.  

Қазірге таңда колледж студенттерінің ғана емес жалпы жастардың мәселесі 

әлеуметтік ортаға бейімделе алмауынан олардың әлеуметтік ұстаным, әлеуметтік 

белсендігі жойылып бара жатыр. Осы орайда «әлеуметтік ұстаным» және оған қатысты 

ұғымды зерттеп, зерделесек.  

Әлеумет –(лат. socium – ортақ) – әлдебір мәнді қарым-қатынастағы студенттердің 

өмір сүру жағдайларының бірлігімен сипатталатын тұрақты да үлкен қауым. Олардың 

әлеуметтік мәдениеті де ортақ болады. Әлеуметтің ең жоғары түрі әлеуметтік жүйе 

ретіндегі қоғам болғандықтан студент жастар осы қоғамда өзіндік әлеуметтік белсенді 

ұстанымын дұрыс әрі нақты қалыптастыруы керек. Ал ендеше әлеумет ұғымынан 

шығатын әлеуметтік ұстаным дегеніміз не? Осы ұғымды ашып алсақ. 

Әлеуметтік ұстаным – (әлеуметтік позиция) – 1 (индивидтің немесе әлеуметтік 

топтың әлеуметтік құрылымындағы орны, жағдайы мен мәртебесі (статусы); 2) жеке 

тұлғаның әлеуметтік болмысы, өз тіршілік әрекетіне байланысты көзқарысы мен мақсаты. 

Осыған сәйкес қарасақ қоғамымыздағы жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың 

әлеуметтік ұстанымдарын бағалауға болады. Әлеуметтану ғылымында мұндай баға 

әлеуметтік белсенділікті, әлеуметтік енжарлық, әлеуметтік көнбістік ұғымдарымен 

ажыратылады 

Әлеуметтік енжарлық –ол өндіріс тәсілін жетілдіруден шет қалдыратын, қоғамдық 

бірлестікті нығайтуға тікелей араластырмай, салғырттыққа бой алдырып, қауымдастықты 

өзін-өзі басқарудан сырттататын тобырлық мінез құлық, тарихи қажеттілікті, кезең мен 

мезгіл талаптарын дұрыс ұқпай, қоғамдық заңдылықтың қалпын, өркениеттілік өресін 

аңдатпай, адамды әміршілдік жетегіне матайтын келеңсіз қасиет көрінісі болып табылады. 

Міне осы қасиеттер қазіргі студенттердің бойында жоқшылық емес, қоғамдық ортада 

мақсат-мұратына жетуге кедергі жасайтын, салғырттыққа әкелетін  қасиет ол енжарлық. 

Осыдан соң өзіндік шешім қабылдауға қабілетсіздік келіп туындайды. Студент жастардың 

белсенді бастамаларының тағдыры осы бір енжарлықтың әсерінен жойылып кетеді. 

Әлеуметтік көнбістік – бұл қоғамдағы көзқарастарды, дәстүрлерді, насихат 

сөздерді ақиқат ретінде қабылдап, мойындап, соларға сәйкес іс-әрекет ету. Көптеген 

жағдайларда әлеуметтік көнбістік дегенге жігерсіздік, ездік, немқұрайлық жатады. 

Әлеуметтік ұстанымның орнауына кері әсерін тигізетін әлеуметтік енжарлық пен 

әлеуметтік көнбістік қасиеттерін жойып отырсақ, студент жастардың бойында әлеуметтік 

белсенді ұстанымдары қалыптасқан болар еді.[5] 

Әлеуметтік позиция –әлеуметтік құрылымдар, топтар мен ұйымдардың қармағында 

және қоғамдық еңбекті бөлу жүйесінде студент жастардың алатын орны мен ерекшелігі. 

Әлеуметтік  өмірлік ұстанымын белсенді қалыптастыру туралы айтылған ой-

пікірлер отандық ғалымдарымыздың пікірлерінде  көрініс табады. 

Т.Тәжібаев өз еңбегінде: “Жеке адам әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекетті 

жүзеге асырушы, нақты қоғамның мүшесі, өзін басқалардан ажырата білетін, өзінің кім 

екенін түсінетін есі кірген ересек кісі” - деп тұжырымдайды. 

Ә. Алдамұратов еңбегінде: “Жеке тұлға  - қоғам мүшесі ретіндегі адам. Әр адамның 

рухани байлығы оның басқа адамдармен байланысының алуан түрлігіне, өмірге белсене 

қатысуына байланысты  әлеуметтік ұстанымдары қалыптасады ”, - деп тұжырымдайды. 

Республикамызға танымал ғалымдарымыздың бірі Қ.Б. Жарықбаев: “Жеке тұлға  - 

қоғам мүшесі ретіндегі адам. Әр адамның рухани байлығы оның басқа адамдармен 
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байланысының алуан түрлігіне, өмірге белсене қатысуына байланысты  әлеуметтік 

ұстанымдары қалыптасады ”, - деп тұжырымдайды.[6 ]Ғалымдардың ой-пікірлерінен 

шығаратын түйін: Жеке адам ол тек жеке адам болып қана қоймай, нақты қоғам мүшесі 

ретінде өзін саналы адам ретінде қалыптастыруы тиіс.Үнемі ізденіс үстінде өзін-өзі 

жетілдіру барысында, тоқтаусыз еңбектің арқасында алған білімнің нәтижесі, жастарға 

әлеуметтік белсенді ұстанымының қалыптасуының мәніне ықпал етеді. 

Жоғарыдағы кестеде жеке адамға ненің маңызды, ненің маңызсыз екенін, нені 

құптап, нені құптамайтынын, өмірлік қағидасын, ұстанатын мәдениетін анық ажырата 

аламыз.[7] 

 

Кесте – 2. «Мен» жүйесі Әлеуметтік ұстаным бағыты бойынша: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, тұжырым жасап өтсек жалпы жеке 

адамның қалыптасуына тікелей  оның тәрбиесімен қатар әлеуметтік ұстанымы 

қалыптасады. Әрбір жеке адам тұлға болып қалыптасу үшін туылғаннан бастап 

тұқымқуалаушылық қасиеттерімен қатар ортасы, отбасында көрген тәрбиесі мұнығ 

«Мен» - әлеуметтік орта тұлғасы 

Жеке тұлға; 

Адам; 

Индивид; 

 

Әлеуметтік орта 

Өзін – өзі әлеуметтік 

ортада тануы; 

 

Бейімделуі 

Жеке тұлғаның 

әлеуметтік 

Белсенділігі; 

Тәрбиелігі; 

Санан 

 

Қарым - қатынас 

Жеке тұлғаның 

өмірлік көзқарасы; 

Бәсекелестік қабілеті; 
Әлеуметтік 

ұстаным 

Әлеуметтік құзыреттілік 

Өзін – өзі тәрбиелеу Өзін-өзі басқару 

 

Білім алу 

 
Азаматтық борыш, 

жауапкершілік 

 

Қарым-қатынас Өзіндік өмір стилі 
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барлығы баланың белсенділігіне, дамуына әсер етеді. Сонымен қатар баланың дамуына 

жас және жеке басындағы даралық, дербес ерекшеліктері мінез - құлқындағы жеке дара 

қасиеттері әсер етеді. 

 Бүгінгі жастардың бейнесі бәсекеге қабілетті, жарқын жүзді, білімге құштар, ар-

намысы мен рухы биік, тарихына таныммен, құрметпен қарайтын, еліне жаны ашитын 

адамгершілігі мол, әлеуметтік белсенді ұстанымы қалыптасқан жан болуы тиіс. 

Студент (лат. studens — бір нәрсеге ұмтылушы, бір нәрсеге қызығушы) — жоғары оқу 

орнында (институт, университет,колледж  т.б.) оқып білім алушы, қоғамға бейімделуші 

айналысушы тұлға.Студенттің өзіндік стилі – жұмыс тәжірибесінде қалыптасқан 

педагогикалық шеберлігіне тән қасиеттер. Он төрт жастан жиырма тоғыз  жас 

аралығындағы әлеуметтік жағынан, адамның бойындағы әлеуметтік сапалар мен әеуметтік 

ұстанымдар, өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам.Студент жастардың тұлғасы - 

әлеуметтік ұстанымды қалыптастырудың ең негізгі жолы болып табылады. 

Кесте – 3. Студенттің моделі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біздің жұмысымыз М. Н.Скаткиннің берілген анықтамасына жақын келеді. Ол 

«педагогикалық шарттар» дегеніміз-зерттеу обьектісі болып отырған феноменнің 

қалыптасуына маңызды әсер ететін педагогикалық үдерістің сыртқы факторларының 

жиынтығы», - [8] деп көрсетеді.  

Сонымен, колледж жағдайында студенттердің әлеуметтік ұстанымын 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары- оқу үдерісінде және дәрісханадан тыс 

жұмыстарда студенттердің танып, білуіне, сол арқылы әлеуметтік ортада бейімділігі мен 

белсенділігінің артуымен қоса әлеуметтік өмірлік ұстанымының қалыптасуына жағдай 

туғызу. 

Кесте – 4. Студент жастардың әлеуметтік белсенді ұстанымдарын 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары.  

Студент жастардың әлеуметтік белсенді  ұстанымдарын қалыптастырудыңекі 

негізгі педагогикалық шарттары: 

1-шарт 2-шарт 

Студенттің бойына қалыптасқан әлеуметтік 

қасиеттері мен олардың құндылықтарын 

аша отырып, әлеуметтік белсенділіктерін 

арттырып, колледж студенттерін зерттеу, 

диагностикалау. 

Әлеуметтік жоба жасау арқылы колледж 

студенттерінің әлеуметтік белсенді 

ұстанымдарын қалыптастыру, 

педагогикалық ынталандыру, жағымды 

ықпал ету, жағдай жасау. 

 

Студент моделі 

Әлеуметтік 

біліктілік 
Кәсібилік Құқықтық 

сауаттылық 

Азаматтық 

жауапкершілік 

Әлеуметтік 

белсенділік 

Дербестік Психологиялық 

тұрақтылық 

Құндылық 

 

Әлеуметтік 

ұстаным 

 

Өзін-өзі 

тәрбиелеу 
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Бірінші шарт бойынша біз студент жастардың әлеуметтік бейімделу деңгейлерін 

анықтап аламыз, ал ендігі атқарылатын жұмыс екінші шарты бойынша әлеуметтік 

белсенділігі қалыптаспаған, бейімділігі төмен студенттермен жұмыс жасау барысында 

жағымды ықпал ету. Біз ұйымдастырған әлеуметтік жобаны іске асыруды жалғастыру.  

Студенттердің әлеуметтік бейімделуін, мына әдістемелер арқылы анықтап алған 

болатынбыз.Олар: 

1. Бақылау әдісі (табиғи жағдайда) 

2. «Әлеуметтік-психологиялық бейімделу сауалнамасы» К.Роджерс, Р.Даймонд 

3. «Мен кіммін» әдістемесі М.Кун, Т.Макпартленд 

4. Құндылықтық бағдарларды оқыту әдістемесі (МИЦО) 

5. Сауалнама (авторлық) жүргізу 

Жалпы нәтижесінде 1-2 курс колледж студенттерінен  алғашқы сауалнама 

жүргізгенімізде, студенттердің бойында «әлеуметтік ұстанымның қaлыптaсу» 

деңгейлерінің көрсеткіші 20%  төмен, «әлеуметтік ортаға бейімделуі қиын» 50%  орташа, 

«өз мамандықтарына қызығушылығы жоқ, әлеуметтік ортаға бейімделе алмаған» 10 % 

жоғары  екендігін байқадық. Сaуaлнaмaғa қaтысқaн студенттердің 8-ден 1 бөлігінде ғaнa 

әлеуметтік ұстаным қaлыптaсу деңгейі қалыпты дәрежеде екенігін көреміз. 

Сауалнаманың нәтижесінен де студент жастарға әлеуметтік ұстанымды 

қалыптастыруға әлі де болса көмек қолдау керек екенін көреміз. 

 Студенттердің бойындa әлеуметтік ұстаным қaлыптaстыру мәселелерін зерделеуді 

және олaрды терең түйсінуді, жан-жақты дамыған, әлеуметтік ұстанымы қалыптасқан 

жастардың белсінділігі артқан сәтте ғана және олaрды іс жүзінде сынақтaн өткізу aрқылы 

ғaнa оң нәтижеге қол жеткізе aлaмыз. Оң нәтижеге қол жеткізу үшін біз ұйымдастырған 

әлеуметтік жоба құрылымымен таныстырып өтсек. 

Әлеуметтік жоба – нақты бір шешімін табуы тиіс әлеуметтік мәселеге жұрт 

назарын аудара отырып нақты бағытта көппен бірге жасалатын жұмыс нәтижесі. Оның 

шешімі нақты бір өңірдегі, аймақтағы, облыстағы, қоғамдағы жағдайдың жақсаруына 

әкелуі мүмкін. 

Әлеуметтік жоба – күрделі адамның еңбекпен атқаратын қызметі, бірақ көбінесе 

қоғамның белгілі бір мәселелерін шешеуге, оның өзгеруіне және өмір сүру сапасын 

жақсартуға бағытталған қоғамдық қорлар, қауымдастықтар, қоғамдар тобы. Мәселелер 

әртүрлі болуы мүмкін, кез-келген мәселені шешуге бағытталған игі бастамалардың 

бірегейі. 

Әлеуметтік жоба құрудың  басты мақсаты – қоғамның дамуы. 

Біз бастаған әлеуметтік жобаны іске асыру барысында студент жастардың әлеуметтік 

белсенді ұстанымдарын қалыптастыруға тырыстық, бейімделулеріне аз да болса өз 

үлесімізді қостық. Сонымен қоса әлеуметтік жобаның арқасында оларға әлеуметтік 

жағынан жағымды ықпал ете отырып, жағдай жасадық. Әлеуметтік  жоба – студент 

жастардың ой түпкірінде жатқан игі басмаларына, идея мен жеке көзқарастарын іске 

асыруға мүмкіндік беретін сара жол. Осы екі шартты іске асыру студент жастар қоғамдық 

ұйымының бір бөлігі (субъектілері) болып табылатын түрлі қоғамдастықтардың қызметіне 

қатысуын көздейді.  

Егеменді еліміздің ертеңі «Сендер, Тәуелсіз Қазақ елінің білімді жастары, өз 

соқпақтарыңды салып, оны елді дамуға бастайтын даңғылға айналдыруға тиіссіңдер, елдік 

пен Тәуелсіздіктің Киелі көк Туын XXI ғасырда асқақтата желбірететін – жастар, сендер 

боласыңдар!» - деген Елбасымыздың тағы бір тұжырымдамасынан жастарға үлкен сенім 

артқанын аңғаруымызға болады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев тағы бір сөзінде 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 15 – 

қазандағы Жолдауында: «Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды 

толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Келесі 

жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын» -  деп атап өтті.Міне бір жылдың 

ішіндежастар жылы ресми түрде басталды. Елбасының сөзіне сүйене отырып, жастар — 
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келешегіміздің негізі ретінде өз білімімен, жасампаз еңбегімен және күш-жігерімен 

өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алу қажет деген пікірге келеміз. Ол  ХХІ 

ғасырда Жаңа Қазақстанның — дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі сыйлы 

мемлекетті қалыптастыруды белсенді жастар жалғастыруы қажет деп жастарға сенім 

артты. 

Бүгінгі жастар - бұл болашақтың мәңгі қозғалтқыш күші.Жастардың әлеуметтік 

ұстанымы әлеуметтік белсенділікке ұласқан, жеке тұлғалық көзқарасы қалыптасқан, 

азамматтық ұстанымы, түсініктері, дүниетанымдық,  рухани, моральдық, адамгершілік 

қасиеттерін айқындалған және өзіндік қоғамға деген қатынасынан заманауи жан-жақты, 

бәсекеге қабілетті көшбасшы жастардың қолында. Сенім артқан биылғы жастар жылында 

– мына біздер, еліміздің болашығы үшін, табысты да келешегі зор, нық қадамдар жасап, 

артқан сенімді – еңбекпен, қайсарлықпен, абыроймен атқарайық дегім келеді. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Әлеуметтану теориясы 10 - басылым Джордж Ритцер Джеффри Степницки. 

2. Жастардың әдеби-мәдени, қоғамдық-саяси журналы: Үркер №1 (125) қаңтар 

2019  47бет, 43б. 

3. Баласағұнтану: «Құтты білік» дастанының қазіргі жаһандану үдерісімен 

үндестігі. Ұжымдық монография / Жалпы ред. басқ. Көшербаева А.Н. – Алматы: Абай 

атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2016. – 232 бет. 

4. Абай Құнанбаев Экциклопедия. – А., 1995- 720 бет. 

5. Биекенов К.,Садыров М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. – Алматы: Сөздік – 

Словарь, 2007. – 344 бет.  

6. Жарықбаев Қ, қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі: (Оқу құралы) .- Алматы, «Санат», 

1995 – 352 бет. 

7. Майерс Д., Туенж Ж. Әлеуметтік психология. 12-басылым. – Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018. -648 бет. 49-54бб. 

8. Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік дәуірі. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2017-508бет 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі 

бастыміндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру. Ал, оның негізі мақсаты жалпы 

білім беретін мектептердің оқыту үрдісін жақсартуға білім саласына жаңа 

технологияларды енгізу болып табылады. Оқу жүйесінде жаңа инновациялық әдіс 

тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып өз 

бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол салады. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. Одной из основных задач Республики Казахстан в области 

является углубление образования молодежи. И его основной целью является внедрение 
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новых технологий в сфере образования для улучшения учебного процесса 

общеобразовательных школ. Внедрение новых инновационных подходов в систему 

образования способствует интересам учащихся к обучению, мотивации и творческого 

подхода к самоисследованию. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal.One of the main tasks of the Republic of Kazakhstan in the region is to 

deepen the education of young people. And its main goal is the introduction of new technologies 

in the field of education to improve the educational process of general education schools. The 

introduction of new innovative approaches to the education system contributes to the interests of 

students in learning, motivation and a creative approach to self-exploration. 

 

Түйін сөздер: Білім, мектеп, әдіс-тәсілдер, жаңа технологиялар, жаңғыру, 

щығармашылық еңбек. 

Ключевые слова: Образование, школа, методология, новые технологии, 

модернизация, творчество. 

Keywords: Education, school, methodology, new technologies, modernization, creativity. 

 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттерінің 

бірі – жастарға терең білім беру. Ал, оның негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту 

үрдісін жақсартуға білім саласына жаңа технологияларды енгізу болып табылады. 

Оқу жүйесінде жаңа инновациялық әдіс тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген 

қызығушылығын, талпынысын арттырып өз бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге 

жол салады. Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты 

қызғылықты да тартымды өткізу мұғалімнің шеберлігіне байланысты . 

Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай 

жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тәуелді. Білім беруге заман талабы тұрғысынан 

жеке тұлғаны дамытудағы қоғамның рухани және адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыруда білім беру саласына – баса назар аударарлық мәселе. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақстанды одан әрі дамыту бағытында «100 нақты қадамды» белгілеп 

бергені мәлім. Соның ішінде елдегі білім беру саласына да ерекше көңіл бөлінген. 

Мысалы, 76-қадамда «ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының 

сапасын көтеру, 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңмен енгізу, функциялық 

сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары 

сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынталандыру 

жүйесін құру» делінген.Осыған байланысты мектептердегі күнбелікті өткізілетін 

сабақтарда көптеген жаңа әдіс-тәсілдер пайдаланылады. 

Қазіргі таңда әр ұстаздың  алдына қoйып отырған басты міндеттерінің бірі – 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетiлдiрiп отыру және жаңа педагогикалық 

технологияларды меңгеру. Оқыту процесінде пайдаланылып отырған әртүрлі әдіс-

тәсілдер мен жаңа технологиялар өз нәтижелерін беруде. Олар баланың жеке қасиетін аша 

отырып, оның танымдық қабілетін  қалыптастыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге 

жағдай жасап отыр. Ұстаз болу үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа 

педагогикалық технологиялар білім алушының  жеке тұлғалық күшін арттырып, 

шығармашылық ойының дамуына ықпал етеді. 

 

Әдіс-тәсіл 

түрі 

Мақсаты  Тиімділігі  Қолданылуы 

 «Миға 

шабуыл» 
(әдіс) 

Қандай да 

болмасын 

ақпарат 

(мәлімет, 

Оқушыға сұрақ қою, 

проблеманы зерттеу 

арқылы ой-өрісін 

дамытады, ойын еркін 

Жаңа сабақ бастар алдында 

осы әдіс бойынша сұрақ қою 

арқылы жаңа сабақтың 

тақырыбын ашуға болады. 
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проблема, 

сұрақ) туралы 

бар білгендерін 

жазбаша немесе 

ауызша ой салу. 

жеткізеді. 

Пікірлерінің еркін 

айтылуы, ешқандай 

сынға ұшырамау 

керек, қағазға 

түсіріліп, талқылау 

жұмысы болады. 

«Сұраққа 

жетіп ал» 
әдісі 

А.Ж.Егізбаев 

бойынша 

Оқушының өз 

бетінше жұмыс 

жасау дағдысын 

қалыптастыру, 

сұрақ қою 

дағдыларын 

дамыту. 

Өз бетінше ойлап, 

ақпаратты меңгере 

алады. Ақпаратпен 

ықыласпен жұмыс 

жасайды. Мәтінге, 

әңгімеге сұрақ қояды, 

тұжырымдайды. 

Сыныптастарының 

жауаптарын ықылас 

қойып тыңдайды және 

сұрақтар қояды. 

Таным әрекеті 

үрдісінде қарым-

қатынас шеберлігі 

дамиды.  Оқушылар 

оқығандары бойынша 

бір-біріне сұрақ қояды 

және талқылайды. 

Мәтінді толық немесе бір 

бөлігін оқыту (мәтіннің 

күрделілігіне, оқушылардың 

даму ерекшелігіне қарай) 

оқылған мәтіннің мазмұнына 

әр деңгейлі сұрақтар қою. 1-

ші доп – сұрақ қояды, 2-ші 

доп сол сұраққа жауап 

береді. 

«Джигсо» 

әдісі 
Элиот 

Аронсон 

бойынша 

Берілген 

тақырыпты топ 

ішінде 

талқылап, әр 

түрлі 

тәсілдермен 

топтық жұмыс 

жасау. Басқа 

топтарға 

өкілдерді 

жіберіп, өз 

жұмысы туралы 

топта талқылау, 

идеялармен 

бөлісу, 

ынтымақтастық

ты дамыту. 

Ынтымақта бірлікте 

жұмыс жасауға, 

білгенін 

жолдастарымен 

бөлісуге, тақырыпты 

ортаға салып 

талқылауға,   түйінді 

ойды саралауға 

жетелейді. 

Көлемді мәтін төрт бөлікке 

бөлінеді оқушыларда  төрт 

адамдық шағын топтарға 

бөлініп  («бастапқы топ»), 1-

ден 4-ке дейін нөмірленеді. 

Осыдан кейін олардың әр-

қайсысы өз нөміріне сәйкес 

мәтіннің бір бөлігін ғана 

оқиды. Содан кейін топтар 

құрамы өзгертіліп, жаңа 

топтар («сарапшылар тобы») 

тобы құрылады, 

сарапшылар топтарында 

оқушылар өз нөмірлері 

бойынша жинақталады: 

мәтіннің № 1 бөлігін оқыған 

оқушылар 1 топқа т.с.с. 

Өкілдер басқа топтарға 

барып, өз жұмыстарын 

таныстырады, топтық 

талқылау жүреді. 

«INSERT» 

әдісі 

Оқылған 

мәліметті   

түртіп  алу 

жүйесі 

бойынша   

таным түсінігін  

Жаңа материалмен 

таныса отырып, түртіп 

алу жүйесімен 

мәлімет жинайды, 

саралайды, бағалайды. 

Тапсырманы оқып, түртіп алу 

жүйесі бойынша жұмыс 

жасалады:W- білемін; + 

жаңалық; — білмеймін; ?- 

білгім келеді; кесте жүйесі 

бойынша жұмыс жасайды. 
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қалыптастыру. 

«Кластер» 

әдісі   

Идеялар мен 

ақпараттардың 

арасындағы 

байланыстарды 

жинақтау, 

тұжырымдау. 

Тақырыптардың 

байланыстары туралы  

сұрақтар құрастырып, 

оларға жауап іздейді, 

идеяларды 

жинақтайды. 

Тұжырымды ойларын 

қарталарға түсіріп, топтық 

жұмыс қорғалады (постер) 

«Фишбоун» 

әдісі 

(постерде) 
Жапондық 

профессор 

Исикава 

бойынша 

Жаңа мәліметті, 

идеяларды 

сұрақ-жауап 

арқылы жаза  

отырып, 

қорытынды 

ойларын 

жинақтау. 

Берілген мәлімет 

бойынша өздері сұрақ 

қойып, жауабын 

топтық жұмыста 

талқылауға, ой 

қорытуға белгілі бір 

қорытындыға келуге 

жетелейді. 

Постерге балықтың қаңқасы 

суретін салып, басына 

тақырып жазылады. 

Денесінің жоғарғы 

жағындағы қанаттарға 

идеяның себептері, төменгі 

қанаттарға идеяның салдары 

жазылады. Түйінді ой 

құйрығына жазылады. Кейін 

ауызша, жазбаша кері 

байланыс беруге болады. 

«Үштік» 

әдіс 

(Ойлан, 

жұптас, 

бөліс) 

Оқушылар 

ойына келген 

жауаптар немесе 

идеяларды 

барынша көп 

жазу арқылы, 

кейін өз 

идеяларымен 

бөлісу. 

Оқушылардың есте 

сақтау қабілеті 

(мұқият тыңдалым) 

сақталады. Өз ойын 

ашық айта алады. 

Оқушылардың 

оқылым, айтылым, 

тындалым, жазылым 

дағдылары 

қалыптасады. 

Сынып бойынша 

тапсырманы оқиды. 

Оқушылар бірнеше жұптан 

бөлінеді:бірінші оқушы 

оқиды немесе айтады, екінші 

оқушы тындайды, үшінші 

оқушы түртіп алады, кейін өз 

пікірін айтады. 

SWOT — 

талдау 

 Оқушының бір 

мәселе бойынша 

ойлау, талдау, 

салыстыру 

қабілетін 

дамыту. Өз 

пікірін ашық 

айту. 

 Сабақты 

қорытындылау 

барысында және кері 

байланыс беруге 

қолданылады. 

  

  Бұл әдісті қолдану 

барысында мәселенің 

жағымды, жағымсыз 

жақтарына сараптама 

беріледі, мүмкіндіктері 

бағаланып, қауіп-қатерлері 

туралы нақты дәлелдер 

келтіріледі. 

  

«Кейс – 

стади» әдісі 

Нақты болған 

немесе ойдан 

шығарған 

жағдаятты 

талдау, болжау. 

Оқушылардың есте 

сақтау қабілеті 

сақталады. 

Мәселелерді шешуге, 

баламасын анықтауға, 

мақсаттарын айтуға, 

талдауға мүмкіндік 

береді. 

Жұмысты жүргізу үшін бір  

жағдаят ұсынылады, оны 

бөліп-бөліп кезекпен оқиды, 

немесе айтады, қалғандары 

талдау жасап, өз ойларын 

ортаға салады. 

«Киномета

фора» әдісі 
Харизма 

бойынша 

(Н.Баринов) 

Оқушының ой-

өрісін, ойлау 

қабілетін 

дамыту. 

Оқушының логикалық 

ойлау қабілеті 

дамиды. 

Бір мәселе бойынша 

бейнесюжеттен үзінді 

көрсету арқылы баланың өз 

ойын, ой-пікірлерін білуге 

болады. 

«Бес 

саусақ» 

Оқушының бір-

біріне бес 

Бас бармақ – басты 

мәселе 

Балалар параққа алақандарын 

қойып, оны жиегімен 
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әдісі саусақтай 

бірігуіне ықпал 

ету. 

Балалы үйрек – 

бірлесу 

Ортан терек – ойлану 

Шылдыр шүмек – 

шынайылық 

Кішкентай бөбек – 

көңіл-күй ахуалы 

қаламмен айналдырып өтеді. 

Осыдан соң олар сабақ 

туралы мынандай сұрақтарға 

жауап беріп, салынған 

саусақтарына жазады: 

1.«Бас бармақ»- басты 

мәселе. Бүгінгі сабақта ең 

құнды мәселе не болды? 

2. «Балалы үйрек»— 

бірлесу. Қалай жұмыс 

жасадым, кімге көмек бердім, 

кімді риза жасадым? 

3. «Ортан терек»- ойлану. 

Мен бүгін білім мен тәжірибе 

алдым? 

4.  «Шылдыр шүмек»-

шынайылық. Сабақмаған 

ұнадыма? Неліктен? 

5 «Кішкентай  бөбек»-көңіл-

күй ахуалы. 

Мен сабақта өзімді қалайша 

сезіндім? 

«Сұрақ 

ілмегі» әдісі 

Оқушының 

ойын ашық 

білдіруіне 

дағдыландыру. 

Оқушы сабақтың қай 

бөлігін немесе 

тақырыпты түсінбеген 

болмаса сабақ 

төңірегінде 

ойландырып жүрген 

сұрақтарын ашық 

айтады. 

Бұл әдісті жазбаша немесе 

ауызша өткізуге болады. 

Сұрақ қою арқылы баланың 

сабақты қалай меңгергенін 

немесе меңгермеген жерлерін 

білуге болады. Керісінше 

бала өз ойын ашық жазып 

іліп кетуіне болады. Түрткі 

болу, сынақтан өткізу немесе 

қайта бағыттау техникаларын 

пайдаланады. 

«Эйлер 

шеңбері» 

әдісі 
А.Ж.Егизбае

в бойынша 

Тақырып 

бойынша негізгі 

идеяларды 

жинақтап, 

саралау. 

Идеялар жинақталып, 

сараланады 

А-4 параққа, шағын постерге 

Эйлер шеңбері сызылып, 

кезекпен идеялар 

талқыланып, жазылады. 

Не?Қалай? Неге? Нәтиже? 

деген Мәселер бойынша 

идеялар сараланады. 

«МИКС» 

жаттығуы 
А.Ж.Егизбае

в бойынша 

  

Идеяларды 

жинақтап, 

түйіндеу, кері 

байланыс жасау. 

Идеяларды жинақтау, 

түйіндейді. Әр топ 

шығармашылық 

көзқарас білдіреді. 

Тақтаға түйінді 9-10 тірек 

сөздер жазылады. 1-ші топ – 

өлең шығару, 2-ші топ – эссе 

жазу, 3-ші топ – суреттеу, 4-

ші топ – сахналық көрініс, 5-

ші топ – бір әннің 

мелодиясына салып, топпен 

орындау. 

«Желпуіш» 

әдісі 
Саймон 

Браунхилл 

 Идеяларды 

жинақтау, 

жазбаша кері 

байланыс беру 

Идеялар талқыланады, 

жинақталады 

А-4 түрлі түсті параққа 

желпуіш жасалынып, әрбір 

бөлігіне кезекпен идеялар 

жазылады, кейін 
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бойынша талқыланады. 

 

Жалпы қорыта айтқанда, аталған әдіс-тәсілдерді сабақта тиімді қолданысқа 

енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, 

шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл 

өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі 

тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Яғни,білім алушы өз ой-пікірін ашық еркін 

айтады, бір-бірін тыңдауға үйренеді ұжымда ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. 

Сондықтан басқа кез-келген пәндер  осындай әдістерді пайдаланса, тиімді болатындығын 

айтуға болады. Осыдан кейін ғана жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, 

бәсекеге қабілетті рухани бай тұлға қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол. 
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Аннотация  

Өзектілігі. Мақсаты. Мақала мектеп оқушыларына топтық жұмысты дұрыс 

ұйымдастыру арқылы, топтық жұмыстың педагогикалық – психологиялық шарттарын 

негізге ала отырып, оқушылар бойында сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Топтық 

жұмыстарды ұйымдастыруда заманауи оқыту технологиялары мен инновациялық түрлі 

сабақ формаларын пайдалану арқылы, оқушылар бойынан көріне бермейтін жасырын 

қабілеттерді ашып, оқушының сабаққа деген ынта-жігерін арттырамыз. 

 

Аннотация  

Актуальность. Цель. Целью статьи является повышение интереса учащихся к 

занятиям, с учетом педагогических и психологических условий групповой работы, путем 

правильной организации групповой работы. Используя современные технологии обучения 

и инновационные формы обучения в организации командной работы, мы раскрываем 

скрытые способности, о которых ученики не знают, и повышаем мотивацию ученика к 

уроку. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal. The article aims to increase students' interest in the classroom, taking into 

account the pedagogical and psychological conditions of group work, by organizing group work 

correctly. By using modern teaching technologies and innovative forms of teaching in organizing 

teamwork, we reveal the hidden abilities that pupils are not aware of, and increase the student's 

motivation for the lesson. 
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Тірек сөздер: топтық және ұжымдық жұмыс, инновациялық әдіс-тәсілдер, 

Кембридж бағдарламасы. 

Ключевые слова: групповая и коллективная работа, инновационные подходы, 

кембриджская программа. 

Key words: group and collective work, innovative approaches, Cambridge program. 

 

Мектепте топтық-ұжымдық жұмыстарды ұйымдастыруды оқытудағы тәсілдер 

педагогикалық және тәжірибеде нақты жағдайлардағы оқу әдістерінің жүзеге асырылуы 

деп қарастырылады. Әдіс – оқытуға арналған бағыт, яғни, ол сөйлеу әрекетін тудыратын 

оқыту стратегиясы. Жалпы дидактикадағы әдістерді сабақтың түріне, қойылатын 

мақсаттарына сай алуға болады. Оларды оқытуды ынталандыру, уәждемелеу әдістері, оқу 

қызметтерін ұйымдастыру, бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері деп алып, олардың 

ішінара жеке әдістерін былай қарастыруға болады: әңгімелесу, көрнекілік, аудиовизуалды, 

практикалық-мәселелік іздеу, оқу қызметін өз бетінше басқару, бақылау әдістері. 

Практиаклық әдістер түрлі тапсырмалар мен жаттығулар орындау арқылы іске 

асырылады. Әңгімелесу әдісінде тақырыптық сұрақтар дайындап, солар бойынша 

әңгімелесу, мәселелік сұрақтарға жауап беру, т.с.с. арқылы жүзеге асырылады.Көрнекілік 

әдісте түрлі сюжеттік суреттер,, кинофильмдер, бейнефильмдер көрсетіледі. 

Аудиовизуалды әдіс мультимедиялық сабақтарда толығымен қолданылады. Мәселелік 

іздестіру әдістері коммуникативтік, жобалау, рольдік ойындарда іске асырылады. Ал оқу 

қызметін өз бетімен басқару әдісі тіл үйренушілердің коммуникативтік, жобалау, рольдік 

ойындардағы орындалатын тапсырмалар жүйесімен көрінеді. Бақылау және өзін-өзі 

бақылау әдісі, сауалнама жұмыстарын орындауда іске асырылады. Қазақ тілін игерудің 

сапасын арттыруда ерекше рөл атқаратын оқыту тәсілдері. Олар: сөздерді 

семантизациялау тәсілдері, жаңа лексиканы бекіту тәсілдері, грамматикалық материалды 

түсіндіру, грамматикалық материалды бекіту, сөйлеуді тыңдау арқылы дамыту, дайын 

және дайын мес сөйлеуді (монологтық, сұхбаттық сөйлесу) дамыту тәсілдері, оқыған 

мәтінді түсінуді тексеру тәсілдері. Бұл тәсілдердің барлығын әр мұғалім өзінің біліктілігі 

мен мүмкіндігіне қарай дамытуға болады. Дегенмен де қандай иновациялық әдістер 

енгізілгенімен , тек қана сабақта, жүздеген және мыңдаған жылдар  бойы келе жатқандай 

оқу үдерісінің  қатысушылары болады: мұғалім және оқушы. Бұл кездесудің қалай 

болуынан  көп нәрсе байланысты. Қазіргі заманның мектептерінің мақсаты – тұлғаның  

өзінің  білімділігі, қызығушылығы  мен  мүмкіндіктеріне сай, зерделік шығармашылық 

еңбекке дайын, өз ісін жүзеге асыруға жағдай жасайтын,  білім қажеттілігін қамтамасыз 

ететін білім жүйесін жасау. Жаңа уақыт талабы бойынша, қарама-қарсы қатынас жасай 

алатын, бірлесе отырып  істер атқаратын,  басқаға қол ұшын бере алатын адамдар қажет. 

Яғни, қоғамның сұранысына сай, сабақтарда топтық жұмыстарды енгізу қажет 

болды. Яғни, білім беру жүйесінің рөлі өзгертіле бастады. Әлемдік деңгейдегі 

бағдарламалардың жаңа әдіс-тәсілдеріне көше бастағанымыз баршамызға аян. 

Кембридж бағдарламасы - орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғарғы деңгейге қол 

жеткізген, жеті модуль негізіне құрылған бағдарламалардың бірі. Бұл бағдарлама 

оқытудың жаңа әдіс-тәсілдеріне негізделе отырып, сындарлы оқыту теориясына құрылған. 

Осы сындарлы оқыту теориясын тәжірибеде жүзеге асыруда топтық жұмыстың алатын 

орны ерекше. Ағылшын ғалымы Мерсер құрдастар тобыңдағы өзара қарым-қатынас оқуда 

маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Оқушылардың бір-бірімен қарым- қатынас, 

сыйластық, ұйымшылдық, бір-біріне көмек көрсету сияқты дағдыларын дамыту 

барысында ғана топтық жұмыс тиімді ұйымдастырылады. Яғни, ағылшын ғалымы 

Ж.Пиаже айтқандай, «Адамның санасы тек басқа адамдармен қарым- қатынаста ғана 

дамиды, тек қарым- қатынас әрекеттері ғана бізді жаңа түсінікке әкеледі». Ал қарым - 

қатынас дегеніміз өзімізді басқаларға бейімдеу деген сөз.  
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Шағын топтық, жұптық жұмыстар оқушыларда бірлік, бірегейлік сезімдерін 

қалыптастырып, сол арқылы өздерінің ұжымға тікелей қатысы бар екендігін аңғартады. 

«Бірлесе көтерген жүк жеңіл» екендігі баршаға аян. Топ болып қандай да болмасын 

тапсырманы орындау қызық та тартымды шаруаға айналып, оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылықтары мен белсенділіктерінің артатынын байқауға болады. Жыл басында 

мұғалім әр сыныпта жұмысын топ ережесін құрудан бастайды. Топ ережесі оқушылармен 

бірлесе отырып құрылады. Дәстүрлі сабақтарда оқушыларды жұмысқа жұмылдыру ұстаз 

тарапынан қатаң талап қою арқылы жүзеге асырылса, ал топтық жұмыста кеңесу, сұраныс, 

ұсыныс арқылы жүзеге асады. Дәстүрлі сабақта ұстаздар әр оқушыны өзі бақылауға алса, 

топтық жұмыста бақылауды топ мүшелерінің өздері жүргізеді.  

Топтық жұмыс оқушыларда ұжымдық сезім қалыптастырып, бірлескен жұмыстың 

қызықты әрі тартымды әрекет екендігін көрсетеді, сабаққа деген ынталары артады. Яғни 

«Мен» деген қағидадан гөрі «Біз» деген тұжырымның анағұрлым пайдалы екенін 

аңғарады. Өзін-өзі тану сабақтарында топтық жұмысты ұйымдастыруда диалогтік қарым- 

қатынастың алатын орны ерекше. Оқушылар диалог әдісін қолдана отырып, мәселен, 

талқылау, дебат, ынтымақтастық, білімді бірлесіп құру арқылы түсінік пен дағдыларды 

қалыптастыру арқылы білім алады. Топтық жұмыс барысында білім деңгейлері, танымдық 

қабілеттері жоғары оқушылар теориялық жағынан өз идеяларын айтса, қабілеті төмен 

оқушылар жазуда, рәсімдеуде өз үлестерін қосып жатады. Жұмыс барысында белсенді, 

жақсы оқитын оқушылар өз топтарында кеңес беріп, тапсырмаларды бөліп, барлық 

оқушылардың сабаққа қатысуларын қадағалап отырады. Сонымен қатар осы қазақ тілі 

және әдебиет сабақтарында топтық жұмыстағы белсенділік әр түрлі ситуациялық 

жағдаяттарды шешуде, көркем шығармалар бойынша көріністер көрсету сияқты 

жұмыстарда өте жақсы көрініс табады.  

Топтық жұмыстардың тиімділігін мәтінмен жұмыс жүргізу кезінде де көруге 

болады. Мазмұны көлемді мәтіндерді оқытуда СТО стратегияларының бірі «ДЖИКСО» 

әдісін қолдану тиімді деп ойлаймын. Әрі бұл әдісті қолдана отырып оқушылардың 

бірнеше топқа ауысып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Оқушылар әр топта жұмыс 

істей отырып өз мүмкіндіктерін, білімдерін көрсете алады. Топтық жұмыстарда 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойын элементтерін қолдану да тиімді 

әдістердің бірі. Ойын барысында топтың әр мүшесі өз тобы үшін жоғары ұпайларды 

жинауға тырысады және белсенділіктері артып, қызығушылықтары оянады.  

Әр оқушының таланты мен қабілеті бар. Сол қабілет пен мүмкіндіктерін  біз, 

мұғалімдер, дер кезінде байқап, қолайлы жағдай жасап, ашуымыз керек. Бұл - біздің 

міндетіміз.  

Психолог Ю.Н.Кулюткин былай деп жазады: «Топқа бір біріне деген достық сезімі 

бар оқушылар жиналуы тиіс. Сол кезде ғана ынтымақтастық атмосферасы туындайды. 

Қорқыныш пен үрей болмайды» Топтық жұмысты тиімді ұйымдастыруының 

шарттарының бірі-топты дұрыс іріктеу болып табылады. Топты іріктеуде екі белгіні 

негізге алуымыз керек: оқушылар арсындағы оңтайлы қарым қатынастары мен оқушының 

оқу жетістіктерінің деңгейі.Гомогенді және гетерогенді топтар болуы мүмкін. Гомогенді 

топ дегеніміз бірыңғай жақсы оқитын немесе білім деңгейі бірыңғай төмен оқитын 

оқушылардан тұрады. Ал гетерогенді топта білім сапасын әртүрлі деңгейде меңгерген 

оқушылардан тұратын балалар болады. Мен зерттеген сыныпта мен дәл осы гетерогенді 

топ жасауға тырыстым. Себебі: зерттеу нәтижесі көрсеткендей оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттары осы гетерогенді топтарда жақсы жүзеге асады. Себебі ол жерде 

ынтымақтастық, бір біріне өзара көмек көрініс береді. Оқушылар жақсы оқитын 

оқушылардың көлеңкесінде қалуға тырысып сыныпқа кірген кезде солардың қасына 

отыруға асығады. Бірақ топқа бөлудің әртүрлі стратегияларын пайдаланып бөлгеннен 

кейін олар қарсылық көрсете алмайды. Оқушы санына байланысты топқа 5-6 оқушыдан 

іріктеледі. Топтық жұмысты бастамастан бұрын оқушылармен бірге топ ережелерін жасау 

керек. Үнемі өзгеріп тұратын топтың үлгісі келесі кестеде белгіленген. 
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Кесте 1.  Топтық жұмыс сатылары 

1саты: Әр топ 

мүшелері өзінің 

болжамын, идеясын 

ортаға салуы. Топ 

мүшесі сөйлеп 

жатқанда 

қалғандары 

шыдамдылықпен 

тыңдау 

қажет.Басқаның 

идеясына 

құрметпен қарау 

керек. Қағазға 

айтылған болжам, 

идеялар жазылғаны 

дұрыс. 

2 саты: Әр 

топта айтылған 

болжам, 

идеялардың 

талқылануы. Бұл 

жерде бірін бірі 

тыңдау, болжам, 

идеяларды қорғау 

оған келтірілетін 

дәлел мен 

дәйектер болу 

керек. 

3 саты: Топтық 

шешімнің 

талқылануы.Топтық 

шешім сыни бағалау 

үрдісінде пайда 

болады. Тиімді шешім 

таңдалады. 

4 саты: Топ 

жұмысының 

қорытындысы 

талқыланады 

Мектеп жұмысы 

мен оқушы 

жетістіктерін 

өрістетудегі негізгі 

тұлға–мұғалім» 

Сурет 4 Топтық жұмыстың талқылау, талдау жұмысы 

 

Бұл бірнеше сатылардан тұрады. Белгілі маман психологтардың мәлімдеуінше 

оқушының белсенділігі оның тапсырмаға деген көзқарасынан туындайды. Егер тапсырма 

қызықтыра білсе оқушы белсенділігінің де жоғары болуы мүмкін. Осы жерде тағы да айта 

кететін жағдай оқушының белсенділігіне әсер ететін нәрсе сабақтағы еркіндік 

атмосферасы.Білім деңгейі төмен оқушы үшін бұл ауадай қажет. Достық ынтымақтастық 

оқушының қорқынышын жояды, тығыз қарым қатынасты орнатады. Оқушы белсенділігін 

арттыру үшін мұғалім ашық сұрақтарды қою арқылы оның дұрыс шешімге келуіне 

бағыттайды, түзейді. Бұл жерде эмоция,түрткі басты рол атқаруы мүмкін. Ынтымақтастық 

дегеніміз тек көмек қана емес ол оқушының тәуелсіздігі мен белсенділігін қамтамасыз 

ететін атмосфера құру. Оқу үрдісінде кейде дарынды және талантты оқушылар жағымсыз 

тәртіп көрсетуі мүмкін, бұл олардың ерекше қабілеттеріне тікелей байланысты, мәселен: 

Практикада қолданылатын, есте қалған кең ауқымды  білімді талқылау кезінде 

басымдылық көрсетуі мүмкін; Зияткерлік ойнақылық, пайымдау мен қиялын көрсететін 

балалар үнемі тапсырмаға қызығушылық танытпауы, болмаса оны орындауға ниетінің 

жоқтығын білдіруі мүмкін; Проблемаларды нақты шешуге және есепті дұрыс шығаруға 

ұмтылатын балалар басқа оқушылар мен оқытушыларды жиі түзете беруі мүмкін; Нәзік 

әзілі басқа біреулерге жақпай, оның салдарынан түсініспеушілік орын алуы мүмкін; Өз 

бетімен жұмыс істегісі келетіндер басқалармен бірлесе жұмыс істеуге қызу қарсылық 

көрсетуі мүмкін.  

Оқыту үшін бағалау- бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында 

тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін 

анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және 

түсіндіру үдерісі. Сабақта табыс критерийлері жазылып және дескрипторлары көрсетілуі 

тиіс. Сол кезде ғана оқушылар өз топтарын және өзге топтарды бағалаған кезде нақты, 

шын баллдарды  қояды. Балл қоюға, топты бағалаған кезде оқушылар белсенділігі жоғары 

болады. Топтар бірін бірі бағалаған кезде реніш болмайды себебі дескрипторлармен 

бағалау баллдың ақиқатты қойылғанын көрсетеді. Қорыта келе, топқа бөліп оқытқанда 

оқушылардың талпынысы артады, әр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінеді және 

өз үлесін қосуға талпынады. Бір адамның айтқанынан гөрі бірнеше адамның айтқаны 

есінде тез жатталады. Топтық жұмыс оқушы белсенділігін арттыруда үлкен жетістікке 

жеткізеді. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Ақпараттық коммуникативтік технологияның бірі онлайн 

түрде жүзеге асатын ойын платформалары.Ойын платформасы арқылы оқушыларға 

жаңа сабақты түсіндіруге,үй тапсырмасын сұрауға немесе өтілген материалды 

бекітуге өте тиімді. Мысалы, Kahoot - онлайн викториналар, тесттер және 

сауалнамалар жасау бойынша салыстырмалы түрде жаңа бағдарлама болып табылады. 

Оқушыларға жаңа сабақ түсіндіргенде өте қолайлы бағдарламаның бірі Prezzi.com 

интернет сервисі.Сонымен қатар, Quizizz.com, Socrative.com, Nearpod.com әртүрлі ойын 

платфармаларының сабақ өткізуде маңызы зор. Жобаның өзектілігі интернет 

сервистері арқылы оқушылардың сабаққа, белгілі бір пәнге деген  қызуғушылығын 

арттыру. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. Одна из информационно-коммуникативных технологий-

игровые платформы, реализуемые в онлайн режиме.С помощью игровой платформы 

учащимся очень полезно объяснить новый урок,спросить  домашнее задание или 

закрепить пройденный материал. Например, Kahoot-это сравнительно новое приложение 

по созданию онлайн-викторин, тестов и опросов. Интернет сервис Prezzi.com это одна 

из наиболее приемлемых программ для учеников, которые объясняют новый урок. Кроме 

того, Quizizz.com, Socrative.com,Nearpod.com разнообразные игровые платформы имеют 

большое значение для проведения занятий.Актуальность проекта заключается в 

повышении интереса учащихся к урокам, определенному предмету через интернет 

сервисы. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal.One of the information and communication technologies is online gaming 

platforms.With the help of the game platform, it is very useful for students to explain a new 

lesson,ask for homework or consolidate the material. For example, Kahoot is a relatively new 

application for creating online quizzes, tests and surveys. Internet service Prezzi.com this is one 

of the most appropriate programs for students to explain a new lesson. In addition, Quizizz.com, 
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Socrative.com,Nearpod.com different game platforms are important for the lessons. The 

relevance of the project is to increase students ' interest in the subject through Internet services. 

 

Түйін сөздер: АКТ, ойын платфармалары, жаңа технологиялар, интернет сервисі, 

бағдарлама 

Ключевые слова: ИКТ, игровые платформы, новые технологии,интернет 

сервис,программа 

Keywords: ICT, gaming platforms, new technologies,internet -service,program 

 

Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, 

тәжірибелік қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет 

екендігі аз айтылып жүрген жоқ. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті 

маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Қазіргі қоғамда 

ұстаздардың негізгі мақсаты – сабақтың сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушылардың  

сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың өздігінен ізденуін, танымын 

қалыптастыру, болашақ өмірлеріне қажетті дағдыларды жетілдіруі болуы тиіс.Осы 

мақсатқа жетудің бірден бір жолы – оқытудың жаңа технологияларын қолдану деп 

ойлаймын. Осындай аса қажетті технологиялардың бірі – ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар. АКТ -ні игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа 

айналды.Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты 

жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық, 

кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны.  

АКТ-ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік 

іс - әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан - 

жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу, яғни оқушыны ақпараттық қоғамға 

бейімдеу.Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, 

нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар 

аудара білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында 

оқушылардың өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға 

тәрбиелейді. Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары: 

интербелсенді тақта,мультимедиа,электронды оқулық; [1]Онлайн түрде жүзеге асатын 

ақпараттық коммуникативтік технологиялар: Онлайн-режимде викториналар мен 

тестілеуді жасау бойынша Quizizz.com интернет-ресурсын атап өтуге болады. Бұл 

бағдарламаны  қолдану арқылы оқушылардың материалды қаншалықты түсінгенін білуге 

болады,  яғни оқушылар мобильді құрылғылардан немесе компьютерден сұрақтарға жауап 

бере алады.Осы интернет –ресурстың көмегімен: ойындар мен викториналар өткізуге; 

жарысты ұйымдастыруға; тест өткізуге; үй жұмысын жүргізуге; әрбір оқушының 

нәтижелерін қадағалауға және автоматты түрде кері байланыс жасауға болады. Келесі 

бағдарлама Kahoot - онлайн викториналар, тесттер және сауалнамалар жасау бойынша 

салыстырмалы түрде жаңа бағдарлама болып табылады. Оқушылар планшет, ноутбук 

немесе  смартфондардан, яғни интернетке қол жетімді кез келген құрылғыдан кіру арқылы 

мұғалім жасаған жасаған сұрақтарға жауап бере алады.Kahoot бағдарламасында 

жасалынған тапсырмалар фотосуреттерді және тіпті бейне клиптерді қосуға мүмкіндік 

береді. Викториналар мен тесттердің қарқыны әрбір сұрақ  бойынша уақытты енгізу 

арқылы реттеледі. Әрбір оқушының нәтижесі  мұғалім компьютерінің мониторында 

көрсетіледі.Тестілеуге қатысу үшін оқушылар бар болғаны осы интернет бағдарламаны 

ашып, мұғалім компьютерден ұсынатын ПИН-кодты енгізу қажет. Бұл бағдарламаның 

ерекшелігі әрбір вариант әр түрлі түстегі геометриялық фигуралар түрінде ұсынылған.Бұл 

өз кезегінде оқушылардың  зейінін аударады. 

Оқушыларға жаңа сабақ түсіндіргенде өте қолайлы бағдарламаның бірі Prezzi.com 

интернет сервисі.Бұл PowerPoint бағдарламасының аналогы ретінде қолданылады. Осы 

бағдарлама арқылы әр түрлі  жобаларды жасау  немесе жаңа сабақ түсіндірген  кезде өте 
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тиімді.Әрбір интеграцияланған макет өзінің ерекше стилге сол арқылы  аудитория назар 

аудара алады. Бұл бағдарламаның ерекшелігі YouTube мультимедиалық объектілерін, 

соның ішінде дауыстық пікірлер мен бейнелерді қосуға болады. 

www.Quizlet.com – әр түрлі деңгейдегі флэш-карталарды және білім беру 

ойындарын жасауға және пайдалануға арналған тегін онлайн сервис. Бұл бағдарламада 

түрлі карталар санаттарын таңдауға мүмкіндік бар: тілдер, мәдениет, математика, 

география және т.б әртүрлі санаттар. 

Quizlet - кез-келген тақырыптағы карталармен қамтитын 10 миллионнан астам 

тегін жиынтыққа ие ең үлкен білім беретін интернет сервисі. 

АКТ-ны қолдануда оқу үрдісінің тиімділігін  қамтамасыз ету үшін не қажет? 

баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, 

байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту; 

Әр баланың жеке қабілеттерін ескеріп отыру; 

Жеке, жұппен, топпен орындайтын тапсырмаларды қарастыру. 

АКТ – ны пайдалану бізге не береді? 

Оқушылар жаңа заманауи құрылғылармен жұмыс жасауды үйренді; 

оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік 

береді; 

АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, 

жаңа материалды жеңіл меңгеретін болады; 

оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысы артты. 

АКТ құралдарымен жұмыс істей отырып оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі 

бойынша реттейді, қажеттісін таңдайды;[2] 

Қорытындылай келе,АКТ - сабақта пайдалану SWOT талдау жасау арқылы 

көрсететін болсам: 

 

Күшті жақтары(S)   

Ақпаратты саралауға, жүйелі жүргізу                

ге дағдыланды;                                                    

Сабақта мақсатқа жету үшін түрлі 

ресурстарды пайдаланады. 

  

Әлсіз жақтары(W) 

 

Техникалық ақаулықтардың болуы. 

Уақыттың жетіспеуі 

Ақпараттың нақтылығы мен тексерістерден 

өтпегендігі. 

Мүмкіндіктер(O) 
 

Оқушылардың тақырып бойынша өз 

ойларын білдіруіне мүмкіндік береді: 

 Оқушылардың басқа адамдарда түрлі 

идеялардың болатындығын түсінуіне 

көмектеседі 

Қауіп-қатерлер(T) 
 

Технологиялық құрал-жабдықтардың 

денсаулыққа зияндылығы; 

Интернетке тәуелділік; 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада ата-аналардың өлшемді бағалау жүйесін 

қабылдауы туралы айтылады. Өлшемді бағалау жүйесі туралы көптеген мәліметтер 

алатын болады. Осы мақалада ата-аналардың өлшемді бағалау жүйесі туралы көз 

қарасын білетін боламыз. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. В статье говорится о восприятии родителей системы 

критериального оценивания. Будет получено много информации о системе 

критериального оценивания. В этой статье мы узнаем мнение родителей на счёт 

критериального оценивания. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal.The article speaks about the perception of parents of the criteria-based 

assessment system. There will be a lot of information about the criteria evaluation system. In this 

article we will learn the opinion of parents on the criterion evaluation. 

 

Түйін сөздер: оқыту, бағалау, рефлексия, мектеп, дәстүрлі бағалау, коучинг. 

Ключевые слова:обучение, оценка, рефлексия, школа, традиционная оценка, 

коучинг. 

Keywords: training, assessment, reflection, school, traditional assessment, coaching. 

 

Бүгінде Қазақстанда білім беру жүйесінде  үлкен  өзгерістер және білім берудің 

деңгейімен сапасына жаңа талаптар қойылуда. Қазіргі кезде білім берудің мақсаты жан-

жақты білімді, өмір сүруге қабілеті мол, өзіндік ойы бар, адамгершілігі жоғары, қабілеті 

бар тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Білім беруде енгізілген жаңа реформалардың 

бірі өлшемді  бағалау жүйесі. Қазіргі кезде оқушылардың білімін бағалаудағы өлшемді 

бағалау жүйесі ата-аналар үшін сәл қиындық туғызуда. 

Білім берудің қазіргі заман талабы - шығармашылықпен жұмыc жасайтын, бәcекеге 

қабілетті, құзіретті тұлға тәрбиелеу. Қазақстандағы жаңа өлшемді бағалау, оқушының 

дамуына, оның оқуға қызығушылық пен уәждемесін көтеруіне бағытталған. Егер оқушы 

мен оның ата-аналарына бағалау өлшемдері жайлы түсінік берілсе, мақсатқа жетуге 

болады.  Анық қалыптасқан бағалау өлшемдер арқылы мұғалім де, оқушы да түсінеді: 

– Оқушы қай оқу сатысында тұрғанын? 

– Өз оқуында жетістікке ұмтылама? 

– Болжамды оқу нәтижелеріне жетуге оған қалай көмектесу қажет? 

Ең алдымен біз өлшемді бағалау жүйесін айтпас бұрын ұғымдарға  анақтама 

бергеніміз дұрыс. 

Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген 

тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал 
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ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) 

арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана 

шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның 

себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып 

табылады[1]. 

Оқыту – білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды меңгертуге, дүниетанымын 

қалыптастыруға, ақыл-ойын және потенциалдық мүмкіндіктерін дамытуға бағытталған 

мұғалім мен оқушылардың арнайы ұйымдастырылған, мақсатты және басқарылатын өзара 

әрекет ету процесі[2]. 

Осыған байланысты оқушылар мен ұстаздар арасында өзара  түсіністік және 

ұжымдық қарым-қатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып,  

мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын өлшемді бағалау болып табылады. 

Өлшемді бағалау дегеніміз – бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 

оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын 

анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. 

Өлшемді бағалаудың міндеттері: 

– Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейінің анықтауға; 

– Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 

– Жеке оқушының даму жетістігін бағалау; 

– Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға; 

– Әр түрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге. 

Өлшемді бағалау мұғалімдерге: 

– Сапалынәтижеалуғабағытталғанөлшемдердіәзірлеуге; 

– Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға; 

– Білім беру сапасын арттыруға; 

– Оқытудың сапасын жақсартуға; 

– Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту 

траекториясын құруға; 

– Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; 

– Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді. 

Оқушыларға: 

– Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және 

ойлау әрекетінің типтерін қолдануға; 

– Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау өлшемдерін білуге 

және түсінуге; 

– Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға; 

– Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды 

білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 

Ата-аналарға: 

– Өз баласының оқытылу деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға; 

– Баланың оқудағы прогресін қадағалауға; 

– Оқу үдерісінде оқушыға қолдау көрсетуге; 

– Мектеп әкімшілігімен, мұғалдермен кері байланыс орнатуға; 

– Баланың мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына, мүмкіндік 

береді. 

Өлшемді бағалау оқушы бойындағы үрейленуді босатады, мұғалім төрешілік 

қызметінен босатылады. Оқушы бойынан өзін-өзі бағалау, өзі жасаған жұмысқа баға 

беруге үйренеді[3]. 

Жоғарыда айтылған жаңартылған білім беру жүйесінде өлшемді бағалауды оқыту 

үдерісіне енгізу мақсатында Қазақстан бойынша арнайы  курстар ашылып және 

мұғалімдерді оқытып жатыр. Ұстаздар өлшемді бағалау жүйесін ата-аналарға үйретуде. 
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Түрлі әдістер арқылы ата-аналарды өлшемді бағалау жүйесінің пайдасы, оны түрлері мен 

таныстырады. 

Ата-аналар бағалау жүйесін дұрыс түсіне алмауда. Біз болашақ Бастауыш 

оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының мұғалімі ретінде осы мәселелерді 

шешуге үлесімізді  қосқымыз келеді. 

Осы орайда, біз сіздерге жүргізген зерттеу жұмыстарымызды ұсынамыз. Біздің 

зерттеу жұмысымыздың тақырыбы – «Ата-аналардың өлшемді бағалау жүйесін 

қабылдауы». Жұмысты зерттеу барысында №24 А мектеп-гимназиясында болдық. Осы 

тақырыпқа жауап табу үшін ұстаздардан кеңес алып, ата-аналардан сұхбат алдық. Ата-

аналардың көзқарасы әр түрлі болды. Ұстаздың айтуы бойынша «Өлшемді бағалау өте 

тиімді, себебі үнемі кері байыланыстар жүргізіліп отырады және де қиындықтар 

туғызбайды. Оқушылар өз қателіктерін көріп мұғаліммен жұмыс жасайды. Өлшемді 

бағалау жүйесінде ата-аналармен көптеген коучингтар және ата-аналар жиналысын өткізіп 

тұрамыз. Қалыптастырушы бағалау және Жиынтық бағалу жүйесін ата-аналар 

жиналысында үнемі айтылып  отырады». 

Ата-аналар мен жүргізген сұхбат кезде әр ата-ананың ойы әр түрлі болды. Ата-

аналардың ойы бойынша кейбіреулері бұл бағалау жүйесін қолдайды және тиімді деп 

ойлайды, кей ата-аналар бұл бағалау жүйесін қолдамайды. Ата-аналардың сөзіне тоқталып 

кеткім келеді: 

Ата – ана пікірлері: 

1. «Менің балам  1-сынып оқушысы. Мен өлшемді бағалау жүйесін қолдаймын 

себебі олар өз-өзін бағалауға дағдыланады және әр бала өлшемді бағалау жүйесін біледі. 

Бізге өлшемді бағалау жүйесін ата-аналар жиналысында айтып отырады. Мен бағалау 

жүйесін түсінемін және баламның оқуын менде бағалай аламын». 

2. «Мен өлшемді бағалау жүйесін қолдамаймын. Себебі бұл бағалау түрі  балама 

қиындық туғызуда және мен өлшемді бағалау жүйесін дұрыс түсінбеймін. Себебі  менің 

балам ауызша жауап бергенді қалайды, тест түрін де  балама қиындық туғызуда. 

Баламның ойлау қабілетін дамытпайды. Мен әлі де өлшемді бағалау жүйесін дұрыс түсіне 

ала-алмай жүрмін». 

3. «Мен ата-ана ретінде өлшемді бағалау жүйесін қолдамаймын. Себебі бұл 

бағалау АҚШ-та ең алғаш пайда болған. Бұл бағалау жүйесін ең алғаш ойлау қабілеті 

төмен балаларға арналған жүйе ретінде пайдаланылған. Бізге бұрынғы дәстүрлі бағалау 

жүйесі тиімді болып табылады және мен дәстүрлі бағалау жүйесін қолдаймын». 

4. «Мен өлшемді бағалау жүйесін түсінемін және оған қарсы емеспін, бірақ 

баламның осы уақытқа дейін оқығанын бір ғана тестпен шешілгенін қаламаймын». 

Біз ізденіс барысында мұғалімдер өлшемді бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға 

қарағанда қалыптастырушы және жиынтық бағалаумен ерекшеленетінін, 

қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін 

жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталғандығын, жиынтық бағалау мақсатты баға 

қоюға және сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту 

қорытындысын шығару үшін қажет екендігін және рубрика бағалау өлшемдеріне сәйкес 

білім алушылардың оқу жетістіктері деңгейлерін сипаттау тәсілі екендігін түсінді.  

 Сонымен бірге мектептерде  қалыптастырушы, жиынтық бағалау түрлерін 

толыққанды ата-аналарға  түсіндіруде. Ата-аналар көзқарасы әр түрлі болғанымен ойы 

бір. Себебі барлығы өз балаларының білімді азамат (азаматша) болғанын қалайды. 

Сөзімізді қорытындылай келе өлшемді бағалау-бүгінгі білім жүйесіндегі жаңа 

талап. Білім алушылардың білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру үшін, мұғалім 

өлшемді бағалау жүйесін қолдану арқылы  алға қойған мақсаттарына жетсе, нәтижесінде 

ата-аналар өлшемді бағалауды жақсы қабылдағанын білеміз. 
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Аннотация  

Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің көшбасшылық 

қасиеттерін қалаптастыруды негізге ала отырып, колледж студенттерінің 

көшбасшылық қасиеттерін қалыптастырудың жолдары мен сабақта көшбасшылықты 

қалыптастырудың педагогикалық шарттарын құру. Көшбасшылық қасиеттерді 

қалыптастыруда түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып студенттердің бойында 

көшбасшылықты қалыптастырамыз.  

 

Аннотация  

Актуальность. Цель. В данной статье рассматриваются пути формирования 

педагогических условий формирования лидерства на уроке, основываясь на формировании 

лидерских качеств студентов колледжа и формировании лидерских качеств студентов 

колледжа. Используя различные методы и приемы формирования лидерских качеств, мы 

формируем лидерство у студентов. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal. This article discusses the ways of formation of pedagogical conditions 

for the formation of leadership qualities in the classroom, based on the formation of leadership 

qualities of College students and the formation of leadership qualities of College students. Using 

various methods and techniques of forming leadership qualities, we form leadership among 

students. 

 

Тірек сөздер: көшбасшылық, көшбасшылық қасиеттер, педагогикалық шарттар 
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Көшбасшы ( ағылшынша «leader» - басқарушы деген мағынаны білдіреді) – нақты 

ресми және бейресми ұйымдағы бір адамның басқа адамға немесе топқа әсер ету арқылы 

басқарудың көрінісі. Осы пікірді ұстанатын болсақ, Н.Ә. Назарбаев айтқандай: «Білімді, 

еңбекқор, бастамашыл, белсенді, болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 

сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің шыңына жете білсеңдер мамандықтың 

бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған 

заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техниканы меңгерген адам 

озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Бағалау
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реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін 

жасалуда» [1, 5 б].Қазіргі әлеуметтік және мәдениет тарапынан қарағанда көшбасшы 

өзінің жаңа идеясымен, алға қойған мақсат-мүддесімен ерекшеленеді. Көшбасшылық адам 

бойында кездесетін ерекше қасиеттердің бірі. Бұл қасиет адамның бойында біркелкі 

қалыптаспайды, себебі әр тұлғаның өзіне тән даму ерекшеліктері 

бар.Көшбасшылықжөнінде ғалымдар түрлі пікірде болды. Мысалы, А.С.Макаренко 

айтуынша [3] білім алушылардың дамуының негізгі ортасы ұжым деп айтып өтті. Яғни, 

бұл топта студенттердің жәй ғана жиынтығы немесе біріге салуы емес, бұл олардың бір 

мақсатқа жетуді алға мақсат етіп қойған, қоғамдық ортаға өз пайдасын тигізуді мақсат 

етіп қойған ұмтылушылар тобы. Ұжым жөнінде қозғағанда, осы ұжымда көшбасшы 

қалыптасады деген ұйғарымға келеміз. Ұжымда студент өзін еркін, басқарушылық 

қабілетін көрсетсе, топпен жақсы қарым-қатынас орнатса көшбасшылық қабілеті дамиды. 

Өзін жетілдіріп отырады. 

ХХI ғасырдың талаптарына сай, елімізде, білім ордаларында, колледждерде 

тұлғаның жаңа бейнесін қалыптастыру талап етіледі. Яғни, жастардың бойында, бәсекеге 

қабілетті, өзіне-өзі сенімді, өзіндік мені қалыптасқан, жауапкершілігі мол, кез-келген 

жағдайда шешім қабылдай алатын, ұжымды басқара алатын, көшбасшылық қасиеті 

бойында бар тұлғалар қажет. Көптеген студенттердің бойында көшбасшылық қабілеттері 

байқалады. Бірақ кез-келген білім алушы бойындағы қабілетті өздігінен дамыта алмайды. 

Заманауи психологиялық және педагогикалық шарттар студенттің бойында көшбасшылық 

қабілеттерді анықтаумен қатар, олардың бойында осы қабілетттерді дамытуға негіз 

болады. Қазіргі уақытта, мамандар, теоретиктер мен практиктер арасында 

«көшбасшылар» немесе «көшбасшылар туа пайда болады» деген пікірталас жалғасуда. 

Ия, олардың кейбіреулері «ерекше сипатқа ие» туа біткен қасиет десе, енді біреулері 

дұрыс білім беру, оқыту арқылы «көшбасшылық» қалыптасты деген пікір қалыптасуда. 

Көшбасшылық мәселесі бұрыннан қарастырылып келе жатқан, психологиялық-

педагогикалық әдебиеттерде зертттелсе де, білім алушының бойында көшбасшылық 

қабілетті дамыту толығымен ашылмады. Сондықтан, студент бойындағы көшбасшылық 

қабілетті дамыту өзекті мәселе болып табылады [4]. 

Қазіргі таңда колледжде студенттердің бойында көшбасшылық қасиеттері өте төмен. 

Себебі, қазіргі кезде студенттердің бойында мынадай мәселелер туындауда: 

– көзқарастарының төмендігі 

– қызығушылықтарының жоқтығы 

– өзіне деген сенімділіктің төмендігі 

– жауапкершіліктің жоқтығы 

– қарым-қатынас орната алмауы 

– шешім қабылдай алмаушылық 

Міне, осы мәселелерді жою барысында студент жастармен көшбасшылық 

қасиеттерді қалыптастырудағы тиімді жолдары: 

1) студенттердің бойындағы мәселелерді шешу 

2) білім алушыларды түрлі ойындарға, сайыстарға, қоғамдық жұмыстарға, 

тренингтерге қатыстыру 

3) студентті түрлі жарыстарға, ойындарға қатыстыру барысында студенттің 

бойында мынадай қасиеттер қалыптасады: 

– білім алушылық 

– қызығушылық 

– өз бетімен оқу, үнемі ізденісте болу 

– зерттеушілік 

– тәжірибелік дағдылар қалыптасу 

– сыни ойлау 

– креативтілік 

– шешім қабылдай алушылық 
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4) Жеке дара лидер болады 

5) Нәтижені студенттің бойынан көру 

Студенттердің бойындағы мәселелерді жою үшін алдымен олардың пәнге деген 

қызығушылықтарын оятуымыз қажет. Ол үшін сабақтарды қазіргі кезде түрлі 

педагогикалық технологияларды, сабақты қызықты өткізу үшін түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдануымыз қажет. Оқытудың ақпараттық технологияларды пайдалану нәтижесінде, 

студенттер өз бетімен ізденуге, пәнге деген қызығушылықтары жоғарылап, жеке 

жұмыстарды ұйымдастыруға, әсіресе білім алушылардың сабаққа деген 

қызығушылықтарының артуына өте тиімді. Қазіргі жастардың бойында кездесетін тағы 

бір мәселенің бірі – ол жауапкершіліктің жоқтығы. Білім алушылар берілген 

тапсырмаларды орындағысы келмейді, не болмаса мүлдем оқытушы айтқанын 

жасамайды. Әр адам өз ісіне, жауапкершілікпен қарауы қажет. Сонымен қатар, 

студенттердің қарым қатынасын жақсарту үшін ең алдымен, топ мүшелеріне топтағы 

ауызбіршілік, сыйластық, қарым-қатынас жөнінде мағлұмат беру. Ұжымдағы әр 

студенттің өз орны мен ерекшеліктерінің бар екендігін және оқып жатқан топ жөнінде, 

студенттердің көзқарастарын қалыптастыруымыз қажет. Әр студент топтағы басқа 

студенттерді сыйлауға тәрбиелеуіміз қажет. Және студенттер арасындағы қарым-

қатынасты қалыптастыруымыз қажет. Білім алушылардың бойларындағы өз-өзіне деген 

сенімділіктерін арттыру үшін түрлі тренингтерге қатыстыруымыз қажет. Жеке тұлға 

өзінің алдына белгілі бір мақсат қояды және сол мақсатқа жетуге талпынады. Осы арқылы 

өзін-өзі бағалауы мен тануы жүзеге асады. Адам алдына қойған мақсатын орындау 

барысында, өзі жайлы жақсырақ таниды. Өзін-өзі тану, өзіне деген сенімдіоік, өзін-өзі 

дамыту тұлғаның өзін танытуының алғы шарты болып табылады. Өзін-өзі танытатын, 

өзіне сенімділікті оятатын тұлғаның негізгі қасиеттерінің бірі – ол белсенділік. 

Көшбасшылық қасиеттерін қалыптастырудың тиімді жолдарына тренингтер, 

көшбасшылықты дамытуға арналған жаттығулар, түрлі сайыстарға және қоғамдық 

жұмыстарға қатыстыру барысы мен рольдік ойындар арқылы қалыптастыруға болады. 

Қорыта келгенде осы, жұмыстарды атқару барысында студенттер бойында көшбасшылық 

қасиеттері дамиды және білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтары артады, 

жағымды психологиялық орта мен студент бойында белсенділік қалыптасады. Және де 

студенттер бойында батылдық пен адалдық қасиеттер, сондай-ақ мақсат қоя білушілік пен 

көреген қасиеттері қалыптасады.   

Көшбасшылық қасиеттер мен қабілеттерді қалыптастыруда қолданылатын тиімді 

шарттары: 

– студенттерде көшбасшылық қабілеттердің пайда болуы үшін әртүрлі іс-

әрекеттер жиынтығын мақсатты түрде таңдау. Студенттердің бойында көшбасшылық 

қасиеттердің пайда болуы үшін әр түрлі іс-әрекетерді таңдау. 

– Психологиялық және педагогикалық диагностика жүргізіп, тұлғаның даму 

дәрежесін болжау, студенттердің көшбасшылық қабілеттерінің сониторингін жасап 

әдістемелерді қолдану қажет 

– тәрбиелеуде гуманистік тұжырымдама негізінде студенттредің көшбасшылық 

қасиеттерін дамуы үшін сабақтарда педагогикалық технологияларды қолдану қажет. 

Студент өзінің бойындағы қабілетті дамыту үшін ең алдымен өзін-өзі дамытып отыру 

қажет. 

– студенттердің оқуда және тәрбие барысында студенттің өзін-өзі дамытуын 

ұйымдастыру 

Яғни, көшбасшы қабілеттерін қалыптастыруда осы шарттарды тиімді пайдалана 

білсе, студенттер өзін-өзі жетілдеріп, ұйымдастырушылық қабілеттерді дамып, сабақтарда 

педагогикалық технологияларды еркін қолдана алады. Білім алушылар өздерінің 

қабілеттерді қалыптастыру үшін өзін үнемі жетілдіріп отыруы керек. 

Студент өзінің бойындағы қабілеттерді дамыту үшін үнемі ізденісте, ізденіс 

жұмыстарын жүргізіп отыру керек, сондай-ақ, өзін-өзі қалыптастыруы қажет.     
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Сондықтан да, тәрбие беру үдерісі, студенттердің бойында көшбасшылықты 

қалыптастыруда мынадай шарттар керек: 

– педагогикалық білім алуға қызықтыру ортасын құрастыру (Пікірталас, Дөңгелек 

үстел, ойын, инновациялық технологиялар) 

– бағалау және өзін-өзі бағалау тәсілі 

– тюторлық технологияларды енгізу 

Жоғарыда айтылған әдістерді қолдану нәтижесінде мынадай студент көшбасшылар 

қалыптасады: 

– Құзыреттілік-өзі қолға алып, белсенділік танытып отырған жұмыстың қандай 

екенін білуі; 

– Әр істе белсенділік көрсетуі; 

– Жұмыс барысында ұсыныс жасай алуы; 

– Ашық мінез-құлық – өзгелермен қарым-қатынас жасай алуы; 

– Ойлана білуі – басты мәселені түсіне алу; 

– Табандылықтың болуы – әр істе ерік-жігер таныта білу, істі аяғына дейін жеткізе 

алу; 

– Өзін-өзі ұстай білу – өз эмоциясын, өз әрекетін бақылай алуы; 

– байқампаздық –ұсақ-түйек нәрсені көре білуі; 

– Түсінушілік қасиетінің болуы – басқа адамның жан дүниесін түсіне білуі; 

– Жұмысқа ұйымдастырушылық қабілеті – өзіне жауапкершілік ала білуі, топты 

жұмылдыра алуы. 

Қазіргі біздің жастарымыздың бойынан білімге деген құштарлық, өз-өзіне сенімді, 

бәсекеге қабілетті тұлға, көшбасшы ретінде қалыптастыруымыз керек. Қазіргі заманда 

жастар бойынан мынадай қасиеттер көрінуі керек: сыни тұрғыдан, шығармашыл, 

креативті ойлайтын, заман талабына сай, кез-келген мәселенін шешімін таба білетін тұлға 

болуы тиіс. Өз қабілеттерін шыңдай білетін, жеті рет өлшеп, бір рет кезетін, ұстамды, 

ұқыпты, сөз мәнері түзу, қазіргі заманға сай өзгерістерге дайын бола білуі керек. 

Қорыта келе бүгінгі таңда жастардың көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру – 

өмір талабы. Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін білім ордаларында тәуелсіз еліміздің 

азаматын тәрбиелеу, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілік көзқарасын қалыптастыру, 

белсенділігін арттырып, көшбасшылық қасиеттерін шыңдау – өзекті мәселелердің 

бірі.Көшбасшы студенттердің бойында мынадай қасиеттер қалыптасады: олар алдағы 

уақытты болжай алады және көре алуға қабілетті. Олар өздеріне әрдайым мына екі 

сұрақты қойып отыруы тиіс: «Біз қандай іс-әрекет жасаудамыз?» және «Оны қалай 

жасаймыз?». Көшбасшы студент пен қарапайым студенттің айырмашылығы, яғни 

көшбасшылар әрқашан өзіне сенімді болып келеді. Ал, қарапайым студенттің нақты 

құндылықтары жоқ, өзіне сенімді емес болып келеді.Елімізде қазіргі уақытта бәсекеге 

қабілетті, өз ойын анық жеткізе алатын, шығармашыл, материалдық құндылыққа 

қарағанда рухани құндылықты жоғары қоятын тұлға қалыптастыру қажет етіп отыр.Осы 

аталған қасиеттерді студент жастардың бойында қалыптастыру болашақ педагогтардың, 

яғни біздің міндетіміз. Осы міндетті орындай келе болашағы жарқын, керегесі кең Қазақ 

елінің көшбасшы азаматтарын қалыптастырамыз. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада қазіргі таңда маңызды және қажетті болып 

табылатын ақпараттық және коммуникациялық технологиялар туралы қысқаша шолу 

жасалып, оның тиімділігі мен артықшылығы талданды. Оның тек жұмыс барысында 

ғана емес, сонымен қатар балаларды әлеуметтендіру мақсатында  пайдалану керектігі 

жайлы баяндалады. Баланы әлеуметтендіру мақсатында АКТ-ны пайдалану кезінде 

пайда болатын қауіп және керісінше әкелетін пайдасы салыстырылып талданды. 

Нәтижесінде, баланың бәсекелестікке қабілетті тұлға болуы үшін әлеуметтендіруді 

заманауи технологиямен байланыстыра қолдану қарастырылды. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель.   В статье анализируются эффективность и преимущества 

информационных и коммуникационных технологий, которые важны и актуальны в 

настоящее время. Кроме того она должна быть использована не только в процессе 

работы, но и в целях эффективной социализации детей. В целях социализации ребенка 

сравнительно были анализированы минусы и плюсы возникающие при использование ИКТ. 

В результате, было предусмотрено применение социализации в сочетании с современной 

технологией для того, чтобы ребенок стал конкурентоспособной личностью. 

 

Аbstract 
Relevance. Goal.The article analyzes the effectiveness and advantages of information and 

communication technologies, which are important and relevant at the present time. In addition, 

it should be used not only in the process of work, but also for the effective socialization of 

children. For the purposes of socialization of the child was comparatively analyzed the 

advantages and disadvantages arising from the use of ICT. As a result, it was envisaged to use 

socialization in combination with modern technology to ensure that the child becomes a 

competitive person.  

 

Кілт сөздер: әлеуметтендіру, ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ), 

ақпараттық қоғам,  ғаламтор, қарым-қатынас. 

Ключивые слова: социализация, информационно-коммуникационное технология, 

информационное (информатизационное) общество, интернет, взаимодействие. 

Keywords: socialization, information and communication technology, information 

(information) society, Internet, interaction. 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) адамды әлеуметтендіру 

процесінде айрықша маңызды рөл атқарады. Бүгінгі таңда ақпараттық технологияның 

артықшылығын пайдаланбай, бірде-бір білім беру мекемесі немесе кез келген басқа 

мекеме жұмыс жасай алмайды. Іс жүзінде алғанда әрбір үйде компьютерлер, жергілікті 

желілер, модемдер жәнет.б. бар. Компьютерлер мен мультимедианың әртүрлі құралдары 

білім беру процесін және жалпы әлеуметтендіру процесін жеңілдетуге және қолжетімді 

етуге мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) әртүрлі 

жылдам дамып келе жатқан технологияларды қамтиды: телекоммуникациялық 
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(телефония, кабельдік, спутниктік жүйелер, теледидар мен радио, видеоконференциялар) 

және сандық (компьютерлер, ақпараттық желілер мен бағдарламалық қамтамасыз ету) [1]. 

Интернет, мультимедиа құралдары, қашықтан оқыту технологиялары, желілердің өзара 

әсері – бұлар қазіргі заманның ажырамас бөлігі болып табылады. Тиісінше, қазіргі 

уақытта АКТ құралдарын қолданбай әлеуметтендіру процесін жүргізу мүмкін емес. Яғни, 

жоғарыда айтылған деректерге сүйене отырып, біздің ақпаратты жекізу жолдарының 

көптігі мен олардың өзара әсерлесу шамасының жоғары екенін көреміз. Сәйкесінше, 

әлеуметтендіру туралы айтқанда оның балаға қалай ықпал ететіндігін білу қажеттілігі 

туындайды. Солсебепті, әлеуметтендіру ұғымы мен оның АКТ мен өзара әсерін 

қарастырайық. 

Мақаланы зерделеу барысында ғылыми әдебиеттерді пайдалану арқылы толық 

жан-жақты теориялық мағлұмат  жинақталды. Содан кейін, сол мәліметтерді салыстыру 

әдісі арқылы тақырыбтың қаншалықты тиімді не болмаса зияны анықталды. 

Әлеуметтендіру көрінісі туралы деректер беретін әдебиеттер қарастырылды абстаркция 

әдісі арқылы барлық материалдар жүйеленіп, зерттелді. Сонымен қатар АКТ-ны баланы 

әлеуметтендіру мақсатында пайдалану тақырыбына жаңа көзқарастар қалыптастыру үшін 

гипотеза әдісі арқылы болжамдар мен пайымдаулар жазылды. Осы тақырыптардан құнды, 

әрі терең білім алуға өз септігін тигізетін материалдар қолданылды. 

Әлеуметтендіру ұғымының ережелері әр қилы, алайда құятын арнасы бір. Яғни, 

адамды қоғамға кіріктіру болып табылатындығы. Ендіше, төмендегі сызба нұсқаға назар 

аударып, оның жүйе ретіндегі қызметі туралы тоқталайық. «Әлеуметтендіру» ұғымының 

классикалық анықтамасына сүйене отырып, біз келесі схеманы құрдық (1-сурет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызбада әлеумет немесе қоғам белгілі бір ортаның әсерінің (тәрбиенің немесе 

стихиялық процестердің) ықпалында бола отырып, оны сіңіретін индивидке 

құндылықтарды, білім мен нормаларды қалай тарататыны көрсетілген. Қоғамның 

құндылықтарын, білімін және нормаларын бөле отырып, адам қоғам өміріне араласып, 

оның толыққанды мүшесіне айналады. 

Алайда, АКТ пайда болғаннан кейін индивидтің өмірі жаңа сапалы деңгейге өтіп 

өзгерді. Жоғарыда ұсынылған схеманы талдай отырып, ақпараттық технологиялардың 

одан әрі әлеуметтенуіне ықпал ете отырып, индивидке қашан және қалай әсер ететінін 

көрсетуге тырысамыз. 

Сонымен, өзгерістер қандай деңгейде болды? Тәрбиелеуде? Нормалар, 

құндылықтар және білім жүйесінде? Сөзсіз, ақпараттық технологиялардың ықпалына 

Қоғам 

Құндылық 

Білім 

Нормалар 

Индивид 

Тәрбие Стихиялық үрдістер 
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әлеуметтендірудің барлық факторлары ұшырады. Бірақ, ең алдымен, қоғамның өзі өзгерді. 

Ол «ақпараттық» немесе «ақпараттандыру» болды. 

Ақпараттық (ақпараттандыру) қоғам – «өркениет дамуының жаңа тарихи кезеңі, 

онда өндірістің басты өнімдері ақпарат пен білім болып табылады» [1]. 

Енді "әлеуметтендіру" ұғымының сызбасы  басқаша түрге ие болады (сурет. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоғам ақпараттық болып, өз дамуының жаңа кезеңіне өтті, нәтижесінде жеке 

тұлғаның қалыптасуы басқа жолмен жүріп жатыр. Әлеуметтендіру факторларының 

негізінде енді ақпараттық технологиялардың негізгі принциптері жатыр. Бұл түсіну және 

қабылдау қажет шындық. 

Ақпараттық қоғамның мақсаты «шығармашылық және өндірістік жоспарда 

ақпараттық технологияларды (IT) пайдалану артықшылықтары арқылы халықаралық 

бәсекеге қабілетке ие болу» болып табылады [4]. 

Мұндай қоғамдық қайта құрудың маркерлері технологиялық, экономикалық, 

кәсіби, кеңістіктік, мәдени өзгерістер немесе олардың комбинациялары бола алады [4]. 

Қоғам өзінің жаңа өзгерістер барысында қоғам сондай-ақ мәдени ерекшеліктерге ие 

болады - бұл «қызмет ету мен таратудың желілік принципі, виртуалды сипаты, ақпаратты 

берудің қысқа мерзімді және жылдам нысаны» [4]. Осы мәдениет шеңберінде өзгерістерге 

тұлғаның өзіндік мәні мен рөлі жатады. Бұл жағдайда жеке тұлғалық белсенділік ішкі 

ынталандырулардан туындайды, өйткені индивидтің «шығармашылыққа, дамуға және 

өзін-өзі жетілдіруге» бағытталған құндылықтық бағдары өзгереді [2]. 

Осыдан адамзат бұрын болмаған жаңа проблема туындайды. Шартты түрде оны 

медиа- немесе ақпараттық-технологиялық кеңістіктің мәдениетіне тарту процесі деп 

атаймыз. Баланың әлеуметтік тәжірибені меңгеру процесі отбасылық ортада ғана емес, 

сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да, әсіресе Ғаламтор арқылы жүзеге 

асады. Ғаламтор ғаламшардың кез келген нүктесінде дерлік қол жетімді, сондықтан 

"Бүкіләлемдік өрмекші" әсерін жасыру мүмкін емес, сондай-ақ оның тек пайдалы жақтары 

ғана емес, теріс салдары да болуы мүмкін екенін жоққа шығармау қажет. 

Барлық жаңа дүние сияқты, әлеуметтік кеңістікті ақпараттандыру қарым-қатынас 

пен оқыту процесін жеңілдетеді, бірақ сонымен бірге өзіндік қиындықтары да кездеседі. 

Әлеуметтік желілердің қатысушысы және белсенді пайдаланушысы бола отырып, 

индивид өз мүдделерінің және қызығушылықтарының шеңберін кеңейте алады, жаңа 

таныстар пайда болады.  Алайда, бұл жерде оны белгілі бір қауіптілік күтуде ол жеке 

бейресми топтардың ықпалына түсуі мүмкін, олардың мақсаты адамды аморальды немесе 

заңға қарсы нәрселерге тарту болып табылады. 

Ақпараттық қоғам 

Құндылық 
Білім және ақпарат 

Нормалар 

Индивид 

Тәрбие Стихиялық үрдістер 
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Сондықтан ақпараттық қоғамды дамыту жағдайында педагогтардың негізгі міндеті 

- өскелең ұрпақты АКТ мүмкіндіктерін сауатты пайдалануға, олардың ықпалына түспеуге, 

керісінше, ақпараттық технологияларды өздеріне бағындыруға үйрету. 

Тиісінше, баланың "Дүниежүзілік өрмекшідегі" алғашқы қадамдары «ересектермен 

бақылауда» және «жақсы», «жаман» ұғымдарын меңгерумен бірге жүруі тиіс. Балалардың 

тек қана желілік қарым-қатынасқа ғана емес, сонымен қатар, компьютерде отыратын  жас 

мөлшері арнайы маманмен анықталынады. 

Мысал ретінде балаға АКТ-ның теріс әсерінің алдын-алудың шетелдік тәжірибесін 

келтіреміз [3]. 

Білім беру мекемелерінде мынадай мазмұндағы ашық бояулы кестелер ілінеді: 

«Мен ғаламторды тек қана мектеппен байланысты жұмысты орындау үшін 

қолданамын (үй тапсырмасы, рефераттар және т. б.)». 

«Менің ұстазым мақұлдаған адамдарға ғана электрондық пошта арқылы хабарлама 

жіберемін». 

«Мен ешқашан дөрекі хабарламаларды жібермеймін; менің хабарламам сыпайы, 

мен растаған және менің атымннан жазылған». 

«Мен басқа адамдардың жеке өміріне (жекелік) құқығын құрметтеймін. Мен 

олардың аттарын, мекен-жайларын, телефон нөмірін немесе фотосуреттерін 

жарияламаймын». 

«Мен өз атымды ешкімге толық айтпаймын, мекен-жайымды немесе телефон 

нөмірінді ғаламторда бермеймін». 

«Мен Ғаламторда ешкімге жеке кездесуді тағайындамаймын». 

«Мен Ғаламторда жарамсыз және дөрекі материал іздемеймін». 

«Мен маған жіберілген жағымсыз ақпарат немесе хабарламалар туралы 

хабарлаймын. Мен осылай басқа оқушылар мен өзіңді қорғай алатынымды түсінемін». 

«Ешқашан бейтаныс адамның электрондық хабарламаларын ашпаңыз және жауап 

бермеңіз. Егер белгісіз электрондық хатты көрген болсаң, өзінің мұғаліміне ескерт». 

«Ешқашан ешкімге электрондық хатта өз паролінді, мекен-жайынды, телефон 

нөмірінді немесе мектеп нөмірін, әсіресе бейтаныс адамдарға жіберуге болмайды». 

«Егер біреу саған хат жіберсе немесе сен тапқан сайтта, онда жазылған ақпарат 

саған кері әсер етсе, мұғалімге айтып бер». 

«Алдын-ала рұқсатсыз ұтыстарға және лотереяларға қатыспаңыз». 

«Алдын-ала рұқсатсыз ғаламтордан ештеңе жүктеп алмаңыз». 

Біз көріп отырғанымыздай, осы ережелердің барлығы күнделікті өмірімізден тыс 

жаңа мағлұматтар ретінде, яғни АКТ таратылмаған кезге дейін болмаған ақпарат ретінде 

қабылданады.  

Алайда, негізгі мазмұны сол қалпында сақталды: бейтаныс адамдармен сөйлесуге 

және кездесуге болмайды, жауапкершіліксіз жүруге болмайды, ұрлық жасауға немесе 

белгілі бір маңызды шешімдерді үлкендердің рұқсатыңсыз қабылдауға және т.б. Бұл ретте 

ата-аналар, мұғалімдер, тәрбиешілер шетелдік мамандардың идеяларын сөзбе-сөз аудару 

емес, олардың тек идеясы негізінде АКТ-ның балаға жағымсыз әсерінің алдын алу 

ережелерін өздері әзірлеуі тиіс. 

Ересектерге балалардың АКТ-ны зерделеп тануда анағұрлым прогрессивті екенін 

мойындау керек, сондықтан осы ретінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

саладағы барлық олқылықтарды толтырып, өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу мен 

оқытуға белсене қатысатын одақтастар мен көмекшілер ретінде қарау қажет. 

АКТ пайдалану тиімділігі компьютер мен мультимедиа құралдары баланы түрлі 

білім алуға қызықтыруға мүмкіндік береді. Әдемі безендірілген презентация, оған сауатты 

құрастырылған мәтін, бейнеклиптерді шебер таңдау — осының бәрі материалды меңгеру 

процесін жеңілдетеді. 
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Бүгінгі күні жай компьютермен жұмыс істей білу жеткіліксіз. Өзінің қалаған нақты 

мақсатына байланысты АКТ-ны меңгеру деңгейінің жақсы болуы қандай да бір 

бағдарламалық өнімді пайдалану кезінде қажет. 

Осылайша, ақпараттық қоғам мүшесінің маңызды құзыреттілігі болып табылады, 

индивидтің табысты әлеуметтенуіне ықпал етушілер ретінде, мыналар 

 адамның әлеуметтену процесін оңтайландыруға көмектесетін АКТ 

құралдарын жақсы меңгеру; 

 барлық ақпараттық кеңістіктен қажетті және маңызды деген ақпаратты 

саралай алып, белгілеу (оның ішінде ғаламтор-кеңістіктен); 

 ақпаратты өзіне және басқаларға тиімді пайдалана білу, яғни берілген 

ақпаратқа жауап беру және оның мазмұнына байланысты салдарға дайын болу. 
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Аннотация 
Мамақалада ақпараттық коммуникативтік технологиялардың оқушы 

денсаулығына оқушы денсаулығына әсерін төмендету жолдары туралы қарастырылады. 

Білім беру саласын ақпараттандыру ақпараттық технологияларды танудың маңызды 

құралдарының бірі болып табылатындықтан, оларды қолдану педагогке оқушылардың 

жеке білім траекторияларын құру үшін қосымша мүмкіндіктер береді. Сол себепті 

мақалада жоғарыда көрсетілген мәселені шешудің жолдары талқыланады.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются пути снижения влияния инфокоммуникационных 

технологий на здоровье учащихся. Поскольку информатизация сферы образования 

является одним из важных инструментов признания информационных технологий, их 

применение предоставляет педагогу дополнительные возможности для построения 
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индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Поэтому в статье 

рассматриваются пути решения вышеуказанной проблемы. 

 

Аbstract 

The article discusses ways to reduce the impact of information and communication 

technologies on the health of students. Since the Informatization of education is one of the 

important tools for the recognition of information technologies, their application provides the 

teacher with additional opportunities to build individual educational trajectories of students. 

Therefore, the article discusses ways to solve the above problem. 

 

Кілттік сөздер: түзету мектебі; кәсіби бағдар беру жұмысы; түзету 

бағдарламасы. 

Ключевые слова: коррекционная школа; профориентационная работа; 

коррекционная программа.  

Keywords: correctional education; career guidance; correctional program. 

 

Жалпы орта білім беруге АКТ құралдарының жаппай енуі оны шешу ең жоғары 

басымдыққа ие болуы тиіс өзекті міндет етеді,. Әңгіме оқушылардың денсаулығына теріс 

әсер етуі мүмкін компьютерлік техниканы және басқа да ақпараттандыру құралдарын 

пайдалана отырып оқыту процесінде оқушылардың денсаулығын сақтау міндеті туралы 

болып отыр. 

Бұл міндетті шешудің өзектілігі АКТ құралдарын пайдалана отырып, оқушыларды 

жаппай оқыту, міне 20 жылдан астам уақыт бойы сақталуда. Осы жылдар ішінде 

зерттеушілер денсаулық сақтау технологияларын оқытуға енгізу тұрғысынан маңызды 

факторлар мен ұсыныстардың көп санын анықтады. Компьютерлік және басқа техниканы 

пайдалана отырып, оқу сабақтарын өткізуге қатысты санитарлық нормалар мен 

ережелердің бірнеше редакциясын еске түсіру жеткілікті.Бұл ретте компьютерлерді 

оқытуда дұрыс пайдалану проблемасы әлі күнге дейін қалып отыр, өйткені оқушылардың 

компьютермен жұмыс істеу жоғары ақыл-ой жүктемесімен, жүйке-эмоциялық және көру 

кернеуімен байланысты. 

Компьютерлік әлем осылайша тартымды, әдемі және сәнді. Компьютер адам 

ағзасының барлық биологиялық сипаттамаларына, ең алдымен оның физикалық және 

психикалық денсаулығына әсер етеді. 

Компьютер алдында оқушы босаңсыған күйде отырғандай, алайда ол ағзаға 

амалсыз және жағымсыз: мойын, бас бұлшық еті, қол және иықбұлшық еттеріне күш 

түседі, осыдан остеохондроз, ал балаларда сколиоз келіп шығады. Көп отырғандарға, 

орындықтар мен дененің арасында жылу компресс пайда болады, бұл жамбас 

мүшелерінде қанның іркілуіне әкеледі, соның салдарынан емі-ұзақ және қолайсыз процесс  

простатит пен геморрой пайда болады. Сонымен қатар, аз қозғалатын өмір салты жиі 

семіздікке әкеледі. 

Монитор электромагниттік сәулеленудің (радиацияның) барлық түрлерінің көзі 

болып табылады. Электрмагниттік өрістің аса төменгі жиіліктегі зерттеулерінің үлкен 

саны бар, олардың біреуі сәуленің бұл түрі денсаулыққа зиянды екенін, ал басқалары 

керісінше дәлелдейді. 

Қазір негізінен Қазақстан мектептерінде сұйық кристалды мониторлар қолданыста. 

Олардың орташа бағасы төмен болғанымен денсаулыққа зияны басымырақ. Осы уақытта 

қол жетімді экрандар ішінде денсаулыққа зияндылығы төмендеу ретінде плазмалық 

мониторлар белгілі. Ал кеңінен және барлық білім беру мекемелерінде қолданылатын 

«проекторлардың» адам көзіне зияндылығы жоғарыда аталғандардың барлығынан 2 есе 

көп екендігі белгілі болып отыр. 

Көздер мәтіннің немесе суреттің ең ұсақ дірілін, әсіресе экранның жарқырауын 

тіркейді. Көзге әдттегіден көп күш түсуі көру өткірлігінің жоғалуына әкеледі. Көріністе 
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түс, қаріптер, қолданылатын бағдарламалардағы терезелердің орналасуы, экранның дұрыс 

орналаспауы нашар әсер етеді.  

Нәтижесінде компьютерде жұмыс істеу баланың көзін қатты шаршатады. Егер 

жоғары емес сапа мониторы және пайдаланылатын бағдарламалардың интерфейсі сәтсіз 

болса, онда салдары көп күттірмей байқала бастайды. Пайдаланушыда көру нашарлайды, 

көздер көз жасай бастайды,бас ауруы, шаршау, кескін екілік пайда болады... Бұл құбылыс 

"компьютерлік көру синдромы"деп аталды. 

Саусақ жастығының жүйке ұштары клавишалардың тұрақты соққысынан қалай 

сынса да, семіздік, әлсіздік пайда болады. Бұл қолдың буын және байланыс аппаратының 

зақымдануына әкелуі мүмкін, ал одан әрі қолдың аурулары созылмалы болуы мүмкін.  

Басты себеп – қолдың саусақтары мен саусақтарының ұзақ біркелкі емес жұмыс 

істеуі. КТК әр түрлі мамандық адамдарын таң қалдырады.  

Компьютерде ұзақ жұмыс істеу білек арнасының синдромының туындауына 

әкелмеу үшін, өз жұмыс орны мен жұмыс режимін ұйымдастыру бойынша қиын емес 

ұсыныстарды орындау жеткілікті, әр сағат сайын қысқа үзіліс жасау керек, сол уақытта 

қол алақандары үшін бірнеше жаттығуларды орындау керек. 

Компьютер адамның физикалық денсаулығына ғана әсер етпейді. Соңғы жылдары 

"Интернет-тәуелділік" синдромы туралы көп ақпарат пайда болады, бұл кезде адам 

ақпараттық, ойын және басқа да компьютерлік қызмет түрлеріне "жұтылып", нақты уақыт 

сезімін жоғалтады, көбінесе виртуалды шындық әлеміне осы шындықтан кетіп қалады. 

Соңғы зерттеулердің деректеріне сәйкес қиял әлеміне күтім жасау өмірдің қиын 

жағдайларында қазіргі жастардың мінез-құлқының кең тараған стратегияларының бірі 

болды, бұл интернет-тәуелділіктің себептерін түсіндіреді. Мысалы, компьютерлік ойын 

балалар мен жастардың белгілі бір бөлігінің шындықтан қашу механизміне айналады, 

біртіндеп компьютерлік ойын дамиды. 

Компьютерлік тәуелділік – балалар мен жасөспірімдер, әсіресе ұлдарда жиі 

кездеседі. Оның белгісі – компьютермен жүргізілетін уақыт емес, компьютердің 

айналасында баланың барлық қызығушылықтарын шоғырландыру, қызметтің басқа 

түрлерінен бас тарту. Сонымен қатар, ол жиі компьютерлік технологиялар саласында 

кейінгі өндірістік қызметке табысты кәсіби дайындық көзіне айналады. Егер әрбір мұғалім 

АКТ құралдарын пайдалана отырып оқыту процесін өз қалауы бойынша ұйымдастырса, 

оған қолайлы денсаулық сақтауды қамтамасыз ету бойынша шараларды таңдап, мектептің 

бірыңғай тексерілген және сынақтан өткізілген денсаулық сақтау ортасының қатаң және 

нақты белгіленген шеңберінде жұмыс істейтін болса, осы саладағы көптеген 

проблемалардан құтылуға болар еді. 

Компьютерде жұмыс істеу уақытын шектеу – денсаулықты сақтаудың маңызды 

факторы (1 – кесте). 

Бірақ, ЖК-де жұмыс істеу салдарына, денсаулық жағдайына жайлы жұмыс орны да 

әсер етеді. Ол жеткілікті жарықтандырылуы тиіс, жарық өрісі жұмыс кеңістігінің барлық 

ауданы бойынша біркелкі үлестіріледі, жарық сәулесі тікелей көзге түспеуі тиіс. 

Компьютерде жақсы монитор болуы керек, оны дұрыс реттеңіз, сапалы бағдарламаларды 

пайдаланыңыз. 

Мониторға дейінгі дұрыс қашықтық-шамамен 45-60 см, ол көз деңгейінен төмен 

болғаны дұрыс. Үстел биіктігі 680-ден 800 мм-ге дейін реттелуі тиіс, немесе үстел биіктігі 

725мм болуы және аяққа арналған тұғырық болуы тиіс. Жұмыс орындығы көтермелі-

бұрылмалы және биіктігі мен орындықтар мен арқаның көлбеу бұрыштары бойынша 

реттелетін, сондай-ақ арқаның орындықтың алдыңғы шетінен арақашықтығы болуы тиіс. 

Пернетақта үстелдің бетінде пайдаланушыға қараған шетінен 100-300 мм қашықтықта 

немесе негізгі үстелшеден бөлінген биіктігі бойынша реттелетін арнайы жерде орналасуы 

тиіс. Бейнемонитор экранынан көздің оңтайлы қашықтығы – 60-70 см. 

Көзді сақтаудың маңызды шарты-дұрыс тамақтану. Тамақ міндетті түрде А 

витаминімен байытылуы керек.  
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Әсіресе таза ауа көру үшін пайдалы. Серуендеу, жаяу, шаңғы, коньки, доп ойын 

ықпалын тигізеді кровообращению көз және тұрақты ағыны оларға қан байытылған оттегі. 

Компьютермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік үнемі пайдаланушыларды 

толғандырады. Мониторлардан сәуле шығарудың екі түрі бар: рентген және 

электромагниттік. 

Электрмагниттік сәуленің жеткілікті мөлшері бар, бірақ пайдаланушыдан қарама-

қарсы жаққа бағытталғанын бірден атап өткім келеді. Сол себепті алдын алу шарасы 

ретінде, мектеп компютерлерін орналастыру стандартын енгізу жөн болады. 

Тәулігіне екі сағаттан артық емес компьютермен жұмыс істеуге болады. Ал оқушылар 

үшін үзіліссіз компьютермен еңбек 10 минуттан көп ұзамауы тиіс. Біз осы мақалада 

сабақта АКТ қолдану ұзақтығын нормативтік құжаттарға еңгізуді, сонымен қатар АКТ 

қолданғаннан соң міндетті тәртіп ретінде физикалық сергіту сәтін орындауды ұсынамыз.  

Мектепке дейінгі мекемелерде барынша АКТ қолдануды азайту; 

Мектепте 8 сыныпқа дейін өздерінің жеке меншік ұялы телефондарын сабақ барысында 

қолдануға тиым салу. 

АКТ құралдарын пайдалана отырып оқыту кезінде денсаулық сақтау шаралары бір 

жағынан барлық жас топтарының білім алушыларының пәндер ерекшелігін және 

психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып пысықталуы тиіс, екінші жағынан, 

мектептің жалпы денсаулық сақтау ортасының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Білім беру саласын ақпараттандыру ақпараттық технологияларды танудың 

маңызды құралдарының бірі болып табылады, оларды қолдану педагогке оқушылардың 

жеке білім траекторияларын құру үшін қосымша мүмкіндіктер береді.  

"Менің санамда, шын мәнінде өзара байланысты заттарды, олардың табиғатта 

болатын байланысты келтіріңіз" И. Г. Песталоцци 

 

Сабақта оқытудың техникалық құралдарын үздіксіз пайдаланудың ұзақтығы 

Сыныптар 

Үздіксіз ұзақтық (мин.), көп емес 

Оқу 

тақта- 

ларында 

және шағылыс- 

қан экран-

дарда статис-

тикалық бейне- 

лерді көру 

Теле-

бағдар-

лама-

ларды 

көру 

Оқу  тақта-

ларында 

және шағы-

лысқан 

экран-

дарда дина-

мика-лық 

сурет-терді 

көру 

Компьютер-

дің жеке 

мониторы 

мен 

пернетақта-

да 

бейнелер-

мен жұмыс 

істеу 

Аудио 

жазбаны 

тыңдау 

Құлаққап-

тардағы 

дыбыс 

жазба-

сын 

тыңдау 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 25 

8-11 25 30 30 25 25 25 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада колледждің бірінші курс студенттеріне оқу 

орнына бейімделуде педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету мәселелері 

қарастырылған. Қолдаудың жалпы сипаты ашылған. Оқу орнына бейімделудің 

факторлары бойынша зерттеу жұмысының мәліметтерін көрсетілген. Мақала 

авторлары осы факторлардың жағымды және жағымсыз негіздерін зерттеп, атап 

көрсеткен. Бірінші курс студенттерінің оқу орнына келіп оқуда психологиялық және 

әлеуметтік жағынан көретін қиыншылықтарын, олардың себеп-салдарын талдап, 

педагогикалық қолдаудың ұйымдастыру формалары мен әдіс-тәсілдерін сипаттаған. 

Мақалада студенттер кәсіби оқу орнының талаптарына бірден үйрене алмайтындығы 

сипатталған. Үйлесімді жолдармен бейімделу шарттары қарастырылған.Педагогикалық 

қолдау талаптарына авторлар оқу бағдарламасын жеке даму траекториясына 

байланысты жүзеге асыру жолдарын айқындап көрсеткен.  

 

Аннотация 

Актуальность. Цель.  В статье рассматриваются проблемы психолого-

педагогической поддержки студентов первого курса в период их адаптации к обучению в 

педколледже. В статье уточнены понятия психологической и педагогической поддержки, 

основные условия использования поддержки для успешной адаптации студентов-

первокурсников, приведены некоторые методики по исследованию проблемы адаптации 

студентов. В статье рассмотрены возможности учета индивидуально-психологических 

особенностей студентов первого курса при их адаптации к условиям высшего учебного 

заведения. В работе также даны характеристики ключевым понятиям адаптации 

студентов первого курса к получению профессионального образования с позиций 

психологической, педагогической и социальной поддержки. Так, к социальной позиции в 

поддержке студента первого курса отнесены следующие: приобретение иного статуса – 

студента, относительная свобода в выборе траектории обучения, расширение 

коммуникации и группового взаимодействия, нейтральная позиция преподавателей по 

отношению к студентам, образовательная среда и комфортность психологической 

атмосферы для успешной адаптации.  

 

Аbstract 

Relevance. Goal. The article is devoted to the problems of psycho-pedagogical support of 

freshmen in the period of their adaptation to training in teacher training University. In the 

article there are specified the notions of psychological and pedagogical support, basic 

conditions of using support for successful adaptation of freshmen, there are also given methods 

on research of problems of students’ adaptation. The article deals with capabilities of taking into 

account individual psychological characteristics of freshmen in adaption to conditions of higher 

education institution. In the work there are also shown the characteristics of key concepts of 

freshmen 
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Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай «білім-беру біздің дамуымыздың негізгі 

факторы. Білімді, сауатты халық- XXI ғасырдың адамзат тарихындағы дамудың негізгі 

қозғаушы күші. Қазір талантты, өз-өзіне сенімді, өз алдына мақсат қойған және осы 

мақсатты жүзеге асыратынерік-жігері бар адамдардың ғасыры. Біз жаңа ғасырдың 

талаптарына тез бейімделіп, қатаң бәсекелестікке дайын болуымыз керек. Жастар- жаңа 

идеяларға толы, болашақты ойлайтын ұрпақ»-деп қазіргі студент жастарымыздың 

болашағына үміт артты. Болашақ маманның кәсіби-білікті, тұғырлы азамат ретінде 

қалыптасуы, жеке тұлғалық дамуы, жоғары оқу орнындағы оқу процесінің алғашқы 

кезеңдеріндегі бейімделуімен байланысты.[1] 

 Қазіргі таңдағы соңғы зерттеулер көрсеткендей, студент жастар кез-келген оқу 

орнына түсу барысында, таңдаған оқу орнына сәйкес жаңа спецификалық факторлар 

кешеніне бейімделуі керек. Оған қоса, соңғы жылдардағы оқу іс-әрекеті мазмұны, 

талаптарының өзгергені соншалық, бейімделу механизмдері барлық қиыншылықтарға 

төтеп бере алмауда. Ал, ол өз кезегінде бейімделу процесінің әлсіреп нәтижесінде тоқтап, 

кейін түрлі салдарға әкелетіні әбден анық. Қазіргі оқу орнындағы, соның ішінде 

колледжде оқитын студент жастардың аса маңызды мәселелердің бірі, оқу орнына түскен 

студенттердің оқудың алғашқы кезеңдеріне бейімделу мәселесі болып отыр.[2].  

 Жеке адамның,яғни студент жастардың аралық қылықтың негізгі формалары және 

мінез бітістері тұрақтанады.  

 Қорытындысында,осы кезде колледж студенттерінің организмі оның биологиялық, 

психологиялық және әлеуметтік жақтарына әсер ететін өзгерістерден өтеді. Осы қырларды 

зерттеу, оқу арқылы студенттің сапасы мен мүмкіндігін және жасаралық жеке тұлғалық 

ерекшеліктерін аша аламыз. 

 Енді жаңа оқу орнының, колледждың табалдырығын аттаған студенттердің өмірі 

күрт өзгереді, яғни жатақханаға орналасу,пәндердің көбеюі, бағалау жүйесінің күрделенуі, 

жаңа достық қарым-қатынастардың құрылуы, жанұядан алшақтау, кәсіби мамандық 

таңдау, жанұялық өмірге дайындалу жалпы, алғанда студент бұрын соңды кездеспеген, 

өмірінде ешқандай болмаған мәселелермен кездеседі. Колледж қабырғасына түскен 

бірінші курс студенті өзінің өткен әлеуметтік ортасымен салыстырғанда мүлдем басқа, 

таныс емес ортаға түседі. Осындай өзгерістердің әсерінен адамда түрлі реакциялар туады: 

біреулер жаңашылдықты сәтті, басқалары қауіп, қорқынышпен қабылдайды. Бірақ, түрлі 

өзгерістерге қарамастан, әр адам өзінің мінез-құлықтық бейімделу механизмін және 

әлеуметтік бейімделуін өңдейді.[3] 

 Бейімделу (лат. Adapto- ыңғайлаймын, фр. adaptation- ынғайлылық)- сыртқы 

ортаның жағдайына тұлғаның, әлеуметтік топтың ыңғайлануы.[4] 

«Бейімделу»түсінігі бойынша мынадай анықтамалар анықталды.  

1.Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік ортаға белсенді араласуы. 

2.Бейімделу – бұл осы үрдістің нәтижесі. Бұл құрамдас бөліктердің бірлігі жеке 

тұлғаның мақсаты мен дұрыс бағдарына байланысты. 

Тар мағынада біз бейімделуді өндіру үрдісі деп қарастырамыз, өз мүмкіндігіне 

қарай оқытушының көмегімен тұлғаның мақсатты түрде жүйеленуінің ұтымды тәртібі, 

оқудың  жаңа бағытымен байланысты оның қызметінің құрылымын қалыптастырады.[5] 

Әлеуметтік бейімделу адамның әлеуметтенуінің қажетті шарты. Ол өзіне, 

өзгелерге қарым-қатынасын, іс-әрекетін бейнелеп, әлеуметтік үдерістер мен құбылыстарға 

белсенді қатысып, осыған байланысты өзінің табиғи әлеуметтік жетілуін қамтамасыз 

етеді.Табиғат адамды әлеуметтік бейімделуге және әр түрлі өмірлік ортадағы әрекетіне 
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орай, әлеуметтік үдерістерге бейімделуін қалыптастырған. Ондай мүмкіндіктер әр 

адамның бойында бар және ол әр түрлі болады. Осыған байланысты адамдар әр түрлі 

жағдайларға, сонымен қатар өте күрделі және жағымсыз жағдайларға да бейімделе алады. 

Адамның әлеуметтік бейімделуінің көрсеткіші, оның сол ортаға қанағаттануы, өзін 

бейнелеуі және соған сәйкес тәжірибесінің қалыптасуы. 

Әлеуметтік бейімделу-жеке адамның ортаға бейімделуі, барлығымен бірге болу. 

Балаға барлық бағытта көмектесу. Баланың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жағдай 

тудыруға, оны әлеуметтік өмірге араластыруға және өз бетінше өмір сүре білуіне 

көмектесуге бағытталған. 

Колледж жастарын әлеуметтік өзгерістерге бейімдеу, олардың қажеттіліктерінің 

негізінде жоспарланып, мынадай негізгі бөлімдерден құралады. 

Студенттерді әлеуметтік ортаға бейімдеу бағытындағы іс-әрекеттерімізді саралай 

келе, төмендегідей нәтижелерге қол жеткіземіз: 

– әрбір колледж студентіне жан-жақты қолдау болған кезде ғана өз-өзін 

құрметтей отырып, өз ісіне талдау жасап, өзінің жасаған іс-әрекеттеріне 

жауапкершілікпен қарайтын болады; 

– студент өзінің жақсы жақтарын танып, өз бойындағы адами құндылықтарын 

оң қалыпты дәрежеде қалыптастырады. 

– өзін жан-жақты дамыған, рухани адамгершілігі мол, басқаларға 

сүйіспеншілікпен, құрметпен қарайтын, өмір сүруге деген құштарлығы жоғары жеке тұлға 

болып қалыптасады [6].  

Студенттердің оқу жағдайларына бейімделуі тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделуі 

негізінде жаңа тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуымен, жаңа жағдайларға сай өсу 

динамикасының тепе-теңдігін сақтауымен байланыста қарастырылды.  

       Осы жерде дұрыс түсіну үшін «оқу» және «оқу әрекеті» түсініктерінің мән-мағынасын 

ажыратып алған жөн. Кейде бұл категориялар теңдестіріле қарастырылады. Іс жүзінде 

олай емес. «Оқу» түсінігі құбылысты білдіреді, ал «оқу әркеті»- бұл процестің уақыт және 

кеңістікте дамуы, оның кезеңдерінің бірізді ауысып баруы.  

       Оқу әрекеті- шынайы болмыстағы қиын да күрделі процесс. Ол өз ішіне көптеген 

құрылымы, деңгейі әр текті және табиғаты бір-біріне ұқсамаған сан қилы байланыстары 

мен қатынастарын қамтиды. Сондықтан да «оқу әрекеті» түсінігіне толық және жан-жақты 

анықтама беру қиындау. Солай да болса, қазіргі педагогика ғылымында «оқу әрекеті» 

ұғымына орай келесідей анықтама қабылданған:«оқу әрекеті– бұл барысында білім беру, 

игеру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы 

арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс -әрекет».  

Оқу әрекеті екі тарапты сипатқа ие. Оның құрамы өзара табиғи байланыстағы екі түрлі 

әрекеттен тұрады: оқыту –оқытушының оқу материалын меңгеруге орай ұйымдастыратын 

оқу-үйрету іс-әрекеттері және оқып үйрену – білім меңгеру мақсатындағы студенттің іс-

әрекеттері. Бұл екеуі арасындағы байланыстырушы тетік – бірлікті іс-әрекеттерді 

жанамаластыратын оқу мазмұны.  

Оқу әрекеті бірнеше қызметтерді – білімдендіру, дамыту, тәрбиелеу, ынталандыру 

және ұйымдастыру – атқарады. Бұлардың бәрі кешенді іске қосылады, алайда, тәжірибелік 

іс-әрекетті дұрыс ұйымдастыру, оқу міндеттерін тиімді жоспарлау үшін олардың әрбіреуін 

өз алдына қарастырған жөн.  

Оқу әрекеті білімдендіру қызметі ең алдымен білім, ептілік, дағдыларды, 

шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыруға бағытталады [7]. 

Әлеуметтік бейімделу — бұл колледждегі білім беру ортасы мен оқу жағдайларын 

ұйымдастыру, студенттің оған деген қарым–қатынасының өзгерісі. Әлеуметтік бейімделу 

- адамның, әлеуметтік топтың және әлеуметтік ортадағы әлеуметтік өзара әрекеттесудің 

ішкі ортасының салыстырмалы тұрақтылығын сақтауға бағытталған қоршаған орта 

жағдайларына бейімделу негізінде жатқан колледж студенттерінің психологиялық және 

физиологиялық реакцияларының тіркесімі. 
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Колледжде бірінші курс студентінің бейімделуінің әлеуметтік деңгейі көптеген 

факторларды анықтайды: 

 Студенттің тұлғалық ерекшелігі; 

 Тұлғасы; 

 Іскерлік қабілеттілігі мен тәртібі; 

 Құндылықтары мен академиялық белсенділігі; 

 Денсаулық жағдайы; 

 Әлеуметтік ортасы; 

 Отбасылық деңгейі;  

Осы факторлар арқылы колледж студенттерінің бейімделу қабілетін, әлеуметтік ортаға 

бейімделуін және жаңа ортада өзін-өзі ұстау тәртібін,бейімделу деңгейін анықтап білуге 

болады [8]. 

Әрколледж студентінің  бейімделу үрдісі әр түрлі жүреді. Еңбек стажы бар жас 

адамдар студенттік өмірмен тұрмысқа жеңіл және тез бейімделеді, ал кешегі оқушылар – 

колледждегі  жұмыстарға  жақсы бейім. Студенттік топтың міндеті – жалпы оптималды іс-

әрекет үшін жағдай жасау. 

Әдетте, барлық оқу орындарында бірінші курстықтарды оқу орны жағдайына 

бейімдеуге көмектесетін арнайы іс-шаралар жүйесі жоспарланады. Маңыздырақ іс-

шаралар қатарына «Колледж студенттеріне арнау», «Мамандыққа кіріспе» курсының 

оқытылуы, алдыңғы қатарлы мұғалімдер мен бірінші курс колледжбілімалушы 

студенттерінің сөз сөйлеуі, бақылау, бағалау шаралары жатады». 

Бірінші курс студенттерімен негізгі жұмыс міндеттерінің бірі – ол өз беттік 

жұмыстың рационализациялау мен оптимизациялаумен оларды таныстыру болып 

табылады. 

Студенттердің өздік жұмысын семинар, практикалық және зертханалық сабақтары 

арқылы бақылайтын кейбір студенттер тарапынан сәйкес талаптарды орындаудан қашып 

және оған енжарлық танытулары да байқатады. 

Мамандарды даярлаудың сапасын көтеру үшін үлкен резервтері студенттер білімін 

бақылауды жүзеге асыруды ашады. Емтихандық сессияларда үлгерімдікті бақылау жүйесі 

студенттердің тек сол кезде ғана дайындалып, кейіннен ұмытуға себепші болатын жағдай 

ғана. Студенттердің кітаппен жұмыс жасау, бүкіл семестр бойына жүйелі түрде 

дайындалмауы кездейсоқ емес. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада оқушылардың бос уақытын шығармашылыққа 

падаланудың жолдары берілген. Атап айтқанда оқушылардың қазіргі таңдағы киноға 

деген қызығушылықтарын пайдалы іс-әрекетке айналдыру жолдары берілген. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. В статье изложены пути вовлечения учащихся в творческую 

деятельность. В частности, даны пути превращения интереса учащихся к современному 

кино в полезную деятельность. 

 

Annotation 

Relevance. Goal.The article describes the ways of involving students in creative 

activities. In particular, the ways of turning students ' interest in modern cinema into useful 

activities are given.  

 

Кілттік сөздер: шығармашыылық, киноклуб, тәрбие, қызығушылық. 

Ключевые слова: творчество, киноклуб, воспитание, интерес. 

Key words: creativity, cinema club, education, interest. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білім мен ғылым қызметкерлерінің ІІ сьезінде 

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай 

тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр»,-

деген болатын. Ендеше елдің ұлтжанды азаматын тәрбиелеймін деген кез келген ұстаз 

ұлттық мәдениетпен, тарихи, мәдени мәліметтер және құнды ата-баба мұраларымен 

қарулануы қажет. Мақсаты: Оқумен, тәрбиемен байланысты проблемалар бойынша 

отбасыға, балаға әлеуметтік-педагогикалық көмекті және қолдауды қамтамасыз ету, 

баланың дамуына кері әсер ететін себептерді жою. Сонымен, оқушылардың бос уақытын 

пайдалану үшін, ең алдымен олардың қандай пайдалы іспен шұғылдануды ұнататынын, 

қабілетін зерттеп біліп, сыныптан тыс жұмыс жоспарын жасағанда ескеруіміз керек.  

Қазіргі мектептерде тәрбиенің сапасына, әдіс-тәсілдерінің мазмұнына, мақсатына 

зор көңіл бөлуде және жаңаша көзқарастар қалыптастырылуда. Жаңа талап негізі 

қарқынды өркениет бағыттарынан қалыспай, терең білімді игеру. Осыған орай, қазақ 

мектептерінің оқыту жүйесінде әлемдік және ұлттық негізде жеке тұлғаны дамыту үшін 

өте орынды жағдайлар жасалып, нәтижелері көрінуде болашақ ұрпақты  тәрбиелеу ең 

басты міндеттердің бірі- мектеп оқушыларының іс-әрекетін ізгілендіріп, рухани 

дамуының дұрыс жолға қойылуы. Ол үшін оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттерін 

гуманистік бағытта тәрбиелеп, олардың алдын-ала шығармашылықпен дамытуына жол  

ашу.   

Бос уақыт - тұлғаның жеке физикалық рухани және әлеуметтік қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған жұмыстан тыс уақыт бөлігі. Баланы тәрбиелеу үздіксіз 

процесс, ол оның бос уақытында да жүзеге асырылады. Адам өмірінде бос уақыттың рөлі 

өте ерекше. Ол демалу, тынығу үшін емес, рухани қажетін өтеуге, ойлау қабілетінің 

жетілуіне, жалпы жан - жақты болуына арналады. Әр адам бос уақытын өзінше бір 

нәрсеге арнайды. Бірақ,бос уақытты ұтымды етіп өткізу әлдеқайда тиімді. Оқушылардың 
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бос уақытын тиімді ұйымдастыру. Баланы тәрбиелеу үздіксіз процесс, ол оның бос 

уақытында да жүзеге асырылады.  

Адам өмірінде бос уақыттың рөлі өте ерекше. Ол демалу, тынығу үшін емес, 

рухани қажетін өтеуге, ойлау қабілетінің жетілуіне, жалпы жан - жақты болуына 

арналады. Әр адам бос уақытын өзінше бір нәрсеге арнайды. Бірақ, бос уақытты ұтымды 

етіп өткізу әлдеқайда тиімді. Бос уақытты пайдалана отырып, қоғам, ұжым, отбасы 

оқушылардың демалысын тиімді етіп ұйымдастырылуына күш жұмсауы қажет. Жас ұрпақ 

тәрбиесі адамзаттың барлық кезеңінде ғасырлар бойы дамып, өз шешімдерін тауып келеді.  

Мектеп өмірінде мұғалім – басты тұлға. Мектеп мұғалімі балаларды оқытып қана 

қоймайды, сонымен бірге оларды тәрбиелейді.  

Ұлы данышпан Абай Құнанбайұлы «Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан» 

деген қанатты сөзіді айтқан. Қазіргі кезде мемлекетімізде жас ұрпақтың жан – жақты 

дамуымен бірге тәрбиесіне де ерекше назар аударылуда.  

Ұрпақ тәрбиесі - баршаның ісі.  

Тәрбие тек сабақ берумен ғана шектелмейді, ол сабақтан тыс уақытта да жалғаса 

береді және тереңдетіле түседі. Сабақтан тыс жүргізілетін әртүрлі тәрбиелік іс – әрекет 

әдетте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыс болып жүргізіледі. Тәрбие барлық 

уақытта және барлық жерде жүзеге асырылады. Оны белгілі бір сағатпен, сабақпен 

шектеуге болмайды. Оқушының бос уақытын тиімді өткізу мен балаға жақсы тәрбие 

беруде оқыту сабақтарына қарағанда, сабақтан тыс жұмыстар мен мектептен тыс 

жұмыстардың алатын орны ерекше.  

Ұстаздар ұйымы, ата – аналар, бүкіл жұртшылық балалардың бос уақытын өміріне 

пайдалы тәрбиелік мәні болатындай етіп, өткізуне көмектесу керек. Оқушылардың бос 

уақытын тиімді ұйымдастыру оңай мәселе емес екендігі анық. Мұның қиындығы 

балалардың бос уақытын ұйымдастыру тәсілдерінің сан қилылығына байланысты. 

Біз практикалық және теориялық ісімізде әр жағдайға байланысты мәселенің әр 

қырынан келіп, әрқилы тәсіл таба білуіміз қажет. Сонымен оқушының бос уақытын тиімді 

пайдалану үшін ең алдымен олардың қандай пайдалы іспен шұғылдануды 

ұнататындығын, қабілеттерін зерттеп біліп алуымыз керек.  

Бос уақытты тиімді пайдалану ұйымшылдыққа, мейірімділікке, сыйластыққа, 

қамқорлыққа үйретеді. Бірін – бірі шеттетпейді. Ортаға үйренеді.  

Балаларды кішкентайынан тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерінің бірі шығармашылыққа 

жүгіну. Балаларды адамгершілікке, әдемілікке тәрбиелеуде көркем шығармалардың 

маңызы зор. Баланың ой – санасын дамытуға, мінез – құлықтарын қалыптастыруға, 

дүниетанымын кеңейтуге, көркем әдебиет шығармаларындағы кейіпкерлердің өмірі мен іс 

– әрекеттері үлкен әсер етеді. Әсіресе, бастауыш сыныптың балалары өздерінің жас 

шамаларына қарай ертегі, аңыз әңгімелерді, батырлар туралы жырларды сүйсініп оқиды. 

Балаларға ертегілер оқып беріп, кітапқа деген қызығушылықтарын арттыруға болады. 

Бос уақытқа деген көзқарас – тұлға мәдениетінің маңызды көрсеткіші. Бос уақытты 

өткізу бағдарламасы балаға тартымды болуы керек. Кез келген жаста балалардың жан-

жақты дамуының қажетті шарты және оларды тәрбиелеу мен оқытудың негізгі 

құралдарының бірі кино болып табылады. Заманауи технологиялардың дамуына 

байланысты оқушылардың қызығушылығы күннен күнге өзгеруде. Қазіргі заманның 

балалары бос уақытында киноға көп қызығады. Кино – бұл баланың рухани әлеміне жаңа 

түсініктер мен ұғымдардың жанды ағыны құйылатын үлкен жарқын терезе. Кино – бұл 

әуестенушілік пен құмарлықтың отын жағатын ұшқын». Киноның сан алуан түрлері бар. 

Олардың арасынан балалардың жас және тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес келетіндерін 

таңдап алуға болады. Ұжымның берік болуына, коммуникативтік қасиеттерді, көпұлтты 

ұжымдағы толерантты мінез-құлықты дамытуға арналған кинофильмдер де жетерлік. 

Кино жанрлары: өмірбаян, документалды, фантастика, тарихи, детектив, драма, комедия 

және т.с.с. 
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Жұмыстың бір түрі дискуссиялық киноклуб. Сабақтарды дискуссиялық киноклуб 

түрінде өткізудің орындылығы бір жағынан білім алушылар мен педагог арасындағы 

бейресми қарым-қатынасты ұйымдастырудан тұрады. Білім алушыларға өмірдегі түрлі 

құбылыстар жайлы өз көзқарастарын қалыптастыруға, басқа көзқарастармен танысып, 

оларды салыстыруға және өз көзқарастарын түзетуге мүмкіндік беріледі. Топтарда 

фильмдерді көру және оларды бірлесіп талқылау көптеген міндеттерді шешуге мүмкіндік 

береді: 

 Психологиялық құзыреттілікті дамыту: түрлі әлеуметтік типтермен танысу 

(темперамент түрлері, әлеуметтік рөлдер және т. б.) және олармен өзара қарым-қатынас 

жасауға үйрету; 

 Эмоциялық саланы дамыту. Қатынасушыларды эмпатия дағдыларына үйрету; 

 Проблемаларды шешу дағдыларын дамыту. Фильммен жұмыс кез келген 

мәселені шешудің көптеген жолдары бар екенін көруге мүмкіндік береді; 

 Стресстен арылу. Фильм және оның анализі эмоциялық шиеленісті (напряжение) 

жоюға мүмкіндік береді; 

Алайда қанша жерден ең озық педагогикалық технологиялар болғанымен, оларды 

өскелең ұрпақтың денсаулығына назар аудармай қолдануға болмайды. Сол себепті 

оқушылар кинофильмдерді тек шектелген уақыт аралығында көрулері тиіс.  

Кинофильмдерді көру нәтижесінде оқушыларда тұлғалық (өмірлік 

құндылықтарды таңдау, тұлғааралық қатынастарда ориентациялану), жүйелік 

(материалды меңгеру сапасы мен деңгейін сезіну), танымдық (негізгі идеяны табу), 

коммуникативтік (фильмді ұжымдық талдауға қатысу, өз ойын толыққанды жеткізе алу) 

қасиеттері дамиды. 

Балаға адамгершілік мағынасы бар өмірлік сұрақтарға жауап беруге қалайша 

көмектесуге болады? Бұл сұрақты ежелден келе жатқан өнегелі әңгімелер мазмұны 

бойынша проблемалық диалог негізінде шешу ұсынылады. Неліктен өнегелі 

әңгімелердің? Себебі олардан балалар өздері қорытынды шығарады. Ал егер біз қандай да 

бір шешімге өз бетімізше жетсек, біз сол шешімді барынша ұстануға тырысамыз. Және 

ересектер жағынан ешқандай қысым көрсетілмейді. Бос уақытты өткізуде өнегелі 

әңгімелерді қолданудың бірнеше әдістеріне тоқталып кетсем:  

  Әңгіменің негізгі идеясы мен ойын талқылау;  

  Әңгімеге ат қою;  

  Оқиғаның қалай аяқталуы мүмкін екенін талқылау;  

  Негізгі ұғымдарды, кілттік сөздерді анықтау;  

  Әңгімені сахналау;  

  Мақал, мәтелдерді жинақтау;  

  Баснямен салыстыру; 

  Әңгімені  рольдік позициядан қарастыру (белгілі бір тарихи кезеңнің, 

мәдениеттің, діни конфессияның, мамандықтың өкілі).  

Бос уақытты өткізу мәдениетіне барлығын бала кезінен үйрету керек. Оны өскелең 

ұрпаққа мақсатты, жоспарлы әсер еткенде ғана меңгеруге болады. Өскелең ұрпақты 

зерттеу және жобалау қызметіне тарту әрбір оқу пәнінің міндетті шарты болып отыр. Бос 

уақытты өткізу бағдарламасы білім беру бағдарламаларына қарағанда көп дәрежеде 

баланың өзінің физикалық, зияткерлік, эмоциялық мүмкіндіктерін көрсетуге жағдай 

жасауға бағытталған. Бұның жай құр бос уақыт өткізу емес, «нені қалаймын, соны 

істеймін» деген қағида бойынша уақыт өткізу емес екендігін ұмытпағанымыз жөн. Бұл 

адам алдына қоятын белгілі бір мүдделер мен мақсаттар аясында жүзеге асырылатын 

қызмет. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада бастауыш сыныпта қазақ тілі пәні сабақтарында 

үштілділікті пайдаланудың өзектілігі қарастырылады. Қазіргі жаһандану заманының 

талабына сай әр адам үш тілді жеттік білуі тиіс, үш тілде еркін сөйлей алуы қажет. Ел 

басы  2007 жылғы халыққа Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени 

жобаны ұсынып, алдымызға үш тілді білу қажеттігін қойып отыр. Бастауыш сынып 

барлық білімнің қалануының негізі. Бастауыш сынып оқушыларына нені үйретсең соны 

санасына сіңіретін нағыз қабылдау жасында болғандықтан, бастауыш сыныптарына  

үш тілділікті енгізген жөн. Осы орайда, біз  сіздерге жүргізген зерттеу 

жұмыстарымызды ұсынамыз. Біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы – «Бастауыш 

сыныпта қазақ тілі пәні сабақтарында үштілділікті пайдаланудың өзектілігі». 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. В статье рассматривается актуальность применения 

трехъязычие на уроках казахского языка в начальной школе. Сегодня, в век инноваций, 

человек должен знать и свободно говорить на трех языках. В 2007 году, глава 

государства в своем обращении к народу Казахстана, основываясь на культурном 

проекте “Триединства языков” отмечает важность знания трех языков. Знания 

полученные в начальных классах это основа всех наук. Поскольку ученики начальных 

классов находятся в возрасте настоящего и полного восприятия, правильно будет ввести 

трехязычия именно в начальных классах. Основываясь на этом, мы представляем вам 

проведенную нами исследовательскую работу. Тема нашей научной работы - 

«Актуальность использывания трехязычия на уроках казахского языка в начальных 

классах». 
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Abstract 

Relevance. Goal. The article discusses the relevance of the reconciliation of trilingualism 

in the lessons of the Kazakh language in primary school. Today, in the age of innovation, people 

should know and speak three languages fluently. In 2007, the head of state in his address to the 

people of Kazakhstan, based on the cultural project of the «Trinity of languages», noted the 

importance of knowledge of three languages. Knowledge obtained in primary school is the basis 

of all sciences. Since primary school students are at the age of present and full perception, it is 

correct to introduce trilingualism in primary school. Based on this, we present to you our 

research work. The theme of our scientific work – «The Relevance of using trilingualism in the 

lessons of the Kazakh language in primary school». 

 

Түйін сөздер: үштілділік, оқыту, бастауыш білім, мемлекеттік тіл, ұлтаралық 

қатынас тілі, ағылшын тілі. 

Ключевые слова: трехъязычие, обучение, начальное образование, государственный 

язык, международный язык, английский язык. 

Keywords: trilingualism, training, primary education, state language, international 

language, english. 

 

Тәуелсіздік тізгіні қолымызға тиіп, егеменді ел болған алғашқы күндерден бастап-

ақ елімізде тіл саясаты Елбасы Н.Назарбаевтың тікелей басшылығымен салиқалы да, 

сындарлы түрде жүзеге асырылуда. 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында 

өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы 

“Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” 

атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына Жолдауында: 

«Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды 

ұсынамын. Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 

ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі 

және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі»,-деген болатын. [1.41]. 

Елбасы жыл сайынғы Қазақстан халқына арнайтын дәстүрлі жодауларында да тіл 

саясатына, оның ішінде қоғамдағы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мәселесіне 

тоқталмай өткен емес. Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, жалпы 

бәсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгідей жаһанданну кезеңінде Елбасы 

көрегендік танытып, алдымызға үш тілді білу қажеттігін қойып отыр. Әсіресе, өскелең 

ұрпақтың, жастар алдында бірнеше тіл білу міндеті тұр.    

   Біздің ойымызша, бастауыш сыныптан бастап оқушыларға үш тілдің базалық 

деректер қорының сөздерін үйрету керек. Тілді оқыту-балалардың танымдық қабілеттерін 

дамытудың жоспарлы, мақсатты үрдісі, олардың қоршаған орта туралы қарапайым білім 

жүйесін және тиісті сөздікті меңгеруі, сөйлеу шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

   Бастауыш сынып барлық білімнің қалануының негізі. Бастауыш сынып 

оқушыларына нені үйретсең соны санасына сіңіретін нағыз қабылдау жасында 

болғандықтан, мейлі қандай тіл болмасын өте тез игеріп алады. Сондықтан,  бастауыш 

сынып оқушыларына үш тілділікті үйретуге өте қолайлы. Неғұрлым көп естіп білуге 

ынталанған балалардың еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары дәрежеде дамиды. Ал ерте 

жастан балаға көңіл аудармай оның жан-жақты дамуына көмек жасамасақ оның ақыл-ой, 

қабылдау, есте сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, баланың дамуы кішкентайынан 

бастап қалыптасқандықтан, тілді үйрету мәселесін де ерте жастан бастаған жөн. 

Осы орайда, біз  сіздерге жүргізген зерттеу жұмыстарымызды ұсынамыз. Біздің 

зерттеу жұмысымыздың тақырыбы – «Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәні сабақтарында 

үштілділікті пайдаланудың өзектілігі». 
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Біз 3-сыныптың қазақ тілі пәніне арналған сабақ жоспарын ұсынып отырмыз. 

Сабақ тақырыбы: Бастауыш 

Мақсаты: Сөйлем мүшесі бастауыш туралы түсінікті тереңдетіп, олардың 

грамматикалық белгілерін меңгерте отырып, өз бетінше ізденуге, ойлау қабілетін 

арттыруға ықпал ету. 

Күтілетін нәтиже: 
– Бастауыш туралы біліп, түсінеді. 

– Бастауышты сөйлем ішінен ажыратып айта алады. 

– Сөйлемнің бастауышын анықтай отырып, оның қызметін біледі. 

Сабақ кезеңі: 

І.Кіріспе 

– Сыныппен үш тілде сәлемдесу 

– Сәлеметсіздер ме балалар! 

– Здравствуйте дети! 

– Hello my children! 

– Қызыл, көк түстер арқылы топтарға бөлу 

– 1 топ – қызыл – красный - red  

– 2 топ – көк – синий – blue 

ІІ. Тұсаукесер 

– Оқушылар бір-бірлеріне доп лақтыру арқылы сұрақ қойып, өткенді еске түсіреді 

– Жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсінеді 

ІІІ.Негізгі бөлім 

Бастауыштың анықтамасын, сұрақтарын түсіндіру. Қимыл, іс-әрекет иесін 

білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыштар кім? кімдер? не? нелер? кімі? несі? деген 

сұрақтарға жауап береді. 

Подлежащее – это главный член предложения, который указывает на главный 

предмет и отвечает на вопрос именительного падежа – «кто? что?»(who?/what?) 

1-топ тапсырмасы  

Сөйлем ішінен бастаушты табу 

Мистер Джонсан менің сүйікті ұстазым 

Mr Johnson is my favourite teacher 

Мистер Джонсон мой любимый учитель 

2-топ тапсырмасы 

Сөйлем ішінен бастауышты табу 

Марат әр апта сайын атасымен әжесіне  барады 

Марат навещает своих дедушку и бабушку каждую неделю 

Marat visits his grandparents every week 

Сергіту сәті 

Ендідемалыпалайық! 

Қол - рука - hand 

Бет – лицо-face 

Тіс – зубы – teeth 

Аяқ - ноги – feet 

Енді әнімізге осысөздерді қосамыз: 

Clap –clap-clap your hands 

clap your hands together 

wash – wash- wash your face 

wash your face together 

brush – brush- brush your teeth 

brush your teeth together 

jump – jump- jump your feet 

jump your feet together!  
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2-топқа арналған тапсырма. "Адасқанбастауыштар" 

Көрсетілген суреттерге тиісті сөздермен тіркестіреді 

Сиыр - үреді 

Ит - мөңірейді 

Жылқы - қарқылдайды 

Қарға - бақылдайды 

Бақа -  кісінейді 

– Сиыр-корова- kine 

– Ит-собака-dog 

– Жылқы-лошадь-horse 

– Қарға-ворона-crow 

– Бақа-лягушка-frog 

Рефлексия 
– «Блоб ағашы» арқылы өз-өздерін бағалау 

ІҮ. Қорытынды 

– Өз-өздерін бағалап көрсетеді. 

– Үйге тапсырма алады. 

Сабақ аяқталды. 

– Сау болыңыздар балалар! 

– Досвидания дети! 

– Good bye my children! 

Бұл біздің 3-сынып оқушыларына құрған сабақ  жоспарымыз. Әрине балаларға 

басында қиын болатыны анық, бірақ сонымен қатар осындай үш тілдегі сабақтардың 

арқасында оқушылардың бастауыштан бастап сөздік қоры молайып, сөйлеу шеберлігі мен 

дағдылары қалыптасады. Оқушылардың жазудан гөрі, тыңдап түсінуіне, сөйлеуіне көбірек 

назар аударылады, өйткені бұл жаста оқушылардың көбі есту, көру арқылы есте жақсы 

сақтайды.  

Бастауыш сыныпта ата-аналардың көмегіде өте маңызды. Егер олар бүгінгі сабақта 

үйренген сөздерін күнделікті үйде қайталап отырса, келесі сабақта балалар оны ұмытпай 

еркін қолданатын болады. 

 Балаларды үш тілділікке үйретудің ерте кезеңінде мұғалімнің негізгі міндеттерінің 

бірі-бұл пәнді қызықты және сүйікті ету. В.А.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, 

ертегісіз, шығармашылықсыз, толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дегендей, 

сабақта тек тақырыпқа байланысты үш тілдегі терминдермен ғана қолданбай, баланың 

қызуғышылығын арттыру үшін  түрлі сергіту сәттерін, сабаққа байланысты ойын 

элементтерін  де қолданған дұрыс деп ойлаймыз. [2.17]. 
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Аннотация  

 Өзектілігі. Мақсаты. Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында 

айтылғандай, елдегі сапалы білім еліміздің орта мектебінің классикалық педагогиканың 

жетістіктерін қазіргі уақыттағы инновациялық үдерістермен біріктіретін Назарбаев 

Зияткерлік мектептеріне оқыту деңгейіне қалай көтеретініне байланысты болады. 

Мақалада тәжірибе тарату  мәселелері  және оларды шешу жолдары талқыланды. 

 

Аннотация  

Актуальность. Цель. Как подчеркнуто в Послании Первого Президента 

Н.А.Назарбаева качественное образование в стране будет во многом зависеть от того, 

насколько наша средняя общеобразовательная школа будет подтягиваться к уровню 

преподавания к Назарбаев интеллектуальным школам, соединившим достижения 

классической педагогики с инновационными процессами нашего времени. В статье были  

рассмотрены проблемы по трансляции и пути их решения.  

 

Abstract 

 Relevance. Goal. As emphasized in the Address of the First President Nursultan 

Nazarbayev, the quality education in the country will largely depend on how our secondary 

school will push up to the level of teaching to Nazarbayev intellectual schools, combining the 

achievements of classical pedagogy with the innovative processes of our time. The article 

addressed the problems of translation and ways to solve them. 

 

Кілттік сөздер: зияткерлік мектеп, тәрбие жұмысы. 

Ключевые слова: интеллектуальная школа, воспитательная работа. 

Key words: intellectual school, educational work. 

 

Зияткерлік мектептерде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың бірыңғай кешенді 

жүйесі құрылған. Мақсаттары, міндеттері, құндылықтары мен күтілетін нәтижелері 

анықталған.Білім беру үдерісінінің құндылықтары «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясымен 

сәйкестендірілген. Сондықтан да тәрбие жұмысын ұйымдастырудың басты ерекшелігі 

құндылықты – бағдарланған білім беру, білім беру мен тәрбиенің бірлігі, білім беру 

үдерісіне барлық қатысушыларды тарту, айқындылық пен ашықтық, күтілетін нәтижеге 

бағытталу, қоршаған әлемді тұтас елестетуді қалыптастыру, білім беру үдерісіндегі 

барлық қатысушылардың жауапкершілігі болып табылады. Тәрбие жұмысының негізгі 

бағыттары,ұйымдастыру қағидаттары,тәрбие жұмысын ұйымдастырудың басты тәсілдері 

жасалды. Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі тәрбие жұмысының негізгі 

бағыттары:патриоттық тәрбие, зияткерлік даму, адамгершілік тәрбие, еңбек, түрлі мәдени 

даму, дене дамуы, көшбасшылық қасиетінің дамуы. 
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Білім беру үдерісінің тұтастығы сабақта және сабақтан тыс уақыттағы жеке және 

азаматтық жауапкершілігі үшін білім және дағдыларды, құндылықтарды оқыту арқылы 

оқушылар тәрбиесіне құндылықты – бағдарланған білім беру көмегімен жүзеге 

асырылады. Аса өнегелі тұлғаны тәрбиелеу бірінші кезекте білім беру бағдарламалары 

мен академиялық пәндердің тәрбиелік әлеуеті арқылы іске асады.  

Кіріктірілген білім беру бағдарламаларында білім беру үдерісінің тұтас қағидаттары 

негізінде тәрбиенің қолдаушысы білім беру ортасында тәрбиелеу құрамдас бөлігі 

күшейтілген. Мұғалім ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларында 

оқытуды құндылықтарға және соған сай күтілетін нәтижеге бағыттап құрады.  

Оқыту арқылы, сабақ арқылы тәрбиелеуге баса назар аударылады. Бұл тәрбие мен оқыту 

бірлігі, яғни екінші ерекшелігі. Зияткерлік мектептердегі тәрбие жұмысының келесі 

ерекшелігі- оқушылардың сыныптан тыс жұмыстары және қосымша білім беру арқылы 

түрлі бағытта білім және дағдыларын дамыту. Оқушылардың шығармашылық, физикалық 

және зияткерлік дамуы үшін оқушыларға үйірмелер мен қызығушылығын арттыратын 

сабақтар (спорт, көркемөнер, зияткерлік, техникалық), жаратылыстану – математикалық 

бағыт аясындағы ғылыми – зерттеу, білім беру ұйымдары негізінде еліміздегі және 

шетелдердегі сыныптан тыс және элективті курстар ұсынылады.  

Табысты тәрбие жұмысының негізгі шарты оқу – тәрбие үдерісіне Зияткерлік мектептің 

барлық қызметкерлерінің қатысуы және мектептің ата – аналарымен ынтымақтастығы 

болып табылады.  Тәрбие жұмысының маңызды ерекшелігі: тәрбиенің үшбірлігі - қоғам – 

отбасы – Зияткерлік мектептер. Тәрбие жұмысының негізгі міндеті оқушыларда 

танымдық, жалпы адамгершілік, ұлттық (намыс, адамгершілік, тәртіптілік, сыйластық) 

сияқты құндылықтар мен өз әрекеті үшін жауапкершілікті түсіну және қолдану, өмірдің 

мәнін түсіну, өзіндік «Мен» ұғымын басқа адамдармен байланыстыру қажеттілігі мен 

іскерліктерін, дағдыларын өмірде қолдануды қалыптастыру болып табылады.  

Оқушыларды адамдарға жаны ашу сияқты эмоциялық жағдайларға, әлеуметтік 

оқиғаларға, қазақстандық және әлемдік қоғамның өміріне, зерттеушілік- шығармашылық 

әрекетке, өмірде тұлғаның өзін- өзі танытуы мен өзін- өзі дамыту тәсілдері ретінде 

жергілікті бірлестіктердің іс- әрекетін жақсарту үшін белсенділік танытуға тарту. 

Зияткерлік мектептердің тәрбие жұмысы толығымен әлеуметтік жобалар мен акцияларды 

жүзеге асыруға құрылған: «Туған елге тағзым»,«Оқушыларға оқу үшін ұсынылатын 100 

кітап» жобалары, «Білімнің көзі - кітапта» Book crossing акциясы, «Ата- ананың жұмыс 

орнындағы 10 күн», «2 апта ауылда», «Ата- ананың жұмыс орнындағы 1 күн» әлеуметтік 

практикалары, «Қоғамға қызмет» бағдарламасы, «Қазақ әндері» шығармашылық жобасы, 

«Шаңырақ» мектеп қауымдастықтары, жазғы мектеп және элективті курстар. 

Әлеуметтік жобалардан басқа тәжірибеде оқушылардың өзін- өзі басқару сияқты өз 

бетімен жасалатын жобалар, қызығушылық бойынша клубтар «таратуға тұрарлық 

идеялар» форматындағы «TEDх NIS» клубы, «Wikipedia», 3D модельдеу, халықтық 

қолөнер кәсібі, гитарада ойнауға, брэйк билеріне құмартушылар, кино, кітап құмарлар, 

блогерлер, сондай- ақ спорттың командалық түрлері (тоғызқұмалақ, арқантарту, кіші-

футбол, волейбол, шахмат, баскетбол, қол добы, үстел теннисі) бойынша желілік 

Спартакиадалар, әртүрлі бағыттағы (сахналық мюзикл, артфото, сурет өнері, «100 кітап» 

жобасындағы көркем шығармалар бойынша графика, ең үздік қолөнер т.б.) Арт-

фестивальдер. 

 «Тәрбие жұмысының  теориясы мен  әдістемесі» пәні болашақ  сынып 

жетекшілерді даярлаудың  басты  жолы. Пәнді оқытуда Назарбаев  зияткерлік  

мектептерінің  тәжірибесін тарату бойынша   жүзеге асырылады.  Жалпы, Назарбаев  

зияткерлік мектептері патриоттық тәрбие, зияткерлік даму, адамгершілік тәрбие, еңбек, 

түрлі мәдени даму, дене дамуы, көшбасшылық қасиетінің дамуы тәрбие бағыттары  

бойынша жұмыс жасайды. Қазіргі  заманның басты талабы- бәсекеге  қабілетті,  сыни 

тұрғыдан  ойлана отырып мәселені шешудің  өзіндік жолын таба білетін, өз ісіне адал, 

патриот, заман талаптарына орай өзін саналы түрде өзгерте алатын  шығармашыл тұлға 
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қалыптастыру. Осыған орай оқу пәні толығымен жоба  құруға бағытталған. Студенттер 

сабақта шығармашалық  жоба  құрастырады.  Ол студенттердің  білімді игеруімен  қатар, 

шығармашылық әлеуетін  қалыптастыруға бағыттылған. Жобада сыныптан тыс және 

мектептен  тыс іс-шараларды жобалау  беріледі. Студенттер шағын   топтарға  бірігіп 

құрастырып, екінші кезеңде тәжірибе жүзінде  көрсетеді.  Өз тәжірибемізде  көрсеткендей 

студенттердің  шығармашылығы сан алуан.  Тәрбиенің  бағыттарына  сай  жасалған  

жобалар  тізбегін  атап көрсетейік. Азаматтық-патриоттық тәрбиені  қалыптастыруға  

бағытталған  дөңгелек үстелдер, кездесулер, TEDx форматындағы  дебат; рухани-

адамгершілік тәрбиені қалыптастыруға брифинг, әңгіме, блогиада, cinema project; 

құқықтық тәрбиені  қалыптастыруға конкурстар, мәдени  құндылықтарды қалыптастыруда  

артфото,  сахналық мюзикл, арт-фестиваль,  буккроссинг және т.б. әлеуметтік  жобалар 

мен акциялар жобаланды. Әлеуметтік жобалардан басқа тәжірибеде студенттердің өзін- 

өзі басқару сияқты өз бетімен жасалатын жобалар, қызығушылық бойынша клубтар 

«таратуға тұрарлық идеялар» форматындағы ««NewDEM»  студенттердің әлеуметтік 

белсенділігін қалыптастыру» стартап жобасы жалғасын тауып келеді.  Тұңғыш 

Елбасының «Болашаққа  бағдар: Рухани  жаңғыру»,  «Ұлы Даланың Жеті Қыры», «Туған  

жер»,  «Цифрлы Қазақстан» және т.б.  мемлекеттік  бағдарламаларды  жүзеге асыру  

бойынша  да бірқатар  жобалар  құрастырылып, тәжірибелік  тұрғыдан сынамадан  

өткізілді. Білім беру үдерісінің құндылықтары «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясымен  

сәйкестендірілген. Студенттер  оқу сабақтарында  іс-шаралардың  жаңа формаларын  

тауып,  қоғам  сұранысына  сай, тәрбиелік мәні зор  жобалар  құрастырады.  

Мектеп пен ЖОО-ның байланысын дамытудың бір жолы студенттердің 

педагогикалық практикасы болып табылады. Педагогика кафедрасы бекіткен өндірістік 

тәжірибесіне арналған бағдарламада сынақтық ашық тәрбиелік іс-шара өткізу тапсырмасы 

берілген болатын. Педагогика кафедрасының оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар 

магистрі Ермаганбетова Акбота Жаналыковна қаламыздағы физика-математикалық 

бағыттағы «Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ-дағы тәжірибеден өтіп жатқан болашақ 

педагогтардың сынақтық кураторлық сағатына қатысты. 

7 «А» сынып оқушыларына топ кураторы Қазман Ратбек Қажыханұлымен бірге 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 4-курс студенті Жақсылықова Сара 

оқушылардың зияткерлік деңгейін арттыру мен өз уақыттарын дұрыс ұйымдастыруға 

үйрету мақсатында «Демалудың дұрыс әдіс-тәсілдері» тақырыбында кураторлық сабақ 

ұйымдастырды. Сабақ топтық және жұптық жұмысқа негізделді. Топтық жұмыста 

оқушылар өмірмен байланысты мәтіндерді талқылап, табысқа жетудің ережелерін 

анықтаса, жұптық жұмыста бейнероликті көру арқылы Эйзенхауэр матрицасының 

тапсырмасы бойынша келесі аптадағы өз істерімен кестені толықтырды. Сабақ соңында 

«Менің жетістіктерімнің сағаты» тақырыбында рефлексия жүргізді. Кураторлық сағат 

жоғары дәрежеде ұйымдастырылды. Назарбаев зияткерлік мектебінен тәжірибеден өтіп 

жатқан болашақ педагогтар мол тәжірибе жинақтағанына сенімдіміз. 

Бұдан өзге, Ақбота Жаңалыққызы өзіне бекітілген басқа да қала мектептеріндегі 

тәрбие сағаттарына, атап айтсақ №115, № 11 орта мектепте «Дарынды балаларға арналған 

БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ лицей-интернаты» КММ-де тәжірибеден өтіп жатқан студенттердің 

тәрбие сағаттарына қатысты. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада түзету мектебін де кәсіби бағдар беру жұмысын 

ұйымдастырудың практикалық тәжірибесі ұсынылған, түзету мектебінде кәсіби бағдар 

беру жұмысының формасы ретінде "өз жолынды тап" бағдарламасының мазмұны 

сипатталған. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. В статье представлен практический опыт организации 

профориентационной работы в коррекционной школе, описано содер-жание программы 

«Найди свой путь» как формы профориентационной работы в коррекционной школе.  

 

Annotation 

Relevance. Goal.The article presents the practical experience of career guidance in the 

correctional school, describes the content of the program "Find your way" as a form of career 

guidance in the correctional school.  

 

Кілттік сөздер: түзету мектебі; кәсіби бағдар беру жұмысы; түзету 

бағдарламасы. 

Ключевые слова: коррекционная школа; профориентационная работа; 

коррекционная программа.  

Key words: correctional education; career guidance; correctional program. 

 

Түзету мектебінің білім беру процесін ұйымдастыруда кәсіби бағдар беру 

жұмысын ұйымдастыру үлкен орын алады. Жеке ерекшеліктеріне байланысты түзету 

мектебінің түлектеріне заманауи еңбек нарығы жағдайында бағдар беру өте қиын. 

Түзету мектептері түлектерінің кейбір бөлігі ауыр білікті емес еңбек түрлерін 

орындай отырып, өндіріске барады, бірақ түлектердің едәуір үлесі КТУ арнайы 

топтарында кәсіптік білім беруді аяқтайды. Алайда, сол, және басқа да қиындықтарға 

кейіннен жұмысқа орналасуына, бейімделуі бірқатар факторлармен: 

 оқытудан кәсіптік еңбек саласына көшу кезінде психологиялық дайын еместігі; 

 нақты өмірлік перспективаның болмауы, оның себептерінің бірі әлеуметтік 

қорғалмаған сезім болып табылады; 

 кәсіптің бейіні мен мазмұнын анықтау кезінде өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін 

бағалаудың барабар емес өзіндік бағасы және жеткіліксіз қалыптасқан қабілеті; 

 өндірістік микроклиматтың адамға әсерін және белгілі бір кәсіби қиындықтарды 

жеңуге дайын еместігін адекватты есепке ала алмау. 

Осының барлығы зияткерлік дамымаған тұлғалардың қоғамға кәсіби кірігуіне 

кедергі келтіретін күрделі проблемалардың пайда болуына себепші болады. 

Осы мәселелерді шешуде тек қана мамандықтар әлемі туралы ақпарат беру ғана 

емес, кәсіби бағдардың негізін беретін, сонымен қатар оқушылардың тұлғалық дамуына, 

олардың жеке-психологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін кәсіп талаптарымен 

сәйкестендіру қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін, түзету мектебінің білім 

алушыларын кәсіби бағдарлау, кәсіби іріктеу, кәсіптік өзін-өзі анықтау бойынша 
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ұйымдастырушылық-әдістемелік және практикалық іс-шаралар жүйесі маңызды рөл 

атқара алады. Сондықтан түзету мектебіндегі кәсіптік бағдар беру жұмысы білім 

алушылардың кәсіби өзін-өзі айқындауын өзектілендіруге бағытталуы тиіс. Осы жұмыс 

барысында білім алушыларды саналы кәсіби өзін-өзі анықтауға дайындау қажет және бұл 

түзету курсын іске асыру арқылы мүмкін. 

Мүмкіндігі шектеулі жеткіншек немесе ересек адамға белгілі бір ұнайтын, оған 

лайықты еңбек қызметін таңдау қиынға түседі, сондықтан оған көмекке педагогтар мен 

психологтар келеді. Белгілі бір еңбек қызметін таңдау үшін алдымен ақыл-ой және дене 

дамуының жағдайы туралы мәлемттерді анықтап алуы керек. Психологтардың ойы 

бойынша туа және жүре пайда болған кемістіктер адамның психикасына жағымсыз әсерін 

тигізеді, жарақаттайды. Мүгедек тұлға жиі басқа адамдарға тәуелді болып, үйреншікті өз 

кәсіби еңбегінен амалсыз бас тартып, басқа мамандықты меңгеруге мәжбүр болады, бұл 

жағдай ауыр тиеді. Осы жерде мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды кәсіби мамандыққа 

бағдарлау және арнайы оқыту жұмысын дұрыс ұйымдастыру аса маңызды.Бұл бағыттағы 

жұмысты біздің елімізде жетілдіру міндеті өзекті, арнайы ғылыми-әдістемелік зерттеулер 

өткізуді талап етеді. 

Осыған орай, кез келген баланың білім алуға мүмкіндік жасаудың негізгі 8 

принципі туындайды. Яғни ол мына принциптер: 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7.Әрбір оқушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын 

әрекетін жүзеге асыру. 

8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Сонымен қорыта айтқанда, түзету мектебін де кәсіби бағдар беру жұмысы оқыту- 

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен 

қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіби бағдар беріп 

оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады. Мұндай 

оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі 

формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. Кәсіптік бағыт арқылы мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды 

адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті 

оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ . 

"Өз жолынды тап".  

Мақсаты: кәсіптік және тұлғалық өзін-өзі анықтау үдерісіне көмек көрсету арқылы 

білім алушыларды дербес еңбек қызметіне дайындау. 

Міндеттер: 

1. Өмір жолын таңдау және оны шешудің әр түрлі нұсқаларын қалыптастыру. 

2. Білім алушыларда кәсіптер әлемі туралы түсініктерді дамыту, дене еңбегіне, әр 

түрлі мамандыққа құрмет көрсетуге тәрбиелеу. 

3. Білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне 

сәйкес кәсіби өзін-өзі анықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру және олардың таңдаған 

мамандығының талаптарына сәйкестігі. 

4. Жұмысшыға құрмет көрсету. 
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Кәсіптік өзін-өзі анықтаудың осы бағдарламасы мазмұны бойынша кешенді болып 

табылады, өйткені оны жүзеге асыру кәсіби бағдар беру жұмысының әртүрлі әдістерін 

қолдануға байланысты: 

 Бақылау, сауалнама, тестілеу; 

 Әңгімелесу, түсіндіру, іскерлік хат, түсіндірме оқу, түзету-дамыту 

тапсырмалары, фильмдерді қарау; 

 Рөлдік ойын, Проблемалық-ойын жағдайлары, сынып оқушыларымен кәсіптік 

бағдар беру ойындары; 

 Кеңес беру, өз жеке ерекшеліктерін зерттеуге және пайдалануға көмек көрсету; 

Бағдарламаны іске асыру мынадай кезеңдерді іске асыруды көздейді: 

1. Диагностикалық. 

2. Кәсіби ағартушылық (кәсіби-ақпараттық). 

3. Профконсультационный. 

I кезең:" диагностикалық " – мүмкіндіктері шектеулі білім алушылардың 

клиникалық, функционалдық және психологиялық зерттеулерінің нәтижелері негізінде 

еңбек болжамын анықтау. 

Бұл кезең екі жоспарда жүзеге асырылады: 

 өзін-өзі тану, білім алушылардың белгілі бір мамандық (немесе кәсіптер тобы) 

контексінде өз қасиеттерін зерттеуі);  

 өз мүмкіндіктерін бағалау, дәрежені анықтау-кәсіби таңдауды негіздейтін кәсіби 

маңызды қасиеттер мен басқа да ресурстардың жаңалықтары. 

II кезең: "кәсіптік ағарту (кәсіби ақпарат)".  

Бұл кезеңнің мақсаты-білім алушыларда кәсіптердің негізгі түрлерінің барынша 

айқын және нақты бейнесін жасау.  

III кезең "кәсіби кеңес беру" - таңдауға жәрдемдесу. Бұл көмек адамның уәждерін, 

оның мүдделерін, бейімділігін, жеке мәселелерін немесе дүниетанымның ерекшеліктерін 

есепке алуға негізделеді. 

Екінші және үшінші кезеңдерді іске асыру жұмыстың әртүрлі нысандарын 

жүргізуді көздейді. 1 және 2-кестеде 6 және 7-сыныптарда жылына 30 сағат көлемінде 

тақырыптық жоспарлау мысалдары берілген [қараңыз Қосымша А]. 

 

Қосымша А 

 
 

Тақырыптар атауы 

 1 бөлім Мамандық туралы білім.  

1  Диагностика. Кіріспе.  

2  Кәсіпжәнемамандық 

3  Ағашкүйдірушіжәнесуреткүйдірушімамандықтар 

4  Отбасымныңмамандығы 

5  "Айналамыздағымамандықтар"тақырыбыбойынша коллаж жасау. 

6-7  Мамандықтартуралыкинофильмдеркөру 

8  Киімілуші; үтіктеуші; киімдіжуужәне жөндеу жөніндегі  кәсібтер 

9  Жүктиеуші мен аула сыпырушымамандығы.  

10  Кәсібижарамдылықдегеніміз не?  

11  Жылқыжәнеқоянөсірушімамандықтар 

12  «Меніңарманымдағымамандық» тақырыбына сурет салу 

13  Қосалқыжұмысшыкәсібі 

14  Кәсіби таңдаудың негізгі құраушылары 
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Аннотация 
 Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің ұлттық сана – 

сезімдерін жаңғыртуда «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізін айқындап, колледж 

студенттерінің әлеуметтік жоба құруға педагогикалық қолдау көрсетудің амалдарының 

мәнін ашып, оқу – тәрбие үрдісінде студенттердің бағдарламаға деген қызығушылығын 

арттыру үшін түрлі семинар, тренингтерді түрлендіріп өткізіп, тәжірибелік 

эксперименттік жұмыстардың әдіс – тәсілдері анықталып, бағдарламалары 

құрастырылып, жүзеге асырылды.  

 

Аннотация 
 Актуальность. Цель.В данной статье описываются основы программы «Рухани 

жангыру» в модернизации осведомленности студентов о колледже, раскрывается 

15  Ас үй жұмысшысы, ыдыс жуушы, киім-кешекті үтіктеу кәсібтері 

16  Бағбаншы, гүл өсіруші, көкөніс өсіруші мамандықтар 

17-19  Мамандықтар жайлы анықтамалық фильмдер көру.  

20  Ветеринариялық санитар, санитар (жуушы) 

 2 бөлім. Жеке ерекшеліктерім.  

21-22  Білужәнеістей алу маңыздылығы (жеке физикалық қабілеттердің болуы).  

23 Өзін-өз ібағалау және талаптану деңгейі 

24-25  Өзімжайлы не білемін?  

26  Тестілеу “Қайдаоқуғабарамын”.  

 3 бөлім. Кәсіптік бағдарлар бойынша ойындар  

27-28  Кәсіби мазмұнның сюжеттік-рөлдік ойындары 

29  Дидактикалықойындар 

30  Қорытынды сабақ 
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сущность педагогической поддержки социальных проектов студентов колледжа, 

разрабатываются различные семинары, тренинги для повышения интереса студентов к 

процессу обучения, а также метод экспериментальной работы, методы были 

определены, и программы были разработаны и реализованы. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal. This article describes the basics of the “Rouhani Zhangyru” program 

in modernizing students ’awareness of college, reveals the essence of pedagogical support for 

social projects of college students, develops various seminars, trainings to increase students’ 

interest in the learning process, as well as experimental work methods, methods were 

identifiedand programs have been developed and implemented. 

  

Түйін сөздер: рухани жаңғыру, әлеуметтік жоба, сананың 

ашықтығы,қайырымдылық жасау, ұлттық тәлім – тәрбие.  

Ключевые слова: духовное возрождение, социальный проект, прозрачность 

сознания, благотворительность, национальное образование. 

Keywords: spiritual revival, social project, transparency of consciousness, charity, 

national education. 

 

«Елбасының «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» атты мақаласы халқымызға 

үлкен серпіліс туғызды. Рухани дүниемізді жаңғыртты. Болашаққа деген сенімімізді 

нықтады. Елбасы қай мәселені қозғаса да ұлттық құндылығымыздың өзегін сақтауды 

ескертуден таңбайды. Сондықтан да «...рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін 

қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды»,«Бұл – тарлан тарихтың, 

жасампаз бүгінгі күні мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын 

ұлт жадының тұғырнамасы»,«Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым 

заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт – дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діні ете 

отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын», деп атап 

көрсетеді Елбасы. [ 1] 

Дегенмен, кәсіби білім беру оқу орнында осы бағдарламаның негізінде жасаған 

жұмыстардың теориялық дәлелдемелері аздау, тәжірибеде қиыншылық туғызады. Бүгінде 

этникалық саналуандық дәрежесі жоғары тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – 

экономикалық дамуының обьективті үрдістері арқылы жас ұрпақ тәрбиесінде қарама – 

қайшылықты мәселелер туындады: жастардың өмірлік құндылықтарының өзгеруі, 

олардың ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардан, адамгершілік және моральдық 

нормалардан алшақтауы, отбасының тәрбиелік рөлінің әлсіреуі, тәрбиедегі этникалық 

элементті бағаламау, девиантты мінез – құлықты жастар санының артуы, әлеуметтік 

селқостық, адамдар арасындағы қарым – қатынастарда ізгілік пен игіліктің жетіспеушілігі,  

жастарымыздың Еуропа елдеріне еліктеушіліктері, өзінің ата – тегін білмеуі, тарихи сана 

– сезімдерінің төмендеп кетуі т.б. Мысалы 1- курс колледж студенттерінен  алғашқы 

сауалнама жүргізгенімізде, студенттердің бойында «ұлттық сaнaның қaлыптaсу» 

деңгейлерінің көрсеткіші 36%  төмен, 49,8%  орташа, 14,2 % жоғары  екендігін байқадық. 

 Сaуaлнaмaғa қaтысқaн студенттердің 8-ден 1 бөлігінде ғaнa ұлттық сaнa қaлыптaсу 

деңгейі жеткілікті дәрежеде екенігін көреміз. Aтaлғaн студенттердің бaрлығының ұрпaқ 

тәрбиесіне aрaлaсaтын мaмaн болaтындығын ескерсек, бұл көрсеткіштің төмен екендігін 

атап өткіміз келеді. Студенттер бойындa ұлттық сaнa қaлыптaстыру мәселелерін 

зерделеуді және олaрды терең түйсінуді, жан-жақты дамыған, ұлтын сүйетін, ұлт 

құндылықтaрын дәріптейтін жеке тұлға қалыптастыру үшін жағдaй жaсaуға бaғыттaлғaн 

педaгогикaлық өзaрa ықпaлдaстық әрекеттердің түрлі формaларын дaярлaп, олaрды іс 

жүзінде сынақтaн өткізу aрқылы ғaнa оң нәтижеге қол жеткізе aлaмыз.Сондықтан зерттеу 

тақырыбымыз «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша колледж студенттерінің 

әлеуметтік жоба құрауға педагогикалық қолдау» өзекті болып табылады. 
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Кесте – 1. Колледж студенттерінің ұлттық сана – сезімдерін қалыптастыратын әдістер: 

Ұлттық сана қалыптастыру әдістері Жүзеге асыру жолдары 

Айтыс 

Сананы, мақсат – мұраттарды, құндылық 

бағыттарды қалыптастыратын күделі әдіс. 

Айтыстың тақырыбы таңдалып алынады және 

өзіндік пайымдауды қажет ететін 5 – 6 сұрақ 

беріледі. Айтысқа қатысушыларды осы 

сұрақтармен таныстырып, әдебиеттер 

ұсынылады. Айтыстағы баяндама еркін әрі қызу 

болуы қажет. Айтыстың жүргізушісі қызметін, 

әдетте оқытушы атқарады, дегенмен ереше 

дайындығы бар студенттер жүргізуші бола 

алады.  

«Сократтық сұхбат» 

Студенттердің ұлттық сана – сезімін 

қалыптастыру үшін, оның қаншалықты 

дәрежеде екенін білу үшін түрлі сұрақтар қою 

арқылы, анықтауға болады. 

Ұлы тұлғалар күні 

Еліміздің батыр ұлдары мен қыздары, ұлттық 

мақтаныштарымыз болған Абай, Шәкәрім, 

Ыбырай т.б. біртуар азаматтарымыздың 

мерейтойларына орай өткізілген  танымдық 

және құндылық бағыт беретіндей қызықты да 

мазмұнды шара болып табылады. 

Сыр – сұхбат 

Қазіргі кезде елімізде болып жатқан 

өзгерістерге орай және адамдардың бойындағы 

ұлттық сана деңгейінің өзгеруіне орай, 

студенттер арасында ой – пікірлерін, 

мәселелерінің шешімін табу жолдары 

мақсатында тәрбиелік әңгіме сағаты. 

Ұлттық мұралар аукционы 

Студенттермен бірге өткізілген халқымыздың 

дәстүрлері, мәдениеті, өнері туралы қолөнер 

бұйымдарын насихаттау. Сол арқылы 

студенттер өзіміздің төл мәдениетімізді, атадан 

– балаға мұра болып келе жатқан қол өнер 

бұйымдарымызды көріп, бойында мақтаныш 

сезімі, отаншылдық сезімі қалыптасады. 

 

Кестеде көрсетілген іс – шаралардыоқу – тәрбие процесінде тақырыппен 

сабақтастыра жүргізу оң нәтижеге жеткізіп, сонымен бірге студенттердің ұлттық санасын 

қалыптастыруға негіз болады деп есептейміз. Дұрыс ұйымдастырылған оқу – білім, еңбек, 

іс – әрекет т.б. тұлғаны дамытады, өмірлік дұрыс бағыт таңдауына, ұлтын, елін, жерін 

сүюге өз үлесін қосары сөзсіз. [2] 

Қазіргі егеменді Қазақстанда қайырымдылық ең өзекті мәселелерінің біріне 

айналды. Ұлттық мәселелерді шешу мақсатында, қол үшін беру үшін Республикамызда 

көптеген қайырымдылық қорлары жұмыс жасайды. 

Қазақстандық жас буын бойында отаншылдық, іскерлік, жауапкершілік қасиеттер 

қалыптастырмай, жастардың ізгілікті, рухани өркендеуіне, сондай – ақ, өткен буынның 

әлеуметтік – мәдени тәжірибесін, әлем өркениеті жетістіктерін игеруіне жол ашпай 

әлеуметтік ұстанымдағы экономикасы бар демократиялық қоғам құру мүмкін емес. 
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Зерттеу жұмысының қалыптастырушы кезеңін ұйымдастыруда, біз зерттеу 

жұмысының мақсат – міндеттерін ескере отырып, қайырымдылыққа, адамгершілікке 

тәрбиелеуге тырыстық.  

Қалыптастыру жұмыстары – студенттерді патриоттық сезімге, адамгершілікке, 

қайырымдылық жасауға бағыттадық. 

Студенттермен жүргізілген педагогикалық жұмыс 1-1,5 ай көлемінде өткізілді. Біз 

жасаған бағдарлама бойынша ұйымдастырылды.  

Біздің педагогикалық жұмыстың басты мақсаты – студенттерді патриоттық 

сезімге, адамгершілікке, қайырымдылық жасауға тәрбиелей отырып, жүзеге асыру.  

Студенттермен жұмыс жасау ерекшеліктерінің ішінде келесілелерді ерекшелеу 

керек: 

1. Студенттердің жас және психо-физиологиялық ерекшеліктері мен қатар қоғамда 

пайдалы еңбектермен белсене қатысушы студенттердің қызығушылықтарын ескеру керек; 

2. Студенттердің көзқарастарын, қызығушылық кеңдігін, мүмкіндіктері мен 

қабілетін ескере отырып тәрбиелеуші ортаны қалыптастыру; 

Міндеттері: 

- студенттердің өмірге көзқарасын өзгерту; 

- студенттерді мейірімділікке, адамгершіліке кішіге ізет етуге, үлкенге құрмет етуге 

баулу ; 

-студенттерді қолғабыс етуге, көмек көрсетуге шақыру; 

- студенттерді жақсылық жасауға  дағдыландыру. 

  «Қостанай индустриалды педагогикалық колледжі» МКҚКМСХ – ПО – 2К – 

17 тобының білімгерлерімен әлеуметтік жобасы шеңберінде түрлі іс – шаралар 

ұйымдастырылды. Студенттерге «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша және 

әлеуметтік көмек көрсету туралы түсініктерін қалыптастыру барысында 7 сағаттық 

семинар тренинг және дөңгелек үстел өткізілді. 

Кесте – 2. 

№ Тақырыптары: Түрі: 

1. «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 

мақаласын кең көлемде насихаттау 

дәріс 

2. «Рухани жаңғыру – дамудың басты кепілі»  семинар-практикум 

3. «Жолдаужолымен, білімбиігіне!» дөңгелек үстел 

4. «Рухани жаңғыру: тұлғаны адамгершілікке 

тәрбиелеу жолы» 

тренинг 

5. «Өзіңізді Отаныңның шын патриотымын деп 

ойлайсыз ба?» 

пікірталас 

6. «Жарқын өмір игілігі жақсылық» пікірталас 

7. «Жақсылық- адамгершіліккебастайды» дөңгелек үстел 

  

Қалыптастыру барысында шағын бағдарлама құрастырып, оның мазмұнын келесі 

кестеде көрсетеміз: 

Кесте – 3. Студенттерді әлеуметтік ортаға белсенді  қатыстырудың бағдарламалық 

мазмұны 

 Тақырыбы: Жұмыс түрі 

1 «Өмірді жақсы жағына бірге 

өзгертеміз» 

Жәрмеңке 

2 «Өмірге риза болып, алғыс айт» Тренинг 

3 «Ардагер, қартқа көмек» Қазынамен сұқбаттасу 

4 «Балалы үй базар» Көп балалы аналарға көмек 

5 «Қоғамға көңіл сыйлау» Қоғаммен жұмыс 

6 «Алған әсерім, ендігі құндылығым» Тренинг  
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Рефлексия 

 

Аталған тақырыптарды өту барысында студенттердің бойына рухани –

адамгершілік қасиеттерді ұялату үшін мейірбан,шыншыл, ақылды, қайырымды т.б. 

адамдық қасиеттерді игеруге ықпал ету. Студенттеріміз Елбасымыздың «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласын толық түсініп, білімдерін жетілдіріп, өз 

ойларын нақты айтуға үйренді. 

Келесі кезекте, осы бағдарлама бойынша жұмыс жасаймыз. 

Бірінші 

«Өмірді жақсы жағына бірге өзгертеміз» атты ата-аналардың қарауынсыз қалған 

балаларға көмек көрсету мақсатында, жәрмеңке жүргізілді. Жәрмеңке барысында түрлі 

тәттілер сатылды.  Жәрмеңкеге студенттер белсене атсалысты. 

Екінші 

«Өмірге риза болып, алғыс айт»  атты тренинг «Кәмелет жасқа толмаған 

балаларды бейімдеу» орталығында өткіздік. 

Тренинг барысында оқушылар да студенттерде өте жақсы әсер алғандарын айтты. 

Оларға қолдау көрсету керектігін олардың қуанған сәттерін көру тамаша сезім екенін 

жеткізді. Келесі кезекте біз студенттермен бірге қарт кісіге баруды жөн деп санадық. 

Үшінші 

«Ардагер, қартқа көмек»  

Сұрапыл соғысты бастан өткеріп, бейбіт күн сыйлаған ардагерлерге құрмет көрсету 

біздің парызымыз. Осы мақсатта біз ардагер Климчук Елена Александровна атты 

қартымыздың үйне барып, қолғабыс еттік.  Студенттер өзін қызықтырған сауалдарын 

қойып, сұхбаттасты.  Өздеріне керек мағлұматтарын алып, еліміздің жеріміздің қандай 

қымбат екенің түсінді деген ойдамыз. Сонымен қатыр, студенттер қарттың қадірі, 

адамгершілік тақырыбында кеңінен ой қозғап, әсерлерімен бөлісті. 

Төртінші 

«Балалы үй базар»  

Қазіргі таңда елімізде өзекті мәселеге айналған ол біздің көп балалы отбасылармыз. 

Сондықтан студенттер мен бірге көп балалы отбасыларға барып мән-жайды білуді жөн 

көрдік.  Біз таңдаған отбасыда төрт балалы жалғыз басты ана және пәтерді жалға алып 

тұрады.  Студенттермен бірге жәрмеңкеден түскен ақшаға мектеп жасындағы балаларына 

керекті заттарын алып бардық.  

Бесінші 

 «Қоғамға көңіл сыйлау» 

Студенттермен бірге қоғамды бақылауға, қоғамдағы адамға әлеуметтік ортадағы 

белсенділікті арттыруға арнадық. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың бұл замандағы орны, 

көзқарасы туралы жіті бақыладық. Бұл сәттегі студенттердің ойы, қоғамдағы мейірімділік, 

адамгершілігі жоғалғандығын айтты.  

Алтыншы 

«Алған әсерім, ендігі құндылығым» 

Қалыптастырушы кезеңде жүргізілген әлеуметтік жобадан студенттер өзіне жақсы 

әсер алды. Студенттердің өмірге деген көзқарасы кішкене де болса жақсы жағына өзгерді, 

материалдық құндылыққа қарағанда, рухани құндылықтың маңызды екенін түсінді.  

Қайырымдылық, жанашырлық, патриоттық ұғымдарының мәнін түсінді. 

Қорыта келе, қай қоғамда болмасын ел ертеңі болып саналатын жастардың қоғамда 

алар орны ерекше. Сондықтан, бүгінгі күні алғыр да, парасатты жастардың мемлекет, 

қоғам өміріне белсене қатысуы – уақыттың талабы. Сол себепті жастардың бойында 

патриоттық сананы қалыптастыру мәселелерінің жиі сөз болуы заңды құбылыс. 

 Келешек ұрпақты жан – жақты жетілген, ақыл – парасаты мол, өрісі кең етіп 

тәрбиелеу керек. Өмірден өз қозғарасы қалыптасқан, нақты мақсаты бар, өзіне керек 

дүниені ажырата алатын тұлға дамытуда оның бала кезінен келе жатқан арманы мен сол 
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арманға жеткізетін нақты мақсаттарымен жұмыс жасай алуы – оның болашағынан зор 

үміт күттіретін тұлға болуының кепілі. Қалыптастыру кезеңінде студенттермен 

жүргізілген бағдарламалық жұмыс біршама студенттердің ойын өзгертті.Студенттердің ой 

өрісі, адамгершілік, патриоттық тәрбиеге көз қарасы жәнеде қайырымдылық жасауға 

ынтасы күшейді.Студенттер материалдық құндылық емес, рухани құндылықтың әсері 

адам өмірі үшін маңызды екенін түсінгендей болды.  Әрқашан әлеуметтік ортада белсенді 

болуға болады. Сонымен қатар, әрбір қайырымдылық шаралары үшін рахат алған 

студенттер барлық адамдар қайырымдылық пен айналысып, түрлі шараларға белсене ат 

салысса жер бетінде жаманшылық болмас еді деп тұжырымдады. 
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Аннотация  

Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің патриоттық 

қасиеттерін қалаптастыруды негізге ала отырып, колледж студенттерінің 

бойынапатриоттық тәрбие берудің бағыттарын қарастыру.Бүгінгі жас ұрпақ-болашақ 

Қазақстан азаматы. Қай халықта да ұрпағының тәрбиесіне терең мән беріп,болашағына 

үнемі алаңдаушылықпен қараған.   

 

Аннотация  

Актуальность. Цель. В данной статье рассматриваются направления 

патриотического воспитания студентов колледжа, основанные на патриотических 

качествах студентов колледжа. Сегодняшнее молодое поколение является гражданином 

Казахстана. В каждой стране он всегда уделял большое внимание воспитанию своих 

детей, и он всегда беспокоился о будущем. Вот почему перспектива является наиболее 

важной проблемой, потому что это молодой человек, который является молодым 

человеком, который является сознательным, здоровым, энергичным, чувствительным, 

образованным. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal.This article discusses the direction of patriotic education of college 

students, based on the patriotic qualities of college students. Today's younger generation is a 

citizen of Kazakhstan. In each country, he always paid great attention to raising his children, 

and he was always worried about the future. That is why perspective is the most important issue, 

because it is a young man who is a young man who is conscious, healthy, energetic, sensitive, 

educated. 
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Тірек сөздер: патриотизм, отансүйгіштік. 
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Keywords: patriotism. 

 

Патриотизм - [грек, patris - отан, атамекен] – өзінің жеке және топтық мүдделерін 

жалпыелдің мүдделеріне бағындыратын, оған адал қызмет етіп, өз Отанын қорғауды 

мақсат тұтатын , Атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі деген мағынаны білдіреді. 

Қазіргі кезде патриотизмнің басты құрамдас бөлігі ретінде, өз халқының тарихын, 

өнегелі жақтарын білу, өз елінің, жұртының кешегі және бүгінгі қаһармандарын 

мақтаныш ету, олардың ерлігіне тағзым ету, жаужүрек бабалар рухына сай ұрпақ болып 

қалыптасу керек.[1] 

Зерттеу мақсаты: «Туған жер» бағдарламасы арқылы колледж студент 

жастарының бойына патриоттық тәрбиенің маңызын ұғындыру. 

Зерттеу нысаны:«Туған жер» бағдарламасы бойынша студенттерге патриоттық тәрбие 

беру. 

Зерттеу пәні : Туған өлкесіне деген патриоттық сезімін дамытуды зерттеу. 

Зерттеу міндеттері: 
1.«Туған жер» бағдарламасы бойынша студенттерді тәрбиелеуге бағыт беру. 

2.Туған жер бағдарламасының мазмұнын қазіргі колледж студенттерге патриоттық 

тәрбие беруде анықтау. 

3.Колледжде патриоттыққа тәрбиелеудің тәжірибелік жұмыстарының талаптарын 

көрсетіп, нәтижелері мен қорытындыларын шығару. 

Зерттеу болжамы:Жоғары оқу орындарында студенттерге патриоттық тәрбие беру 

ерекшеліктерін анықтап, патриоттық тәрбие моделін жасап, оқу-тәрбие процесіне енсе, 

патриоттық тәрбие тиімділіге артады, себебі патриоттық тәрбие қоғамның өзекті мәселесі 

екені белгілі.    

Негізі жастардың алға қарай талпынысы, дүниеге көзқарасы, білімге құштарлығы 

қуантарлық жағдай. Қазіргі қоғамның талабына сай өмір сүргісі келетінін құптауымыз 

керек. Олай дейтін себебіміз, біріншіден, жастарға негізі желікпелік тән. Мысал ретінде 

айтатын болсақ, алға қарай ұмтылып, шауып бара жатқан жүз жастың тоқсанында 

желікпелік басым, ал қалғанында белгілі бір мақсат бар. Сондықтан оларды желікпе және 

мақсатты жастар деп бөлуге болады. Екіншіден, қазірде еліміздің басына күн туып, әрине, 

бетін аулақ қылсын, еліміз ауыр кезеңді басынан өткізіп жатқан жоқ. Сондықтан бүгінгі 

жастар патриотизм ұғымын терең түсіне бермейді, әлі отансүйгіштіктің қадіріне жете 

қойған жоқ. Өзі әр нәрсенің дәмін татпай, адам баласы біле бермейді. Сол сияқты бүгінгі 

жастар отанға деген сүйіспеншілікті сезінген жоқ, тек сөз жүзінде ғана айтыпжүр. 

Олардың елдік мәселеге келгенде әрекетсіздік танытатыны сондықтан. Өмірден өз-өзін 

іздеп тапқан адам бақытты. Өз-өзін таппаған адам бұл өмірде шатаса береді. Сол себептен 

де жастар өз-өздерін тауып, туған елге, жерге,  отанға деген адал қызметтері мен  

міндеттерін орындау керек.                              

Қазақстан Республикасы білім беруді дамытуда2016-2019жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының негізгі міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, 

төзушілікке, биік мәдениетке, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге 

тәрбиелеу болып табылады. Соған орай білім берудің өзекті мәселесі де – жас ұрпаққа 

патриоттық тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, елін сүйген патриот тұлға 

қалыптастыру мен дамытуға жағдайлар жасау оның туған кезінен басталуы керек. 

Сондықтан, баланың баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, 

яғни, адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы 

мен ұстаз шешуші рөл атқарады. Еліміздің болашағы жас ұрпақты жас ұрпақты 

тәрбиелеуде бірінші бесік –отбасы тәрбиесі болса, екінші бесік – білім беру мекемесі.[2] 

Отансүйгіштік сезімі – туа біте пайда болады. Баланың бойында ең алдымен 

анасына, өз отбасына, өз үйіне, туған жеріне деген жылы сезімнен бастау алатын, содан 
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есейе келе біртіндеп ұлт, халық, әлеумет, мемлекет деңгейіне көтеріле беретін бұл сезім 

адамның бүкіл ғұмырына жалғасып жатады. Сол себепті де, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеп 

шығуымыз үшін, отбасынан бастау алатын тәрбиелік үрдістің желісін бұзып алмай, 

мектеп қабырғасында да, өзіндік жалғасын табуы қажет. Мәселен, оқушыларға сабақ 

барысында елін қадірлеуге, ата-ананы сүюге, Отанын құрметтеуге баулитын 

шығармаларды оқытып отырған жөн. Себебі, туған халқымыздың өткен тарихына көз 

жіберсек, отансүйгіштіктің керемет үлгілерін көреміз. Бүгінгі күні егеменді ел болып, 

қазақ деген ұлт болып отыруымыздың өзі – ата-бабаларымыздың теңдесі жоқ ерлігінің 

арқасы. Тарихи мәліметтерден байқайтынымыздай, жоңғар шапқыншылығы кезі мен одан 

беретіндегі ұлт азаттық көтерілісін алып қарасақ, ондағы батырлардың ешқайсы Отаны 

дегенде қысық қаны қалғанша тартынбай күресіп өткен. Елін, жерін, Отанын қорғауда 

жанын, тәнін аяп қарап қалмаған. Мысалы, «Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр» 

сияқты эпостық жырлардан – қазақ халқының жаугершілік замандағы елін бүтін, жерін 

алакөзден сақтап қалуы туралы суреттелсе, ал Махамбеттің «Жұмыр қылыш» күйі,  

«Баймағанбет сұлтанға айтқаны», «Ереуіл атқа ер салмай», «Ұл туса», «Әй, Махамбет 

жолдасым» сынды жырларынан ұлттық рухтың серпілісі мен ел қамын күйттеген патриот 

тұлғасын көреміз. Мұндай туған елді, ұлтын сүю тақырыбында XIX ғасырдың 

жазушыларының шығармаларынан Абайдың «Қайран елім, қазағым, қайран жұртым», 

т.с.с, Мағжан Жұмабаевтың елді сүю, оған қызмет ету тақырыбында көптеген шығармалар 

жазған. Мысалы,  «Мен сүйемін». Осындай тақырыптарда С.Торайғыровтың  «Туған 

еліме»,  «Шәкірттерге», т.б. атты туындыларын атап өтсек болады. Кейінгі 20 

ғасырлардағы ақын-жазушылар да патриоттық тақырыпқа арнап жазған туындылары өте 

көп. Ол кездегі шығармалар арқылы ата-бабадан қалған ұлан-байтақ жері мен ұлтын 

өзгелерге талан-таражаға түспеу қағидасын мақсат еткен тұлғалардың үндеуін байқаймыз. 

Мысалы, Ілияс Есенберлиннің  «Көшпенділірі», Тахауи Ахтановтың  «Күткен күн», Ғабит 

Мүсіреповтың  «Қазақ солдаты» романы, Әзілхан Нұршайықовтың  «Ақиқат пен аңыз» 

Қасым Қайсеновтың  «Ажал аузынан»,  «Жау тылында», «Партизан соқпақтары», Баубек 

Бұлқышевтың  «Шығыс ұлына хаты», тағы да Жамбыл Жабаевтың және Қазақстанның 

Халық Қаһарманы батыр Бауыржан Момышұлының кейінгі ұрпақ, бізге үлгі етіп 

қалдырып кеткен өсиеттерінің және ерлікке толы шығармаларының алатын орны да 

ерекше.Сонымен қатар, Б.Момышұлы: «Патриотизм – Отанға,(мемлекетке) деген 

сүйіспеншілік, жеке адамның қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей 

байланыстылығын сезіну, ал мемлекеттік нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін 

мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды, жеке адаммен, яғни 

өткенімен, бүгінгі күнмен және болашағымен қарым-қатынасты білдіреді», дегендей, 

ұлтжандылық тәрбиені сабақ процесінде де, сабақтан тыс тәрбие саласында да үзбей беру 

өте қажет. 

Осы ойларды қорыта келгенде, жастардың бойында ұлтжандылық қасиеттерін 

арттыру мынадай тәрбиелік ұстанымдар бойынша іске асуы тиіс: 

 Күні ертең жеткіншектердің елін, жерін сүйетін намысшыл азамат болуын 

ойластыру. Бұл алдымен, қадірлі қариялардың, көпке сыйлы үлкендердің бата-

тілектерінде, қазақы салт-дәстүр мен ырым-жораларында өзекті орын алады; 

 Ертегі маман, бүгінгі оқушыны еңбексүйгіш, елгезек азамат етіп тәрбиелеу.Бұл 

мақсаттағы ой-пікірлер қазақтың халық шығармашылығында мол кездеседі. 

 «бірінші байлық - денсаулық» деген қағиданы пір тұтқан халқымыз тән 

сұлулыққа ерекше мән берген. «Тәні саудың – жаны сау!», «Ауру –астан», «Тән жарасы 

мен жан жарасы егіз» деп дене саулығына көңіл бөлген эстетикалық тәрбиеге баулу; 

 Халқымыз патриотизмнің ықпалы арқылы ұрпақ бойындағы ізгі адамгершілік 

қасиеттерді орнықтыруға парасат иесі етіп тәрбиелеуге ұмтылған, ізгілікке, адалдыққа, ар-

ожданды қастерлеуге, уәдеге берік болуға тәрбиелеген. «жаным – арымның садағасы», 

«Жан сақтама, ар сақта», «Тәні сұлу – сұлу емес, жаны сұлу – сұлу» деп арды, адалдық 
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пен қасиетті бәрінен жоғары қойған адамгершілік пен мораль қағидаларын бойларына 

сіңіру; 

 Патриоттық сезімнен ажыратып алғысыз гуманизм –ұлттық тәрбиенің басты 

қағидаларының бірі. «Отан отбасынан басталады» деген даналыққа ұйыған халқымыз 

ұрпағын ата-ананы, үлкендер мен кішілерді құрметтеуге, елдің, халықтың қамқоршысы 

болуға үндеген. Осы арқылы сыйластық әдебін, құрметтеу қасиеттерін дарыту; 

 «Білім – таусылмас кен, өнер – өлмес мұра», «Білекті бірді жығады, білімді 

мыңды жығады», «Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер», «Оқу – білім бұлағы, Білім 

– өмір шырағы», т.б. көптеген мақал-мәтелдер тудырған халқымыз осынау құндылықтар, 

өнер мен ғылым – тіршіліктің тұтқасы, өмір шамшырағы деп білген. Сондықтан, 

халқымыздың өте бай ауыз әдебиетті нұсқаларындағы мақал-мәтелдердің мән-мағынасын 

өскелең, ұрпаққа насихаттап, санасына сіңіріп отыру қажет; 

 Адам өмірі табиғат аясында өтетін болғандықтан, бабаларымыз ғұмыр бойы 

табиғатты аялауды мұрат тұтқан. Бүкіләлемдік тіршіліктің, құдіреттің төрт түрі бар. Олар: 

Күн-ана, Жер-ана, ауа мен су. Егер осы төрт негіздің біреуі болмаса, тіршілік тоқтайды. 

Сондықтан да, адамзат күнді, жерді анадай ардақтайды, жер мен судың әулиелігін 

қастерлеп, әрекет жасап, қызығын көреді. Ата-бабамыз да төрткіл дүние тірегін әрқашан 

қадір тұтып, қастерлеп өткен. Мұның астарында біріншіден, адамзат – табиғаттың баласы, 

сондықтан қажетінше құрметпен қарауы тиіс деген қағида жатса, екіншіден, қасиетті 

ұрады, кесірі тиеді тиеді деген ескертпе бар. Сондықтан да, ұрпағына аманат етіп, «Көкке 

аяғыңды көтерме», «Су ішкен құдығыңа түкірме», деген сынды көптеген ырым-тиымдар 

қалдырған. 

Осылардың барлығы жастардың патриоттық тәрбиелігінің даму деңгейлері мен 

өмірдегі әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс адамгершілікті мінез-құлықтарының 

көрсетіп, нақтылы қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызды.[3] 

Елбасымыз өзінің «Болашаққа бағдар : рухани жаңғыру» атты мақаласында «Туған 

жер» бағдарламасынын ұсынып, жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік , патриоттық сезімді 

қалыптастыру керектігін атап өтті. Мақаланың басты бөлігі туған жердің ұлттық 

құндылықтарын қадірлеуге арналған. Иә, туған жерге деген сүйіспеншілік туған 

тарихыңды тереңінен танудан басталады. 

«Туған жер» деген кезде әрбір азаматтың, әрбір адамның жүрегінде тулаған щабыт 

пен сезім ұлайтыны анық. Себебі, адам өзінің туған жерінің перзенті, сол даланың, сол 

жердің, сол мекеннің бір бөлігі.[4] 

Ел президенті бұл бағдарламының мәні деп үш ерекшелікті атап көрсетеді. 

«Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, 

экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті 

деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді». 

Бірінші мәселе бойынша қойылған міндеттер елімізде жедел орындалуда. Бұл 

бағдарламаның тек қана айтылып емес, жүзеге асып жатқанын көрсетеді. 

«Екінші, басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған жерлерін ұмытпа, оған қамқорлық 

жасағысы келген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері мен жастарды 

ұййымдастырып, қолдау керек. Бұл – қалыпты және шынайы патриоттық сезім, ол әркімде 

болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, керісінше, ынталандыруы керек». 

Шет елде тарыдай шашырап жүрген қазақ азаматтарының басын бір Отанға жинау, 

олардың келуін қамтасыз ету жұмыстары да басталып кетті. Көші жинау, олардың келуін 

қамтамасыз ету жұмыстары да басталып кетті. Көші қон жұмыстары оң шешімін беріп, 

елге оралып жатқан қандастарымыздың саны жыл сайын артпаса, азайған емес. Қазірден 

өзінде шетте жүрсе де , ел үшін қам жеп, қазақтың атын шығарып, туын желбіретіп 

жүргендері қаншама. 

«Үшінші, жергілікті билік» «Туған жер» бағдарламасын жинақылықпен және 

бірізділікпен қолға алу. Бұл жұмысқа жай қарай салуға болмайды, оны мұқият 

ойластырып, халыққа дұрыс жағынан түсіндіру керек».  
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Қысқаша айтатын болса, «Туған жер» бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің 

нағыз өзегіне айналуда. Батырлар мен ақындар бірі найзамен, бірі жырымен қорғап қалған 

ұлан байтақ даланың қазіргі иесі ретінде, әрбір Қазақ азаматы өзіне берілген міндетті 

абыроймен атқарып шығу керек. 

Патриоттық тәрбиенің жүйелілік сипатына келетін болсақ, ол ең алдымен, рухты 

көтеру тәрбие мен патриоттық сана-сезімнің жүйесі арқылы айқындалады. Жүйелі 

патриоттық сана тұрғысынан алғанда, патриоттық тәрбие тәрбиенің идеялық-саяси, 

адамгершілік, құқықтық, эстетикалық және т.б. элементтерінсіз өмір сүре алмайды, 

патриоттық сана отанды өркендету мен қорғауға ішкі даяярлық пен қабілетті 

қалыптастыруға белгілі бір әлеуметтік-саяси бағыт береді. Содан, патриоттық тәрбие 

басқа тәрбиенің барлық негізгі бағыттарымен бірге жүзеге асырылады.[5] 

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Мен жыл басындағы Халыққа жолдауымда 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жарияладым. 

Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси реформа мен 

экономикалық жаңғыруды қолға алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол 

– әлемдегә ең дамыған отыз елдің қатарына кіру. Осы мақсаттарымызға жету үшін біщдің 

санамыз ісімізден озыпжүруі яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. 

Елбасымыз рухани жаңғырту үшін ұлттық сананы  өзгертуден  бастаған дұрыс дей 

келе, негізгі бірнеше бағытқа тоқталған болатын. Атап айтқанда табысқа жетудің бір 

жолы – бәсекеге қабілеттілік. Жеке адамның ғана емес, тұтас халықтың сапалы білім, 

ғылым, компьютерлік сауаттылық, тіл, қызмет, материалдық өніммен аймақтық не 

әлемдік нарыққа табан тіресе алуы бәсекеге қабілеттілікке алып келе алады. Бәсеке бар 

жерде жұмыс жүреді. Жұмыс бар жерде, өнім болады. Бәсекеге сөз жүзінде емес іс 

жүзінде кіріссек, дамудың көшіне ілесеміз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-жақты баға 

бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің парастты пікірлері мен 

көзқарастарын білдірді. «Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға  түбегейлі жаңғыру 

және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдесіз тарихи мүмкіндігі 

беріліп отыр... Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 

ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 

ұмтылыс– біздің дамуымыздың ең басты қағидасы»,-деп ел келешегіне үміт артады. 

Қазақстандық патриоттық тәрбие бүгінгі өмірден оқшауланбайды, қайта жаңа 

өмірмен қауышып, ұлттық тәрбиеге жаңашыл мән береді. Ұлттық тәрбие дегеніміз ол 

оқшаулану емес, керісінше ұлттық тәрбие үлгілерімен әлемдік идеяларды қабылдап,ненің 

тозық, ненің озық екенін  тани білу, өрісі, дүние – танымы кең азаматтарды тәрбиелеуге 

мүмкіндік болады деп түсіну қажет. 

Заманға сай жаңғыру үшін осы бағыттарды жетік түсініп, ең алдымен санамызды 

өзгертуден бастауымыз керек. Үйреншекті жаман әдеттерден арылып, уақыттың талабына 

сай бейімделуіміз керек. 

Аталмыш бағыттардың бәрі барынша өзектендірілген және уақыттың талаптарына 

нақты жауап береді. «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен 

құндылықтардың қайнары тоғысып, ақыл-парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игерген 

адамдар көп болса, еліміз өркениетті, бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. Ендеше, рухани 

жаңғыру арқылы әлем мойындар табысты ел болып, жарқын болашаққа деген сенім мен 

үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік туы астында бірге жүриік. 

Оқу үрдісінде студенттерді отансүйгіштік тәрбиелеудің педагогикалық шарттары 

 Оқу пәндері мазмұнын отансүйгіштікке тәрбиелеу мүмкіндіктерін анықтау және 

оларды мақсатты түрде пайдалану, 

 Тәрбиелеуші оқыту қағидасын іске асырып, оқу үрдісінде тәрбиелеудің арнаы 

әдіс-тәсілдерін пайдалану, 

 Болашақ мамандарды кәсіптік тәрбиелеуде патриоттық бағдарда жүзеге асыру, 
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 Оқыту процесінде ұлттық салт-дәстүрлерді пайдалану, 

Жоғары оқу орындарында патриоттық сананың негізгі жүйесін мына ретте 

қалыптастыруға болады: 

 ҚР рәміздерін құрметтеуге үйрету 

 Ұлттық салт-дәстүрлерді дамыту 

 Батыр, қаһарман, елжанды азаматтардың ерлігін үлгі ете отырып, ұлтжанды, 

намысшыл, ұлттық тілді меңгерген, тарихын білетін патриот тұлға қалыптастыру 

Қазіргі кезде «қазақстандық отансүйгіштік» ұғымына зор мән берілуде. Көп ұлтты 

Қазақстан халқының отансүйгіштік сезімін қалыптастыратын – азаматтық келісім, ұлттық 

бірлік. Егемен еліміздің тәуелсіздігін сақтау ұлттық келісім, ішкі үндесім барша 

халқымыздың ынтымағы мен өзара жарасымдылығында. Туған жер, табиғат, оның 

байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі тамаша киелі орындар – 

жалпы ұлттық құндылықтар ешкімді де бейтарап қалдырмайды.  

Жаңа заманға жігер керек, талаптылық керек, басқа халықтан үйрену керек, ал ең 

керегі – ұлттық сана қалыптастырып, ұлттық намысы, ұлттық рухы жоғары, ұлтының 

тарихи-мәдени құндылықтарын бағалайтын саналы ұрпақ тәрбиелеу керек. Біз ата 

дәстүріне сүйене отырып, халқымыздың өркениетті елдер қатарына жетуін армандаймыз. 

Ұлттық сезім мен ұлттық намысты, ұлттық рухты көтеру – бүгінгі таңның кезек күттірмес 

міндеті деп білеміз. 
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Аннотация 

  Өзектілігі. Мақсаты. «Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан 

Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев бастама жасаған «Қазақстан – 

2050» стратегиясының түйінді мақсаттарының бірі болып табылады. Келешегіміздің 

келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты».Жас 
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ұрпақтың өз тәжірибесінде әлеуметтенуі — азаматтық қоғамның қалыптасып 

дамуының, азаматтардың әлеуметтік талғамдылығының алғышарты екенін түсіндіру. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель.Приоритеты молодежной политики -Лидер Нации Н.Ә. 

Назарбаев является одной из ключевых целей Стратегии «Казахстан – 2050». Во дворце 

творчества детей и лица, непосредственно наличие стабильного будущего нашей 

молодежи».Социализация молодого поколения в своей практике-это предпосылки 

становления гражданского общества, социального самочувствия граждан. 

 

Аbstract 

Relevance. Goal.Priorities of youth policy - Leader of the Nation N. Ә. Nazarbayev is one 

of the key objectives of the Strategy "Kazakhstan – 2050". In the Palace of creativity of children 

and the person, directly existence of stable future of our youth". The socialization of the young 

generation in their practice is a prerequisite for the formation of civil society, social well-being 

of citizens. 

 

Түйін сөздер: жастар, әлеуметтендіру, жеке тұлға, отбасы, ата – ана. 

Ключевые слова: молодежь, социализация, личность, семья, родитель. 
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«Жастар болашақтың тұтқасы» демекші, Қазақстан  жастарының білімі мен 

тәрбиесіне көп көңіл бөлуде. Осы мақсатты жүзеге асыру жолында өзіне деген сенімі мол, 

ерік  жігері мықты, патриот, жан – жақты дамыған, сауатты, саналы адамзат тәрбиелеу 

мәселесі жүктеліп отыр. Сондықтан жастарды әлеуметтендіру бүгінгі таңдағы педагогика 

ғылымының ең көкейтесті мәселесінің бірі. Болашақ-жастардың қолында болғадықтан, 

жастардың әлеуметтенуінің маңызы үлкен. 

Әлеуметтендіру дегеніміз жеке тұлғаны жан-жақты қалыптастыру, жеткіншек, жас 

ұрпаққа оқыту мен тәрбиелеу процесінде белгілі бір тәртіпке келтіріліп, жинақталған 

қажетті ғылыми білімдерді, дағды - ісмерліктерді және біліктілікті, рухани байлықтарды, 

мүдделерді, құндылықтарды, дүниетанымдық тағылымдар мен салт - дәстүрлерді, әдет - 

ғұрыптар мен жөн - жоралғыларды, адамгершілік пен мінез - құлық нормаларын меңгерту 

арқылы оларды біртіндеп өздері өмір сүріп отырған қоғамның әлеуметтік - экономикалық 

құрылысына сәйкес әлеуметтік рөлдер жүйесіне қосу. 

Әлеуметтендіру түсінігі әр түрлі: философия, психология, педагогика, әлеуметтану, 

саясаттану сияқты әлеуметтік ғылымдардың зерттеу объектісі болып табылады. 

Әлеуметтік мәселелер отандық және шетелдік ғылымда бұрыннан зерттелуде және олар 

барынша тұрақты теориялық дәстүрлерге сүйенеді және «әлеуметтендіру» термині 

әлеуметтік және философиялық әдебиеттерде полисемантикалық және көпқырлы деп 

сипатталады. Әлеуметтендіру үдерісін Т. Парсонс адамның әлеуметтік жүйеге 

шоғырлануы мен оған бейімделу үдерістерін суреттейтін қоғам қызметінің ашық 

әлеуметтік теория шеңберінде қарастырған. 

Әлеуметтендірудегі негізгі мәселе әлеуметтік жүйеге аяқ басқан тұлғаны жалпыға 

бірдей құқықтық стандартар мен тұрақты құндылықтарға бағыттау болып саналады. 

Сонымен қатар қоғамдық үдерістердің пайда болуы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтік жүйенің маңызды жүйесі ретінде әлеуметтендіру үдерісіне талдау жасай 

отырып Т. Парсонс құрал ретінде «статус-рөл» кешенін қолданды. Осындай тәсілдегі 

жүйенің өзі өзара байланысқан әлеуметтік статустар мен әлеуметтік рөлдері 

институтциоланған құрылым ретінде көрсетеді. Әлеуметтендіру арқылы қоғамдық 

әлеуметтік жүйесін қалыптастыра отырып, өздерінің әлеуметтік құрылымдарын сақтайды, 

әлеуметтік эталондарды, таптаурындарды, сондай-ақ рөлдік мінез-құлық үлгілерін 

қалыптастырады. 
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Әлеуметтендіру бойынша Н. Смелзер өзінің «Социология» деген еңбегінде 

әлеуметтенудің алғашқы және соңғы түрлері: ол балалық шақ жасөспірімдік және жастық 

шақ; және одан әрі жалғасқан немесе пісіп жетілген әлеуметтену түрлері: ер жету мен 

қарттық кезең. Көбіне әлеуметтендіру үдерісі ұзақ уақыт бойы балалық шақ пен жастық 

шақты қамтиды деп есептеліп келген [ 1]. 

Әлеуметтену процесіне бірнеше негізгі факторлар әсер етеді. Олар: мегофакторлар, 

макрофакторлар, мезофакторлар және микрофакторлар . Әлеуметтендіру жүйесінің 

алдына қойған міндеттерінің екі тобы шешімін табады: тұлғаның әлеуметтік бейімделуі 

мен әлеуметтік кемелденуі. Бұл міндеттердің шешімі ішкі және сыртқы факторларға 

байланысты. Соның ішінде, сыртқы ортаның қайшылықтары баланың бойында дамып 

келе жатқан ішкі қарсыластық күшіне сай келуте тиіс. Адамның орталыққа ұмтылыс күші, 

сыртқы мәдениеттің жерінен әлдеқайда басым болуы қажет, сонымен қатар, оның жаңа 

ағымын үздіксіз сезінуі керек. 

Әлеуметтік бейімделу (адаптация) индивидтің қоршаған орта жағдайларына 

ыңғайлануы болса, ал әлеуметтік кемелдену өзінің іс-әрекетін жүзеге асыру, тәртіптің 

қарым-қатынаста тұрақтылығы, тұлғаның өзі туралы пікірі, өз-өзіне баға беруі. 

Әлеуметтік бейімделу мен әлеуметтік кемелдену міндеттерінің шешімі: егер, ізгілікті орта 

болса, «барлығымен бірге болу» және «өзімен өзі болу» мотивтерімен, уәждік 

қажетсінумен реттеледі. 

Адамды әлеуметтендіру нәтижелері әлеуметтік белсенділік, адамның әлеуметтік 

қарым-қатынасы байланысында көрініс беретін әрекетшілдігі. 

Әлеуметтендірудің көрсеткіштері: әлеуметтік ортаға бейімделу, әлеуметтік 

дербестік және әлеуметтік белсенділік. Әлеуметтендірудің көптеген тұжырымдамаларын 

талдау, олардың барлығын осы аталған позициялардың, ұстанымның біріне жақындайды, 

олардың өзі адамның әлеуметтендіру жүйесіндегі орнын түсінуі. Біріншісі, адамның 

әлеуметтендіру жүйесінде моральдық позициясын ұстанады, ал әлеуметендірудің өзін 

адамның қоғамға бейімделу кезеңі ретінде қарастырады, әрбір мүшені өзіне тән 

мәдениетіне қарай қалыптастырады. Мұндай көзқарасты субъект — объект деп қарауға 

болады (қоғам объективтік әсер, ал адам —оның объектісі). Бұл  пікірдің басында Э. 

Дюркгейм және Т. Парсонс тұрды [ 2]. 

Екінші жағынан, адам әлеуметтендіру кезінде белсенді түрде қатысып қоймай, 

қоғамға да бейімделеді, өзі өзіне, өмірдегі жағдайларға да әсерін тигізе алады. Бұл 

көзқарасты «субъект-субъект» деп атауға болады. Бұл екінші позицияны Ч.Кули жоне 

Д.Г.Мид ұстанды[3] .  

Балалар, жасөспірімдер, жастар өзара қарым-қатынаста, әлеуметтену кезінде 

олардың дамуларына азды-көпті әсер ететін түрлі жағдайлардан өтеді. Адамға әсер ететін 

түрлі жағдайларды қозғаушы күш деп атайды. Біршама зерттелген ғылыми еңбектерде 

әлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы күштерін төрт топқа біріктіреді . 

Әлеуметтендіру үдерісінің бағыттарын бірнеше блоктарға бөлуге болады: 

азаматтық – құқықтық бағыт, социомәдениеттік бағыттылық, жалпы 

интеллектуалдық бағыттылық. Мысалы, социомәдениеттік бағыттылыққа жататындар: 

 Гендерлік тәрбие және отбасылық өмірге бейімдеу – еркек пен әйел 

жаратылыстарының өмірлік мәні туралы білімдері мен түсініктерінің, оларға тән жағымды 

қасиеттер мен мінез-құлық белгілерінің жүйесі, түрлі жыныс өкілдерінің физиологиялық, 

психологиялық және этикалық ерекшеліктерін аша білу; отбасы қатынастарының этикасы 

мен психологиясын білу. 

 Рухани – адамгершілік мәдениет – адамгершілік мінез-құлық бойынша білімдер, 

біліктіліктер мен дағдылар, нормалар мен құндылықтардың жүйесі. Ол тұлғаның 

бағдарларын, мүдделері мен қызығушылықтарын, оның рухани келбеті мен өмір салтын 

айқындайды. 

 Этникалық мәдениет – адамның өз мәдениетіне ене білу және оған ықпал ете 

білуі бойынша  білімдер, біліктіліктер мен дағдылар, нормалар мен құндылықтардың 



73 

 

жүйесі; оның өз халқының тарихымен, мәдениетімен, ана тілімен, дәстүрлерімен етене 

жақын болуы. 

 Көпэтникалық және көпконфессиялық орта жағдайындағы толеранттылық және 

этносаралық мәдениет – түрлі көзқарастағы, түрлі құндылық бағдарын ұстанатын, мінез-

құлық стереотиптеріне ие адамдар арасында гуманистік қарым-қатынасқа қол жеткізетін  

білімдер мен наным-сенімдер жүйесі және саналы түрдегі тұлғалық қарым-қатынасқа 

дайындық[ 4]. 

Тұлғаның өз алдында бөлектенуі (автономизация) тенденциясы әлеуметтенудің 

жүру барысында меңгерілген әлеуметтік байланыстар жүйесі мен тәжірибені жандандыру 

ғана емес, сонымен бірге жаңа тұлғалық, дербестік тәжірибенің де пайда болуына алып 

келетін өзін-өзі дамыту және өзін-өзі толық жүзеге асыру үдерісі деп қарауды негіз дейді. 

Тұлғаның өзін-өзі дамытуы — рухани, денелік және әлеуметтік үйлесімге қол жеткізуді 

жүзеге асыру, яғни өзінің рухани және денелік мүмкіндіктерін саналы сезінумен 

байланысты ішкі еркіндіктің байқалуы. 

Әлеуметтік типке ену мен автономдылыққа (бөлектенуге) ұмтылу тенденциялары 

бір жағынан әлеуметтік ортаның, қоғамдық өмірдің өзін-өзі жаңартуын, екінші жағынан 

— тұлғаның әлеуетін, нышандарын, қабілеттіліктерін дамыта отырып, руханилығы мен 

субъектілік жаңғыртуды қамтамасыз ете отырып, тұрақтылығын сақтайды. 

Әлеуметтену мағынасы адаптация, интеграция, өзін-өзі дамыту, өз мүмкіндігін 

толық іске асыру үдерістері негізінде анықталады. Олардың диалектикалык бірліктері 

адамның бүкіл өмірінде коршаған ортамен өзара әсерлесе отырып, тұлғаның тиімді 

дамуын қамтамасыз етеді. 

Адам бүкіл өмірінде жаңа әлеуметтік тәжірибені меңгереді, сонымен бірге 

қоршаған ортаға әсер ете отырып, қандай да бір әлеуметтік қатынастарды жаңғыртады. 

Бұдан көрініп тұрғандай, жас адамның адам ретінде қалыптасуы оны дұрыс 

тәрбиелеудің, оған терең білім берудің, белгілі бір кәсіпті меңгертіп, дағды - ісмерлікке 

баулудың нәтижесінде оны белсенді түрде әлеуметтендіріп, қоғамдық өмірге саналы 

азамат ретінде ендірудің жемісі болып табылады. 

Тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады деген  А.Н. Леонтьевтің сөзіне 

менде қосыламын. Мұның басты мағынасы тұлғаны қоғамда қалыптастыруымыз керек.  

Қалыптасыруымыздың жетекші және анықтаушы бастауы – тәрбиелеу. Ал, тәрбиелеу  ең 

алдымен әлеуметтендіру үдерісінің жетекші институты – отбасынан басталады. [ 5]. 

Отбасы адамзат тарихының ерте кезеңінен бастап әлеуметтендіру жүйелерінің 

ішінде басым бөлігін алып отыр. Бүгінде отбасын қоғамның басқа институттарымен 

салыстырғанда, көптеген қиындықтарға қарамастан балаларды әлеуметтік құндылықтар 

мен рөлдерге баулыйтын бірден-бір институт болып саналады. 

Оның тәрбиелік функциясының тиімділігін төмендегідей факторлар арқылы 

анықталады: 

 отбасындағы адамгершілік-психологиялық микроклиматына;  

 отбасының әлеуметтік және материалдық мәртебесіне;  

 отбасы мүддесі мен қажеттілігі арасындағы қарамақайшылықты шешу, яғни ата-

ананың жұмысбастылығы, соның ішінде көбінесе – анасының жұмысбасты болуына; 

 балалармен қарым-қатынастағы әкенің рөлі және т.б. жағдайларға байланысты. 

Отбасының әлеуметтенуіне ықпал ететін тағы бір жайт, ол сол халықтың тарихи 

өткені мен ата-бабаларының отбасылық салт-дәстүрлері, бүкіл қоғамның дамуы мен таза 

биологиялық және әлеуметтік сипаттары. Өмірге бала әкелу – бұл тек қана жай ұрпақ 

жалғастығы емес, сонымен қатар бір ұрпақтың жаңа ұрпақпен әлеуметтік орын ауысуы. 

Яғни, әрбір жаңа буын, тікелей ұласу мен отбасының өмір сүру салты арқылы аға буын 

ісін жалғастырып отырады. «Ата-аналар балаларының бойына өздерінің физикалық және 

адамгершілік қасиеттерін сіндіреді, бұл балалық-жасөспірімдік кезеңдегі 

әлеметтендірудің негізгі көзі болып табылады, демек отбасылық ортаны тұлға 

ассимилияциялайды». Жалпы отбасы жас ұрпақтың өсіп-өнуіне және әлеуметтенуіне зор 
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ықпал етеді. Осы отбасында аға буын өз ұрпағын тәжірибелерімен, қалыптасқан салт - 

дәстүрлерімен таныстырып, отбасындағы жас ұрпақтың әлем туралы түсінігінің 

қалыптасауына ықпал етеді. Осы аталған тәжірибелік іс-қимылдарды жалпыға бірдей 

құндылықтар мен қалыптасқан стандарттарға сәйкес жүргізеді. Отбасында қажетті 

әлеуметтік дағдылар, әлеуметтік мәдени ережелер мен тәртіптер, мінез-құлықтың негізгі 

таптаурындары игеріледі, эмоционалды ерекшеліктер қалыптасады, сыртқы әлеммен 

қарым-қатынас пайда болады. Отбасы институтының үйлесімді құрылуы осы 

функциялардың жақсы орындалуына ықпал етеді. 

Отбасы тұлғаның танымдылық жолын, еңбек жолын, тәрбие беруді реттеп 

отырады. Әке мен ананың мінез - құлқы мен олардың бала тәрбиесіндегі рөлі отбасының 

мәртебесін арттыруда үлкен қызмет атқарады. Бала үшін әке мен ана ғана үлгі бола алады. 

Ата-аналар мен балардың қарым-қатынасы дегеніміз – ұрпақтар ынтымағы. Мұндай 

қарым-қатынас, бір жағынан, баланы өзін қоршаған көпшіліктің құрметіне бөлесе, екінші 

жағынан, баланы сол көпшілікті құрметтеуге үйретеді. Десек те отбасы институтының 

басты міндеттерінің бірі – бала, ұрпақ тәрбиесіндегі орны мен рөлін үнемі көтермелеп, 

қолдап отыру. Өйткені өмірге жаңадан қадам басқан әрбір баланың, әрбір жаңа ұрпақтың 

өмірден өз орнын тауып, дұрыс қалыптасуы отбасындағы тәрбиеге тікелей байланысты. 

Отбасы өзінің ұрпағына қоғамда жинақталған мәдени мұраны, материалдық және рухани 

құндылықтарды табыс етуші қызметін атқара отырып, оларды толық әлеуметтендіреді, 

яғни қоғамдық өмірге толық әлеуметтеніп, тұлғалық және адамгершілік қадір - қасиеттері 

қалыптасқан, өмір сүруге әзір азаматтар етіп қосып отырады. 

Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, 

ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, “ол 

немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге бүйтеді?” деп, көзі көрген, 

құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі –  білсем екен, көрсем 

екен, үйренсем екен дегені. А.Құнанбаевтың жетінші қара сөзі: баланың алғашқы тәрбие 

алатын орны – отбасы. Отбасында баланың мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады[ 6]. 

Қазіргі заманда отбасындағы тәрбиенің табысты болуы ата – аналардың 

тәжірибесіне,кәсіби шеберлігіне, мәдениетіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің 

бірін – бірі түсінушілігіне, өзара қарым – қатынасына, көзқарастары мен мақсаттарының 

бірлігіне байланысты.  

Қазіргі кезде көптеген ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына 

қажетті қасиеттердің қалыптасуына назар аударып, тәрбие үдерісінде теріс қылықтарды 

болдырмаудың жолдарын іздестіруде. Алайда, отбасындағы теріс қылықтарды, теріс 

әрекеттерді тудыратын негізгі факторлар: отбасындағы ата – аналар тарапынан үстемдік 

жағдайлар, яғни  ата – аналардың балаларының өз бетімен  іс – әрекет жасауына жол 

бермеуі, өз өміріне немесе отбасына байланысты бірде – бір мәселені шешуге, үй кеңесіне 

қатыстырмау. Осының нәтижесінде бала отбасында болып жатқан әлеуметтік өмірге, 

еңбекке, білімге, мәдениетке байланысты мәселелерге қатысты сыртта қалады. Бұл жағдай 

баланың танымдық қабілетінің дамуына, рухани және адамгершілік қасиеттерінің 

қалыптасуына бөгет жасайды.  

Мінекей,осыдан девиантты мінез – құлықты балалардың пайда болып отыр. Ал, 

қоғамда девиация – әлеуметтік – педагогикалық проблема. Отбасында бала әр нәрсені 

естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін – өзі қалай қстай білу керектігін үйренеді, 

жағымды және жағымсыз мінез – құлықтарды, отбасы мүшелерінің өмірге, еңбекке 

көзқарастарын, өзара қарым – қатынастарын байқайды. Сондықтанда отбасында тәрбие 

үдерісін шебер басқару үшін ең алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра 

білуі қажет.  

Отбасы қоғамның элементарлы құрылымы ретіндегі алғашқы әлеуметтік бөлігі 

болып табылады. Отбасы қажеттілігі мынандай жағдайлармен сипатталады: отбасы 

тәрбиесі өзінің сипаты жағынан эмоционалды, өйткені байланыстырушы ата – ананың 

балаларына деген махаббаты, балалар тарапынан да сондай сезімдердің болуы, отбасы 
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кіші микроорта ретіде баланы біртіндеп қоғамдық ортаға бейімдеу қызметін атқару.  

Отбасы қызметіне ғалымдар көзқарасы әртүрлі. Қазақстандық әлеуметтанушылар 

М.Тәжін мен Аяғанов өз зерттеулерінде: «Қазіргі қоғамдағы отбасының негізгі қызметі: 

дүниеге адам әкелу, әлеуметтендіру, есею геніне дейін көмек беру» деп көрсетеді.  

Ресей  ғалымы И.В. Гребенников отбасының бес қызметін ұсынады: ұрпақ 

жалғастырушылық қызмет, экономикалық қызмет, тәрбиелік қызмет, қарым – қатынастық 

қызмет, бос уақытты ұйымдастыру және дем алу[ 7]. 

Отбасындағы тәрбиенің дұрыс ұйымдастырылмауы 1.Өнегелі сөз, белсенді 

еңбектің болмауы; 2.Уақытты тиімді пайдалануға үйретпеу;    3.Отбасындағы ұрыс — 

керіс; 4.Баланың жеке мүмкіндіктерін ескеріп бағыт сілтемеу; 5.Баланың көзінше 

ішімдікке әуестену.  

Өз тәжірибемде өткізген жұмыстарым бойынша алынған ата-ананың балаға ықпал 

ету әддістерін топтастыруды ұсынамын 

Ықпал ету арқылы баланың сенімін нығайту.  Нандыру, сендіру, ақыл-кеңес, 

нұсқау, қолдау, көтермелеу, дұрыс бағалау, пікірлес болу баланың өзіне сенімін 

нығайтады.Тежеу, күштеп істету, қақпайлау,басыну т.б Тартқыншақ, қорқақ, қулық, 

өтірік, жалтақ, жігерсіз болуына себепші болады. Ықпал ету, қуаныш сезімін ояту , 

мадақтау, мақтау, демалысын ұйымдастыру т.б. Өзіне сенімді, батыл тұлға болуына 

бірден – бір оңтәрбиеелудің оңтайлы тәсілі.Теріс әрекетке түрткі болатын әдіс еркелету, 

балаға мән бермеу, бақылаусыз қалдыру, жәбірлеу, жеку, ұрсу, мазақ ету. Мұндай 

жағдайда бала бойында қырсықтық, өзімшілдік, жалқаулық, ұқыпсыз сияқты жағымсыз 

қасиеттер басым болады. 

Ата –аналардың міндеті 1. Бала тәрбиесі негізі ата-анада жатқанын естен 

шығармау; 2. Мектеппен байланыста болып, баланың сабақтан қалмауын, кешікпей келуін 

қадағалау;  3.Балаға шектен тыс қамқорлық, не болмаса ерік жігерін жасытатын сөздер 

айтпау. Әр нәрсені өз ойымен өз бетінше шешетіндей жағдай тудыру;  4. Өзінің ойын, 

пікірін ашық, анық айтуға айқайламай, ұрыспай үйрету;  5. Салауатты өмірді насихаттауда 

баласына үлгі көрсету;  6. Баланың жеке басын қорлайтындай жаза қолданбау. 

А.С. Макаренконың мына бір пікірін естен шығаруға болмайды. 

Ол «Тәрбие жұмысының  дәл мәні...Сіздің баламен тіпті көзбе-көз әңгімелесуіңізде 

емес, сіздің балаға тікелей әсер етуіңізде емес, ол сіздің өз отбасыңызды 

ұйымдаструыңызда, сіздің жеке және қоғамдық өміріңізді және бала өмірін ұйымдастыра 

білуіңізде», - деп жазды[8]. Әлеуметтендірудің сәттілігі – тұлғаның қоғамға бейімделуі.  
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Аннотация 

Мақаладан қазіргі таңда жастардың отбасылық құндылықтарды, салт-дәстүрді 

қаншалықты білетіндігі және  де оны қандай деңгейде ұстанатындығы жайлы жалпы 

мәлімет аласыздар. Сонымен қатар,отбасы құндылықтарын сақтап қалуда 

отбасыңдағы дәстүрлі тәрбиенің қаншалықты маңыздылығы екендігі көрсетіледі. 

 

Аннотация 

Из статьи вы найдете общую информацию о том, насколько молодые люди знают 

и соблюдают традиции семейных ценностей в современным мире.Также показывает, 

насколько важно традиционное семейное воспитание, для сохранеия семейных 

ценностей. 

 

Abstract 

From the article you will find general information about how young people know and 

follow the traditions of family values in the modern world. It also shows how important 

traditional family education is to preserve family values.  

 

Түйін сөздер: Отбасы, құндылықтар, модернистік құндылықтар, стереотиптер, 

әлеуметтік тәжірибе, психологиялық қажеттіліктер, дәстүрлі жолдаулар, әлеуметтік 

гуманитарлық ғылымдар, құндылықтардың бұзылуы, әдепке жат қылықтар 
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социальная практика, психологические потребности, традиционные сообщения, 
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Отбасы адамның жақсылық жасауға үйрететін ең бірінші әлеуметтік ортасы. 

Қазіргі қоғамдағы отбасылық құндылықтардың, жастардың бойында адамгершілік 

қасиеттердің жоғалуы, тәрбиенің төмендеуінің өте кең өріс алуы көрініс табуда. Қазіргі 

кезде отбасылардың келіспеушілігінен рухани құндылықтардың азаюы артып жатыр.  

Отбасы - бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар 

тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді 

қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы[1]. 

Отбасы азаматтық мінез-құлықтын негізін қалыптастырып, жастарға өзінің мәдени 

және әлеуметтік тәжірибесін сіңіреді. Жастар үшін отбасы әке мен анаға, олардың түсінігі 

мен қолдауына, өз «Менін» жүзеге асыруға және тағы басқа әлеуметтік және 

психологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін таптырмас орын. Осы көзқарас 

тұрғысынан алар болсақ, отбасы - маңызды құндылық. Сондай-ақ, қоғамда болып жатқан 

әлеуметтік, экономикалық, саяси өзгерістер ең алдымен отбасыға ықпал етеді. Шын 
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мәнінде, отбасы саласында соңғы бірнеше онжылдықта дәстүрлі рөлдің, көзқарастардың 

және стереотиптердің әлсіреуі байқалады. Осындай өзгерістердің негізінде екі жұптың 

таңдау еркіндігінің кеңеюі, олардың теңдігі, өзін-өзі дамыту мүмкіндігі сынды 

модернистік құндылықтар жатыр.  

Жастар отбасылық құндылықтар дегенді естігенде көз алдарына бірден құндылықтар 

түсіп, бір - бірімен ортақ тіл табыса алады. Бірақ дәстүрлі отбасылық құндылықтардың 

әртүрлі болғанына байланысты адамдар осы тақырыпта ортақ тіл табыса алмайды.  

Дәстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз – қарт адамдардың жас отбасыға 

берген ақыл - кеңестері. Қазіргі таңдағы жас отбасылардың ажырасу статистикасы 

өскеніне байланысты жас отбасыларға олардың дәстүрлі отбасылық құндылықтары 

туралы теледидардан, ғаламтордан көруге болады. Әр отбасыда бұл құндылықтар әртүрлі. 

Бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, кез - келген жанұяда дінді сақтау, некені 

бұзбау, ұрпақ жалғастыру, баларды тәрбиелеу деген дәстүрлі отбасылық құндылықтар 

ортақ болады. 

Қазіргі отбасылық құндылықтар. Қазіргі таңда жас отбасылар бұрынғы салт - 

дәстүрді ұстануда. Бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әр отбасыда әртүрлі. 

Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне байланысты. Себебі әр замандағы 

адам әртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтарымен қазір өмір сүру 

мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне орамалды сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір 

- біріне гүл немесе көйлек сыйлайды.Сонымен қатар қазіргі отбасылық құндылықтарға 

махаббат, сенім, түсіністік және т. б жатады[2]. 

Жастардың негізгі бөлігі отбасылық бақыт құндылығын «өте маңызды» деп 

көрсетуі, Қазақстан жастарының отбасын бірінші кезекке қоятындығын дәлелдейді. Біздің 

зерттеуіміздің тақырыбы «Жастардың отбасылық құндылықтар мен салт дәстүр мектебін 

сақтау мәселесі».Осы тақырып бойынша студенттер арасында сауалнама жүргіздік. Біздің 

зерттеуіміздің нәтижесі бойынша, ата-ананың кеңесіне ер жігіттерге қарағанда қыздар 

көбірек жүгінеді. Қыздар көбіне анасы және нағашыларымен жақын байланыста болады. 

Сұралған қазақ қыздарының 80%-ы енесін «мама» деп атайды. Бұл қазақ менталитетіне 

сай дүние. Қыздардың барлығы дерлік отбасылық дәстүрді, туыстық қатынастарды сақтау 

кез-келген отбасының берекесін сақтауға мүмкіндік береді деп санайды. Жауап 

бергендердің 68%-ы отбасы рухын қалыптастырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін 

отбасылық салт-дәстүрлер маңызды екендігін көрсетті. Зерттеуімізде қазақ ұлтының 95%-

ы ұлттық салт-дәстүрлерді өте жақсы білетіндігі және 78%-ы оны сақтайтындығы 

анықталды. Қазіргі жастар өз этникалық бірлігін отбасылық құндылықтар арқылы 

бағалап, таниды. Олар өз халқының тарихын, оның салт-дәстүрлерін біледі және өз 

бетінше танып-білуге ұмтылады 

Демек, отбасы-адам баласының алтын діңгегі, оның адамзат ұрпағына деген 

ықпалын өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Жас ұрпақты 

ұлттық құндылықтарымызды бағалауға, оларды сақтай отырып, келер ұрпаққа жеткізуге 

тәрбиелеу бүгінгі таңның өзекті мәселесі 

Жаңа 2019 жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл, өйткені Елбасымыз Н.Ә. 

Назарбаевтың өткен жылғы 5 қазандағы Жолдауында оны – Жастар жылы деп жариялаған 

болатын, Президент жастардың бүгіні мен болашағына қамқорлық жасауды өз 

саясатының негізгі мәні деп санайды. Ол жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауларында жастар 

саясатын жетілдіру бойынша іргелі тапсырмалар беріп жүргені белгілі, өйткені жастар 

қоғамның бір бөлігі ретінде мемлекетте маңызды рөл атқарады. Қазақстанның 10-15 

жылдан кейін қандай болатыны көп  жағдайда мүлдем жаңа жағдайларда білім алып 

жатқан студенттерге, жастарға тікелей байланысты болғандықтан, Мемлекет басшысы 

жастарға ерекше басым көңіл бөледі, өйткені нақ осы ұрпаққа жаңа, қазіргі заманға сай 

Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеу бұйырған. [3] 

Әр көкірегі ояу қазақ баласының ұлттық құндылықтарды меңгеруі оның отбасылық 

құндылықтарды меңгеруінен басталады. Ұлттық құндылықтар және отбасылық 
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құндылықтар барлық әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың зерттейтін негізгі 

мәселелерінің бірі болып табылады. Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан алғанда 

құндылықтар адамның жеке тұлға ретінде өз өміріне деген жауапкершілігін 

қалыптастыру,рухани әлемін байыту адамдар арасындағы жағымды қарым- 

қатынастардың маңыздылығын көрсету үшін қолданылады. Егерде жастар отбасының 

үлкен құндылық екенін түсініп,ата-ана алдындағы парызын өтеуге бейімделген болса, өсе 

келе ол бұл бағыттың біртіндеп Отан алдындағы борышымен,азаматтық парызына 

ұласатынын аңғарады. Сондықтан әр ата-ана баланың отбасылық құндылықтарды толық 

меңгеруіне мүмкіндік жасағаны абзал. Отбасындағы құндылықтарды бағалай алмаса,адам 

ұлттық құндылықтарды да құрметтемей өтуі мүмкін. «Ел боламын десең,бесігіңді 

түзе»деген қанатты сөз де осы ойдың дұрыстығын меңзейді. 

Қорыта келе, бүгінде отбасы құндылықтарымыз үлкен қауіпте. Жаһанданып 

жатқан дүниеде қоғам ретінде «заманауи» деген ұранмен ұсынылып жатқан әдепке жат 

қасиеттерді сіңіріп, ақырын-ақырын түп тамырымыздағы құндылықтарымызды жоғалтып 

келеміз. Бұған жол бермейік! Маскүнемдік, есірткі, ұрлық, зорлық-зомбылық секілді 

барлық жамандықтардың түбі - негізінде отбасылық құндылықтардың бұзылуынан бастау 

алады. Бұл ақау дұрысталмайынша қаншама шырылдасақ та, қаншама ұрандатсақ та 

нәтиже өзгере қоймайды. Ұмытпайық, отбасыкүштіболса, адам да, қоғам да күштіболады. 

Отбасылыққұндылықтарымызғабекемболмасақ, келеңсіздіктершешілмейді. Шешім-

отбасылыққұндылықтарымыздысақтапқалу. Қай қоғамда өмір сүрмейік,ұрпақ-ол біздің 

болашағымыз,жарқын күндеріміз.Сондықтан болашағымызды қазіргі сәттен жақсы 

тәрбиелесек,ертеңгі күнімізге сеніммен басуға болады деп нық айта аламыз.  
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Аннотация 

 Өзектілігі. Мақсаты. Мектеп оқушыларының патриоттық және азаматтық 

тәрбиесі мәселесі қазіргі қоғамда өзекті болып табылады. Жасөспірімдер үшін 

мемлекеттің қалыптасу тарихы туралы ақпаратты іздестіруге белсенді қатысуды 

үйрену маңызды. Көрнекті тұлғалардың өмірі мен қызметінің үлгісі құрмет пен 

мақтаныш сезімін тәрбиелейді. Тарих ескерткіштерін сақтау және құрметтеу өскелең 

ұрпақты тәрбиелеудің бір міндеті болып табылады. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. Проблема воспитания патриотизма и гражданственности 

школьников является актуальной в современном обществе.  Для подростков важно    

научиться принимать активное участие в поиске информации о истории становления 

государства. Пример жизни и деятельности выдающихся личностей воспитывает 

уважение и  гордость. Сохранить и чтить памятники истории является одной из задач 

воспитания подрастающего поколения. 

 

Аbstract 

 Relevance.Goal.The problem of education of patriotism and citizenship of schoolchildren 

is relevant in modern society. For teenagers, it is important to learn to take an active part in the 

search for information about the history of the state. The example of life and activity of 

outstanding persons brings up respect and pride. Preserving and honoring historical monuments 

is one of the tasks of educating the younger generation. 

 

Түйіндісөздер: тәрбие, азаматтық, патриотизм, қасиеттіорын 

Ключевые слова: воспитание, гражданственность, патриотизм, сакральное 

место 

Keywords: education, citizenship, patriotism, sacred place 

 

Воспитание – это один из самых сложных и многовековых процессов, в воспитании 

различаютсоциальный, педагогический, психологический, философские аспекты [1, с.12]. 

Воспитательный процесс учащихся в нынешнее время происходит в контексте 

общечеловеческой гражданской культуры, а также воспитание основывается на свободе 

выбора цели в жизни и объединяет интересы учащегося и его окружения. 

Одной из главных целей воспитания подрастающего поколения Республики 

Казахстан является формирование им гражданственных качеств, наследование духовных 

ценностей, приобретение социального опыта, развитие моральной, духовной, трудовой, 
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эстетической культуры. Воспитательный процесс осуществляется при помощи 

разнообразных форм. Выбор формы воспитательного процесса напрямую зависит от 

содержания воспитательной работы, возраста учащихся, особенностей класса и других 

условий, в которых протекает процесс воспитания.  

Форма организации воспитания – это способ организации воспитательного 

процесса, который отражает внутреннюю связь различных элементов   этого   процесса   и   

характеризующий   взаимоотношения воспитателей и воспитанников. В широком 

понимании формы организации воспитания обеспечивают организацию воспитания в 

целом, а не отдельные воспитательные мероприятия. Особое место в системе внеклассной 

воспитательной деятельности школы занимает классный час [1, с.17]. 

Классные часы являются одним из основных компонентов системы работы 

классного руководителя. Они проводятся с различными воспитательными целями. Их 

формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости от поставленной 

цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и школьных условий. 

Проходя педагогическую практику, мы в рамках программы «Рухани Жангыру» 

проводили классный час для учащихся 7-9 классов.  

Классный час был посвящен гражданственно – патриотическому воспитанию. 

Классный час «РуханиЖаңғыру – Мавзолей Абдигаппара Жанбосынова» 

Цель: воспитание казахстанского патриотизма, гордости за вклад выдающихся 

личностей в становлении государства. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса учащихся к истории страны. 

 2. Знание подлинной истории своего народа  

3. Повышение интеллектуального уровня учащихся. 

План: 

1. Формулировка темы и целей. 

2. Вступительное слово. 

3. Информация о восстании 1916 года в Тургайской области от учащихся. 

4. Мавзолей А.Жанбосынова. 

5. Рефлексия. 

Оборудование: презентация; видеоролик «Восстание 1916 года»; портреты 

А.Жанбосынова и А. Иманова. 

Ход классного часа. 

Формулировка темы и целей 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые гости! 

Сегодня классный час посвящен предводителю восстания 1916 года в Тургайской 

области А. Жанбосынову, вы узнаете  и о его мавзолее, который занесен в карту 

сакральных мест Костанайской области.  

Давайте для начала вспомнить события 1916 года. 

Два ученика читают доклады – сообщения о жизни и деятельности А.Жанбосынова, 

представлена презентация. 

Әбдіғаппар Жанбосынұлы потомок батыра Тілеулі, родился в 1870 году в 

Караторгайской волости Торгайского уезда. Его прадед Нияз би был доверенным лицом 

Абылай хана, отец Әбдіғаппара Жанбосын был волостным, мать Алуа – племянница 

Ахмета Байтурсынұлы. 

Восстановление правды об Әбдіғаппаре, внесшего свой вклад в повстанческое 

движение Тургайского уезда не должно происходить за счет Амангельды, который безо 

всякой идеализации был народным батыром, признанным полководцем целого региона. 

Әдіғаппар занимался поливным хлебопашеством, желая видеть свой народ 

образованным, открыл и содержал школу в своем ауле, пользовался авторитетом у народа. 

Жанбосынұлы понимал, чтобы добиться справедливости по отношению к своему 

народу нужно иметь определенную власть. 
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В 1908 году он избирается на должность волостного. В 1911-1912 годах Әбдіғаппар 

сумел защитить и сохранить посевные площади бедняков аула «Ақбидайық». 

В 1914-1915 годах сумел оградить бедняков и переложить тяжелую ношу царского 

налога с каждой кибитки на шеи местных баев. Этот период народ назвал «бай салық». 

Әбдіғаппар Жанбосынұлы вместе со своим народом выступил против царского 

указа о воинской повинности коренного населения, не отдал ни одного человека на 

военные тыловые работы. Он стремился создать в Тургайском крае образец 

государственной демократии. Жанбосынұлы выступил не только против Российского 

государства, но и заставил царизм считаться с казахским народом. Гибельный указ 

царизма о воинской повинности 1916 года вызвало недовольство во многих уголках степи 

[2]. 

Истории известно, что широкое национально-освободительное движение 

наблюдалось в крупных регионах как Торгай, Жетысу, Иргиз. Торгайское сопротивление 

возглавил Әбдіғаппар Жанбосынұлы. 

В 1916 году 21 ноября на курултае представителей 13-ти волостей Әбдіғаппар был 

избран ханом, а внука батыра Имана, одного из сподвижников хана Кенесары, Амангельді 

Иманова сардарбеком восстания. Әбдіғаппар отказался от звания хана и принял титул 

эмира в знак того, что желает править не единолично, а с помощью народа в лице его 

представителей. 

Әбдіғаппар управлял на основе степной демократии, приспособленной к военному 

положению. Совет из 20-ти народных представителей совместно решал военные, 

административные и хозяйственные вопросы. Отряды во главе с Жанбосынұлы оказывали 

стойкое сопротивление военным карательным отрядам Российской империи. Обладая 

огромным влиянием в степи и пользуясь авторитетом, он способствовал национально-

освободительному движению. Главной целью восстания 1916 года являлось национальное 

и политическое освобождение, тем самым оно подводило итог всей предшествующей 

борьбы казахского народа за свободу и независимость. 

Под руководством Жанбосынұлы и его соратников повстанцам Тургайской области 

удалось, отстранив от власти царскую администрацию, наладить собственную систему 

управления, просуществовавшую до февральской революции. Только в середине марта 

1917 года эмир Әбдіғаппар, информированный властями о свержении царя и объявлении 

амнистии всем повстанцам, заявил о своем признании Временного правительства. 

В марте 1918 года в г. Оренбурге Әбдіғаппар Жанбосынұлы принимал участие в  

1-м Торгайском съезде Советов. Позднее он перестал поддерживать Советскую власть. 

Әбдіғаппар не поддерживал никакую партию, мечтал о целостности своего народа и 

независимости казахского государства. Советская власть, остерегаясь его взглядов и 

поставленных целей, организовал травлю на основе межродовых стычек и старался 

чужими руками уничтожить эмира ӘбдіғаппараЖанбосынова. Погиб Әбдіғаппар 25 

ноября 1919 года от рук красноармейцев во время молитвы в копе Зауре, а его потомки 

долгое время подвергались гонениям со стороны советской власти. 

Несмотря на то, что в большинстве районов Казахстана восстание было подавлено, 

оно привело к резкому росту национального самосознания, повышению политической 

активности, накоплению опыта самостоятельного государственного строительства. 

Только после обретения независимости Казахстана Әбдіғаппар Жанбосынұлы был 

оправдан. Академик М. Козыбаев в своих трудах указывал, что...мечта одного из идейных 

лидеров национально-освободительного движения ХХ века Әбдіғаппара Жанбосынова 

сбылась с приобретением Казахстана независимости. Имя Әбдіғаппара при тоталитарном 

режиме было втоптано в грязь и забыто историей. Избежав смерти от рук царских 

карателей, эмир Әбдіғаппар Жанбосынов стал жертвой большевистского эктремизма. 

Слово учителя. 

Задачи возрождения национальной истории в Казахстане поставили перед 

необходимостью восстановления ее страниц. Государственная политика демонстрирует 
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бережное отношение к истории, чтобы правда прошедших драматических событий страны 

не разъединяла, а еще больше сплотила народ Казахстана. В современных условиях 

история Казахстана играет всевозрастающую роль в формировании идентичности, 

гражданственности и патриотизма казахстанцев [3]. 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев отметил, что «У каждого народа, у каждой 

цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые 

известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной 

традиции». Сердцевиной экономического и политического обновления страны глава 

государства назвал модернизацию общественного сознания. Достичь этого он предложил 

через воплощение ряда проектов, один из которых получил название «Духовные святыни 

Казахстана», или «Сакральная география Казахстана». Под «сакральным объектом» 

понимается особо почитаемые памятники природного ландшафта и культурного наследия, 

светской и культовой архитектуры, мавзолеи, места, связанные с историческими и 

политическими событиями, имеющими ценность в памяти народа Казахстана[4]. 

По программе «Рухани жаңғыру» в перечень сакральных объектов Костанайской 

области республиканского значения одним из шести объектов был внесен мавзолей 

Әбдіғаппара Жанбосынұлы. Мавзолей находится в ста километрах к югу от города 

Аркалык, около села Жаңақала. 

2010 году его потомками на родине Әбдіғаппара был построен мавзолей из белого 

мрамора в честь знаменитого руководителя, хана Тургайской области Российской 

империи во время народного восстания 1916-1917 годов. 

Рефлексия.  

Ученикам предложено было написать на стикерах, что узнали из сообщений и что 

было бы интересно ещё узнать. Обсуждение. 

Таким образом, проведение тематических часов о возрождении национальной 

истории в Казахстане, о сакральных местах не только того региона, в котором проживают 

ученики, но и всего Казахстана, позволит учащимся активно включаться в поиск 

информации, подготовку и участие в проведении воспитательных мероприятий. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақаладағы басты мақсат - «арнайы» балаларды тәрбиелеу 

аспектілері бойынша ата-аналардың педагогикалық білім беру бағыттарының 

мүмкіндіктерін зерттеу. Өкінішке орай, қазіргі кезде аутизм, «Даун» және т.б. сияқты 

аурулар мен синдромдарға ұшыраған балалардың саны көбейіп келеді, олардың көпшілігі 

өздерінің «ерекше» балаларымен тәрбиелеу және өзара әрекеттесу үшін тиісті 

педагогикалық білімге ие емес. Мақалада мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру 

және түзету саласындағы проблемаларды шешу жолдары қарастырылады. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель.Основной целью статьи является рассмотрение 

возможностей направлений педагогического просвещения родителей о аспектах 

воспитания «особенных» детей. К сожалению на данный момент увеличивается число 

детей подверженных таким заболеваниям и синдромам, как аутизм, Дауна и др. У 

большинства родителей нет соответствующих педагогических знаний, для воспитания и 

взаимодействия со своими «особыми» детьми. В статье уделено внимание способам 

решения проблемы в сфере социализаций и коррекции детей-инвалидов. 

 

Abstract 

 Relevance.Goal.The main purpose of the article is to examine the possibilities of the 

directions of pedagogical education of parents on aspects of the upbringing of “special” 

children. Unfortunately, at the moment, the number of children exposed to such diseases and 

syndromes as autism, Down's, and others is increasing. Most parents do not have relevant 

pedagogical knowledge to educate and interact with their "special" children. The article focuses 

on ways to solve problems in the field of socialization and correction of disabled children. 

 

Түйін сөздер: көмек, қолдау, дамыту, түсіну, балалар, біріктіру, түзету, 

махаббат. 

Ключевые слова:помощь, поддержка, развитие, понимание, дети, сплоченность, 

коррекция, любовь. 

Keywords: help, support, development, understanding, children, cohesion, correction, 

love. 

 

На современном этапе развития образования в Республике Казахстан, главной 

целью работы социального педагога определено  создание максимально благоприятных 

условий для развития, воспитания  и личностного роста ребенка, его защита и оказание 

ему социально психологической помощи.  

В педагогических трудах А.С. Макаренко описана роль школы в процессе 

воспитания детей в семье, что семьи бывают хорошие и семьи бывают плохие. Общество, 

педагоги должны организовать семейное воспитание и организующим началом должна 
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быть школа, как представительница государственного воспитания. В настоящее время эти 

педагогические идею являются актуальными и своевременными. 

Рождение ребенка с нарушениями в развитии практически всегда является 

причиной стресса  для семьи. Может привести к конфликтам внутри семьи, что часто 

становится причиной возникновения неблагополучных, проблемных, дисфункциональных 

семей. Проблема воспитания и развития ребенка с ограниченными возможностями чаще 

всего становится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей 

семьи. Родители оказываются в неоднозначной ситуации – это и радость рождения на свет 

малыша; и боль, чувство вины за то, что родился такой ребенок. Нередко семья как бы 

«закрывается в себе» - отдаляется от окружения. Так же, во многих случаях это нередко 

приводит к распадам, разводам.  

Семьи с детьми с особыми потребностями переживают страх, неуверенность, 

пессимистичные взгляды на будущее ребенка довольно долгое время. Мамы в таких 

случаях все больше и больше поддаются панике, в то время как папы могут испытывать 

стресс, и даже впасть в депрессию, для них принять факт рождения ребенка с пороками 

развития, зачастую является непосильной задачей. Чтобы выйти из подобной ситуации, 

семье, имеющей «особого» ребенка, необходимо специальная помощь специалистов, 

поддержка родных, близких и окружающих. Развитие ребенка с ограниченными 

возможностями невозможно без наличия широких сознательных контактов, постоянного 

общения с различными людьми. «Особые» дети, как и здоровые дети, нуждаются в 

общении. Часто, опасаясь, что отношения ребенка-инвалида с обычными детьми не 

сложатся, что его будут обижать, унижать или издеваться, родители стараются оградить 

круг его общения, тем самым еще больше ограничивая его. В будущем это может стать 

причиной, развития у него депрессивного состояния, так как окружающие его не 

понимают, избегают, а он не умеет и не знает, как нужно устанавливать контакт, строить 

дружеские отношения, и больше всего это проявляется у детей с задержкой психического 

развития.  

Деятельность социального педагога состоит из трех основных составляющих 

социально-педагогической помощи: образовательная, психологическая и посредническая. 

Социальному педагогу при оказании помощи семье необходимо выявить с 

родителями применяемые в их семье методы воспитания и помочь определить наиболее 

адекватные [1]. 

Практикующим социальным педагогам рекомендуется проводить просвещение 

родителей по следующим вопросам: 

 роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении к 

сверстникам; 

 значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, 

атрибуты роли отца и матери, отношений между детьми; 

 взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагогического 

воздействия на детей, формирования позитивных отношений между детьми и взрослыми; 

 воспитание детей в семье с учетом пола и возраста; 

 социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков, 

проблемы отрицательного влияния безнадзорности и беспризорности на психику ребенка; 

 сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве 

процессом самовоспитания детей и подростков; 

 поощрение и наказание в воспитании детей в семье; 

 особенности воспитания детей с нарушениями в развитии; 

 причины и последствия девиантного поведения, связь здоровья детей с 

асоциальным пристрастием родителей [2]. 

Успешно социальным педагогом организовываются  практические занятия для 

родителей по темам, например:  

 выработать умение вести домашний бюджет, 
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 рациональное ведение домашнего хозяйства,  

 правильное питание детей, 

 этика семейной жизни,  

 адекватное реагирование на проблемные ситуации и т.п. 

Педагогическая помощь в воспитании детей проводится социальным педагогом, в 

первую очередь, с родителями – путем их консультирования, а также с ребенком 

посредством создания специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи 

своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования 

воспитательного потенциала.  

Обратим внимание на важность  психологической поддержки семей, которая 

направлена на создание благоприятного микроклимата в семье и коррекции, которая 

проводится по необходимости. Ее целью является помощь в оценке взаимодействия в 

семье, затем консультация, как сделать взаимодействие родителей и детей более 

конструктивным в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Большое значение в работе социального педагоги имеет посреднический 

компонент, включающий: помощь в организации, координации и информировании. Так, 

помощь в организации направлена на организацию семейного досуга (праздники, 

конкурсы, летний отдых, вставки продажи, благотворительные аукционы, "клуб 

знакомств"). Помощь в координации может быть направлена на совместное решение 

проблем, при участии различных ведомств и служб, конкретной семьи и положения 

конкретного ребенка в ней [3]. 

В течение практически трех лет, автор статьи работала в «АВА-центре для «особых 

детей»» с различными по возрасту категориями детей, имеющие различные заболевания, в 

частности: аутизм, Дауна, ДЦП, умственная отсталость. «АВА» -прикладной анализ 

поведения, изучающий контроль стимульного воздействия на ребенка. 

За период своей работы, я осуществляла организацию индивидуальных занятий, 

игровую деятельность, как помощник администратора и затем деятельность АВА-

тераписта с первым модулем образования. В практической деятельности проводились  

индивидуальные занятия с детьми и родителями, исходя, прежде всего из интересов и 

потребностей ребенка и семьи.  

Администрация центра часто организовывала мероприятия по привлечению 

волонтёров, молодых педагогов, приглашала специалистов с других центров и педагогов 

узкой направленности для обмена опытом, развития социально-педагогической 

деятельности.  Создавались все условия для саморазвития и самореализации работников, 

обогащения новым социальным опытом. Успешно расширялась сфера наших знаний, 

умений и навыков, через обучение, на различных курсах, необходимых  для улучшения 

результативности нашей рабочей деятельности. 

Во время работы с «особыми» детьми, я трудилась над устранением таких явлений, 

как, перенасыщение, ауто-рефлексия, сенсорная стимуляция, демонстративное поведение 

и т.д., которые негативно влияли на восприятие детьми новых навыков, угнетали их 

самочувствие, вызывали панику и непонимание у родителей и педагогического 

коллектива, зачастую,  являлись помехой для организации процесса обучения и 

воспитания.  

В течении дня дети посещали около пяти индивидуальных и около трех групповых 

занятий с разными специалистами. На групповые занятия, чаще всего эрго-терапия и арт-

терапия и физкультура, часто привлекались родители, и дети группы «норма», что 

соответственно привело к более лучшей социализации детей-инвалидов, проявлению 

инициативы с их стороны. Индивидуальные занятия же составляли: АВА, занятия у 

логопеда, дефектолога, муз-терапевта, детского психолога и соц. педагога. По желанию 

родители могли посещать любые занятия, но без разрешения руководителя и специалиста, 

не имели право самостоятельно проводить их в домашних условиях. Мы, как 

специалисты, в свою очередь давали родителям так называемые «домашние задания» и 
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проверяли их. Таким образом, наша работа строилась по схеме: специалист↔ ребенок, 

родитель ↔ ребенок, специалист ↔ родитель. 

В период рабочей деятельности социального педагога важное значение в работе в 

«особенными» детьми имеет: 

 развитие у ребенка крупной и мелкой моторики, имитации, т.е. развитие 

когнитивных процессов, речевого аппарата, 

 обогащение детей сенсорными ощущениями, в причину того, что у большинства 

таких детей дефицит или же недостаток сенсорного опыта, 

 работа с родителями не просто проведения консультаций, а передача знаний и 

опыта, посредством их обучения, 

 результативная работа – это командная, то, что начинаем мы, социальные 

педагоги, должны закреплять родители. Нет смысла пытаться передвинуть валун в 

одиночку. Для любого ребенка, лучший учитель – родители, а для родителя – мы», т.е. 

комплексная работа.  

Так же, мы привлекали различные учреждения, организации, общественные и 

частные структуры к взаимодействию с нашим центром в целях расширения жизненного 

пространства ребенка, его воспитания, социализации. 

Много полезного для родителей  дают консультации, помогающие семьям в 

расширении знаний о своих детях, их особенном восприятии окружающего мира, 

развитии, поведении, углубляя познания в этой сфере. В свою очередь информация 

консультаций способствовала содействию процессу семейного воспитания.  

Также, совместно с семьей, после диагностики ребенка, составлялись 

индивидуальные программы реабилитационной и коррекционной работы. Велись поиски 

подходов и варианты для тех, кто нуждался в социальном обустройстве и вывод на 

решение этих проблем других специалистов. 

В такой профессиональной деятельности часто приходилось взаимодействовать с 

государственными, муниципальными органами и общественностью, так как центр 

выступал в роли своего рода детского сада, хотя и не являлся государственным 

учреждением.  

Работа с семьей, воспитывающей «особого» ребенка требует индивидуального 

подхода, опыта и высокого уровня познания в этой сфере педагогического коллектива, 

социального педагога и др. В первую очередь, такая семья испытывает трудности в 

принятии своего ребенка таким какой он есть, и в такой ситуации от социального педагога 

требуется умение грамотно проконсультировать родителей, помочь им как можно быстрее 

и легче перейти к стадии принятия.   

В начале работы с семьей следует проводить социальную диагностику семьи, 

составить программу помощи семье, просветить родителей в вопросах воспитания 

«особенных» детей. Постараться по возможности предотвратить возникновение каких-

либо проблем, своевременно выявить и устранить причины, порождающие их, обеспечить 

профилактику различного рода негативных явлений (социального, физического), работать 

не только с ребёнком, но и со взрослыми членами семьи. Работу следует начинать с: 

 изучения семьи и осознание существующих в ней проблем;  

 выявлениястепени взаимодействия взрослых с ребенком; 

 взаимодействия старших или младших братьев и сестер (если есть) с ребенком; 

 обследования жилищных условий семьи; 

 знакомства с членами семьи и ее окружением, оценка их условий жизни; 

 изучения личностных особенностей членов семьи; 

 составления карты семьи; 

 координационной деятельности со всеми заинтересованными организациями 

(образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации детей и 

подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома и т.д.); 
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 текущими и контрольными посещениями семьи; 

 выводов о результатах работы с семьей, воспитывающей «особенного» ребенка 

[4]. 

Одной из основных форм работы социального педагога является взаимодействие с 

семьей, индивидуальная работа с каждым родителем. Изучение специфики семьи, беседы 

с родителями, наблюдение за общением родителей с детьми намечает конкретные пути 

совместного воздействия на ребенка. Социальный педагог изучает семейную микросреду 

ребенка-инвалида. В разговоре ребенка с родителями можно узнать много нужной 

информации, о его пристрастиях и интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках в 

различных формах деятельности.  

Проведение патронажа позволяет социальному работнику познакомиться с 

условиями, в которых живет ребенок, с микроклиматом в семье. Кроме того, такая форма 

работы дает возможность общаться не только с матерью, отцом, и самим ребенком, но и с 

другими членами семьи, которые принимают непосредственное участие в его воспитании.  

Основной формой индивидуальной работы с родителями и детьми являются 

консультации. Они способствуют более близкому и детальному изучению жизни семьи и 

оказанию помощи там, где она больше всего требуется, к тому же подобная деятельность 

побуждает родителей серьезно присматриваться к своим детям, самим выявлять 

индивидуальные черты их характера, самим приходить к выводам о том, какими путями 

их лучше воспитывать. Давая консультации, социальный педагог отвечает на вопросы 

родителей и детей, стремится дать им квалифицированный совет. 

Если семья не является инициатором взаимодействия с социальным педагогом, 

консультирование может проводиться в завуалированной форме. Конечная цель 

консультационной работы – с помощью специально-организованного процесса общения 

актуализировать внутренние ресурсы семьи, повысить ее реабилитационную культуру и 

активность, откорректировать отношение к ребенку. Наряду с индивидуальными 

консультативными беседами применяю   групповые методы работы с семьей [5]. 

Таким образом, сейчас ведется активная работа по интеграции детей-инвалидов в 

социум, приспособление их к условиям жизни в обществе. С «особенными» детьми 

проводится психолого-педагогическая реабилитация, помогающая стать им 

полноценными людьми, обучаться в обычных школах, получить высшее образование[6]. 

Это свидетельствует о том, что работа с такими детьми требует специальных знаний и 

больших душевных и физических затрат. 
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Аннотация 

Бұл мақалада мұғалімнің портфолиосы кәсіби құзыреттілік өсуінің көрсеткіші 

ретінде түсіндіріледі. 

Теориялық бөлігінде мұғалімнің кәсіби құзыреттілік тұжырымдамасын және 

мәнін қамтиды. Мұғалім құзыреттілігіне тұжырымдамасына, көп өлшемділігіне ерекше 

назар аударылады. Сондай-ақ, мұғалімдерді аттестациялауда портфолионың маңызы 

үлкен. Мақалада,портфолионың құрылымын мен мақсаты сипатталған.  

Практикалық бөлікте қалалық және ауыл мектептеріндегі мұғалімдер арасында 

сауалнама және нәтижелерді талдау жүргізіледі. 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие портфолио учителя как показатель 

роста профессиональной компетентности.  

Теоретическая часть освещает понятие и сущность профессиональной 

компетентности учителя. Особое внимание уделяется многоаспектности понятия 

компетентности учителя. Также обосновывается роль портфолио в аттестации 

учителя. Подробно в статье рассмотрены цель ведения портфолио и его структура. 

Практическая часть включает в себя анкетирование среди учителей городской и 

сельской школы и анализ полученных результатов. 

 

Abstract 

In this article the concept of a portfolio of the teacher as an indicator of growth of 

professional competence reveals.  

Theoretical part lights a concept and essence of professional competence of the teacher. 

Special attention is paid to a diversity of a concept of competence of the teacher. Also the 

portfolio role is proved in certification of the teacher. In detail in article the purpose of 

maintaining a portfolio and its structure are considered. 

Practical part includes questioning among teachers of city and rural school and the 

analysis of the received results. 

 

Түйін сөздер: портфолио,ұстаз,аттестация, біліктілік,құзырет. 

Ключевые слова: портфолио, учитель, аттестация, компетентность, 

компетенция. 

Key words: portfolio, teacher, certification, competence, competence 

 

В статье Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания" говорится, что «Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом 

имеет шанс на успех, только развивая свою конкурентоспособность.» Учитель свою 

конкурентоспособность может повысить, совершенствуя профессиональную 

компетентность.[1] 
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Система образования в Казахстане с 2016 года претерпевает изменения. Это 

неизбежный процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, 

информационного пространства. Человек должен быть мобильным и результативным, 

иметь возможность быстро менять профориентацию, быть готовым к освоению 

меняющихся технологий. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что такое образование может 

осуществить только высококвалифицированный, творчески работающий, социально 

активный учитель, ориентированный на гуманистические ценности. Переход школ в 

режим инновационного развития, прогресс педагогических и информационных 

технологий и другие нововведения значительно повысили требования к 

профессиональной компетентности учителя, уровень которой отражает соответствующая 

квалификационная категория, присвоенная в процессе аттестации. Одной из форм 

аттестации педагогов является портфолио. В Законе Республики Казахстан от 4 июля 2018 

года № 172-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам образования» говорится, что «…портфолио 

педагогического работника и приравненного к нему лица – материалы комплексного 

аналитического обобщения итогов деятельности.» 

Объект исследования: процесс профессионального становления учителя. 

Предмет исследования: теоретические знания учителей о структуре портфолио 

учителя как показателе роста профессиональной компетентности. 

Целью исследования является теоретическое и практическое изучение портфолио 

учителя как показатель роста профессиональной компетентности. 

В связи с объектом, предметом и целью исследования были определены его задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогические и научные источники по 

проблеме исследования. 

2. Проанализировать теоретические основы создания портфолио. 

3. Практически обосновать портфолио учителя. 

4. Проанализировать результаты практического исследования. 

Гипотезаисследования заключается в том, что процесс профессионального 

становления учитель будет успешным, если портфолио является оценкой результатов его 

деятельности. 

Методы научно-педагогического исследования:изучение материалов,анализ и 

обобщение литературных источников, опрос (анкетирование), изучение 

исследовательских работ, изучение и обобщение педагогического опыта, опытно-

экспериментальная работа. 

«Наша молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать 

новейшие навыки, умело, и эффективно использовать знания и технологии в 

повседневной жизни» говорил первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

В.Г.Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность учителя    это – 

«способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 

определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном 

образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она 

предполагает владение профессионально значимыми установками и личностными 

качествами, теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками».  

В научно-образовательной сфере для большинства немецких ученых понятие 

компетентность учителя является многоаспектным: 

- планирование: компетентность учителя соотносится с требованиями к его 

производительности; это недоступно для непосредственного наблюдения и представляет 

собой лишь описание или так называемый «конструкт» предполагаемых действий учителя 

(C.Grunert, 2012).  
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- обучаемость: приращение компетентности происходит с течением времени с 

накоплением опыта работы и сочетается также с врожденными способностями учителя 

(M.Pfadenhauer, 2012).  

- ситуативность: компетенции учителя формируются в ситуациях с определенными 

заданиями и требованиями и могут быть снова применены учителями в похожих 

ситуациях; то есть компетентность функционально связана с конкретными 

педагогическими ситуациями и зависит, в том числе, от интеллигентности учителя и его 

профессиональной этики (G.Niedermair, 2011).  

 знания и навыки: компетентность как способность к действию объединяет в себе 

и знания, и навыки, такие как когнитивные, саморегуляции и др. (M.Boehner, 2011).  

 мотивация: как при формировании, так и при применении компетенций важную 

роль играет мотивация, как готовность к компетентным действиям (J.Fleischer, D. Leutner, 

E. Klieme, 2012). 

 педагогическая цель: самостоятельные и ответственные действия, направленные 

на дальнейшее успешное приращение профессиональной компетентности (S.Lerch, 

2012).[2]. 

Портфолио представляет собой способ фиксации, накопления и оценки 

индивидуальных достижений за определенный отрезок времени. Портфолио в одно и то 

же время должно ориентироваться на формализуемые показатели, позволяющие 

сопоставлять достижения учителей, и носить открытый характер, т.е. быть 

чувствительным к появлению инновационных видов профессиональной активности. 

Цели введения портфолио как инструмента мониторинга профессиональных 

достижений: оценочно-стимулирующая (основание для начисления стимулирующей части 

заработной платы); развивающая по отношению к образовательной ситуации. Структура 

портфолио представляет собой своеобразный ориентир возможных видов активности 

учителя.  

 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (Общие сведения об учителе). ФИО.  

2.Образование. В этом разделе нужно указать свою основную специальность и 

квалификацию по диплому. Если имеется несколько дипломов, то их всех нужно 

перечислить здесь.Трудовой и педагогический стаж работы. Копии документов.  

3. Повышение квалификации. В этом разделе указываются пройденные учителем 

курсы, семинары в которых удалось поучаствовать или проявить себя. Возможно, учитель 

был организатором подобных курсов или семинаров - это также стоит отметить.  

4. Награды и поощрения.Этот раздел позволяет судить о процессе 

индивидуального развития учителя. Следует размещать награды, грамоты и 

благодарственные письма в порядке значимости.  

5. Результаты педагогической деятельности.Этот раздел должен содержать: 

материалы о результатах освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому 

предмету;сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на 

основании контрольных срезов, участия воспитанников в школьных и других олимпиадах, 

конкурсах; результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; сведения о 

наличии медалистов; сведения о поступлении в вузы по специальности. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов 

педагогической деятельности аттестуемого учителя. 

6. Достижения учеников.Здесь можно вложить отсканированные дипломы или 

грамоты, полученные учениками. Обязательно вложить результаты олимпиад всех 

уровней. 

7. Научно-методическая деятельность.В этот раздел помещаются методические 

материалы, свидетельствующие о профессионализме учителя: обоснование выбора 
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аттестуемым образовательной программы и комплекта учебно-методической литературы; 

обоснование выбора аттестуемым используемых образовательных технологий; 

использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе, технологий обучения детей с проблемами развития; проведение научных 

исследований; разработка авторских программ; подготовка творческого отчета, реферата, 

доклада, статьи. 

8. Внеурочная деятельность по предмету. Раздел должен содержать документы: 

список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися по предмету; сценарии внеклассных мероприятий, фотографии 

и видеокассеты с записью проведенных мероприятий; программы работы кружков и 

факультативов.  

9. Паспорт кабинета (иногда паспорт делается отдельно, поэтому этот раздел 

необязателен).В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при 

его наличии): список словарей и другой справочной литературы по предмету, список 

наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы), наличие технических средств обучения, 

наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров рефератов и 

сочинений. 

В целях определения уровня практических и теоретических знаний учителей школ 

о структуре портфолио учителя как показателе роста профессиональной компетентности, 

было проведено анкетирование.  

Участие приняли 13 учителей, из которых: женщин- 9 чел. (69%); мужчин- 4 чел. 

(31%). 

Результаты представлены на рисунке 1. 

Рис.1 

В возрасте от 25 до 55 лет: 

25-35 – 7 чел. (54%) 

36-45- 3 чел. (23%) 

46-55- 3 чел. (23%) 

Результаты представлены на рисунке 2. 

69% 

31% 

Всего 13 человек 

Женщин Мужчин 

54% 
23% 

23% 

Возраст от 25 до 55 лет 

25-35 

36-45 

46-55 
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Рис.2 

 

В анкете 15 вопросов, отражающих 3 фактора: 

 Знание определения термина «портфолио»; 

 Знание структуры портфолио; 

 Практическая часть (использование портфолио в работе). 

 

 
Рис.3 

 

В полной мере знаниями определения термина «портфолио» владеют 40% 

анкетируемых. Результаты на рисунке 3. 

 

 
Рис.4 

Из диаграммы следует, что в среднем полными знаниями о структуре портфолио 

владеют только 53% анкетируемых. Это происходит по причине того, что учителя мало 

информированы о структуре и целях ведения портфолио.( Рисунок 4) 
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Рис. 5 

 

Результат данной диаграммы говорит о том, что 70% анкетируемых практически 

используют портфолио в работе. (Рисунок 5) 

 

Все данные по 15 вопросам анкеты представлены в таблице ниже. 

у

ч\

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ж м ж ж м ж ж ж ж м м ж Ж 

2 30 42 54 27 48 25 33 41 30 55 29 35 34 

3 2 4 3 3 1 2 5 6 2 3 4 5 5 

4 8 19 30 5 10 1 6 15 9 35 8 11 8 

5 Вс

И и 

каз  

6 

кл 

Ря

7 

Ма

т5 

Ал

г6 

Хи

м9 

Фи

з8 

Ря5 Биол9 Биол9 Техно

л5 

Нач.

кл6 

Муз5 Иняз6 

6 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 2 

7 да да нет да да да да нет да да нет нет Да 

8 нет да да нет нет да нет да да нет нет да Да 

9 да да да да нет нет да да нет да да нет Да 

1

0 

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 

1

1 

да не

т 

да да да нет да да нет да да да Да 

1

2 

да да да да з\о нет нет нет нет да да з\о нет 

1

3 

нет да нет да да да да нет да да да нет нет 

1

4 

1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

1

5 

3 3 5 2 2 5 5 3 3 2 5 2 3 

 

В заключение хочется сказать, что результаты анкетирования показывают 

достаточно хороший уровень осведомленности учителей о значении термина 

«портфолио» его содержании, структуре и методах практического применения в работе. 

Обратить внимание следует на такие вопросы: 

1. Большинство учителей, принявших участие в опросе, применяют портфолио 

для повышения уровня своей профессиональной компетентности и поддержания 

достаточного уровня конкурентоспособности согласно плану развития Республики 

Казахстан. Ведь в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

Первый Президент РК Н.А. Назарбаев говорит о том, что будущее нашей страны творит 

учитель в учебных классах. 

2. Согласно результатам анкетирования, учителя осознают роль портфолио в 

своей профессиональной деятельности и его способность к приспособлению 

существования в инновационных условиях. Ведь оно в одно и то же время должно 

ориентироваться на формализуемые показатели, позволяющие сопоставлять достижения 

учителей, и носить открытый характер, т.е. быть чувствительным к появлению 

инновационных видов профессиональной активности. 
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3. Анкетируемые, которые практически используют портфолио в 

профессиональной деятельности подготовлены к переходу школ в режим инновационного 

развития, прогрессу педагогических и инновационных технологий, которые значительно 

повысили требования к профессиональной компетентности учителя, уровень которой 

отражает соответствующая квалификационная категория, присвоенная в процессе 

аттестации. 
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Аннотация 

Тема технологического подхода в обучении актуальна, так как особенности 

современной педагогической технологии заключается в том, что любая технология, ее 

разработка и применение требуют высокой активности педагога и учащихся. 

Активность педагога проявляется в том, что он хорошо знает психологические и 

личностные особенности своих учащихся и на этом основании вносит индивидуальные 

коррективы в технологический процесс. В наше время важным преимуществом 

технологического подхода состоит в возможности повышения эффективности учебного 

процесса за счет целевой ориентации обучения. Кроме того, описание учебного процесса 

в виде технологии позволяет «отделить» идею от ее автора и воспроизвести его опыт в 

другом классе другому учителю. Такой подход дает возможность накапливать и 

распространять удачные разработки. 

 

Аbstract 

The theme of the technological approach in teaching is relevant, since the features of 

modern pedagogical technology is that any technology, its development and application require 

high activity of the teacher and students. The activity of the teacher is manifested in the fact that 

he is well aware of the psychological and personal characteristics of his students and on this 

basis makes individual adjustments to the technological process. In our time, an important 

advantage of the technological approach is the possibility of improving the efficiency of the 

educational process due to the target orientation of training. In addition, the description of the 

educational process in the form of technology allows you to "separate" the idea from its author 
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and reproduce his experience in another class to another teacher. This approach makes it 

possible to accumulate and distribute successful developments. 

 

Аннотация 

Оқытудағы технологиялық тәсіл тақырыбы өзекті, өйткені заманауи 

педагогикалық технологияның ерекшелігі – кез келген технология, оны әзірлеу және 

қолдану педагогпен оқушылардың жоғары белсенділігін талапетеді. Педагогтың 

белсенділігі оның өз оқушыларының психологиялық және жеке ерекшеліктерін жақсы 

біледі және осы негізде технологиялық үдеріске жеке түзетулер енгізеді. Қазіргі 

уақытта технологиялық тәсілдің маңызды артықшылығы оқытудың мақсатты бағыты 

есебінен оқу процесінің тиімділігін арттыру болып табылады. Сонымен қатар, 

технология түріндегі оқу процесін сипаттау идеяны оның авторынан "бөлуге" және 

оның тәжірибесін басқа сыныпта басқа мұғалімге көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай 

тәсіл табысты әзірлемелерді жинақтауға және таратуға мүмкіндік береді. 

 

Ключевые слова: технология, эффективность, учебный процесс, накапливать , 

распространять, личность, индивид, информационный процесс. 

Keywords: technology, efficiency, educational process, accumulate , distribute, 

personality, individual, information process. 

Түйін сөздер: технология, тиімділік, оқуүдерісі, жинақтау ,тарату, жекетұлға, 

индивид, ақпараттықпроцесс. 

 

В наше время важным преимуществом технологического подхода состоит в 

возможности повышения эффективности учебного процесса за счет целевой ориентации 

обучения. Кроме того, описание учебного процесса в виде технологии позволяет 

«отделить» идею от ее автора и воспроизвести его опыт в другом классе другому учителю. 

Такой подход дает возможность накапливать и распространять удачные разработки. 

Технологический подход к обучению ставит целью сконструировать учебный 

процесс, отправляясь от заданных исходных установок (социальный заказ, 

образовательные ориентиры, цели и содержание обучения). 

Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней учебный процесс 

должен гарантировать достижение поставленных целей. Основой последовательной 

ориентации обучения на цели является оперативная обратная связь, которая пронизывает 

весь учебный процесс. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению 

выделяются: постановка целей и их максимальное уточнение, формулировка учебных 

целей с ориентацией на достижение результатов; подготовка учебных материалов и 

организация всего хода обучения в соответствии с учебными целями; оценка текущих 

результатов, коррекция обучения, направленная на достижение поставленных целей; 

заключительная оценка результатов. 

Технологический подход к обучению в его жесткой ориентированности на эталон 

связывают с потерей поискового компонента и дидактической неполноте обучения, что 

сказывается на развитии мышления. В современном понимании технология обучения 

должна быть направлена на развитие личности и творческих способностей, для чего в нее 

следует включать систему разноуровневых творческих заданий, исследовательских 

проектов. Уже на младших курсах педагогическая технология эвристического типа, 

базирующаяся на мотивации учебно-познавательной деятельности через общение и 

сотрудничество, воздействует на интеллектуальный и поведенческий статус обучаемых. 

Потребность в общении возникает там, где нужно не воспроизведение, не исполнение, а 

работа мысли, побуждаемая нестандартной ситуацией. Формой предъявления учебного 

материала в эвристической технологии является цепочка проблемных ситуаций, 

запускающих механизм мотивации, поиск способов их разрешения, соответствующих 
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менталитету обучаемых - здесь и самостоятельная работа с литературой, контакты и 

дискуссии с одноклассниками, активное общение с преподавателем. 

Президентская программа «Рухани жаңғыру»,предусматривая преход на латинский 

алфавит:«Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и 

особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в 

современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.» 

Актуальности темы:главная цель образования – способствовать развитию 

личности индивида, воспитанию у него культуры, а один из перспективных путей 

модернизации соотносится с применением технологического подхода обучения детей в 

заданном направлении. Тогда эффективность обучения следует характеризовать тем, 

насколько быстро наступает планируемыйуровеньобучения и насколько 

стабильнообучающийся удерживается на этом уроне. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе. 

Предмет исследования: процесс обучения на основе технологического подхода. 

Цель: обосновать  технологические подходы в обучении. 

Задачи:уточнить теоретические основы технологического подхода; обозначить 

необходимость технологического подхода в обучении; провести опрос ,выявить 

необходимость технологического подхода на уроках в школе. 

Гипотезапроведенного исследования заключалась в предположении, согласно 

которому система создаваемых основополагающих условий и средств применения 

технологического подхода к обучению может и должна выступать базой достижения 

школой,в запланированный промежуток времени, состояния устойчивого предоставления 

знаний и их умелое применение на уроках. В этом случае систему обучения в школе 

можно считать эффективной. 

Метод научно-педагогического исследования:социальный опрос среди учеников  

студентов 4 курса; анкетирование; анализ и изучения методического пособия и 

специальной литературы.  

В  современном смысле под технологией обучения понимают всю совокупность 

проблем, связанных с целями, содержанием, организацией и проведением учебного 

процесса [2, 8], принципы и приемы его оптимизации и управляемости, повышения 

эффективности [9], систему методических, дидактических, психологических и 

педагогических процедур, осуществляющих требуемые изменения в деятельности 

обучаемых; особые комбинации методов и приемов обучения, гарантирующих 

достижение планируемых результатов [1]; системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования. 

К основным признакам технологии относят проектируемость, управляемость, 

корректируемость, результативность, диагностичноецелеобразование, анализ 

действующих факторов, эффективность методов, системность и целостность. Постановка 

целей обучения осуществляется через его результат, выраженный в действиях обучаемого, 

т.е. через то, что охватывается понятием обученность. Таксономия целей в когнитивной 

области включает в себя знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку значения, 

широко распространены четырехуровневые схемы и их модификации [4-6]. 

Эффективность образовательных технологий главным образом определяется 

отношением достигнутого результата к затратам времени и ресурсов - материально-

технических, информационных, человеческих. Обобщенный показатель эффективности 

может быть описан как степень близости к цели в многомерном пространстве критериев . 

Критерии эффективности педагогических технологий выделяются уже на этапе 

проектирования - это расчлененность учебного процесса на этапы, фазы, операции, 

процедуры; их алгоритмичность, однозначность и функциональная полнота; 
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технологическая последовательность, основанная на внутренней логике 

функционирования с точным порядком действий и операций и обеспечением условий 

этого; осуществимость обратной связи при всех процедурах; наличие критерия оценки и 

управления, включающего показатели выбора единицы усвоения, сопоставления с 

эталоном, выбора способа коррекции, степени достижения цели. На этапе 

функционирования к ним подключаются показатели информативности учебного 

материала, его усвояемости; адекватности методов обучения целям и содержанию, их 

обоснованность в перцептивном, гностическом, логическом, оценочном и мотивационном 

аспектах, многообразие и вариативность. 

Долгое время под технологией обучения понимали использование технических 

средств обучения (ТСО), применение ЭВМ в учебном процессе А.Я. Савельев  проводит 

классификацию технологий обучения по направленности действий обучаемых и 

обучающих, по целям обучения, по предметной среде, по применяемым ТСО, по формам 

организации учебного процесса, по методической задаче. Из истории технологий 

обучения известно, что до пятнадцатого века преобладало схоластическое вербальное 

преподавание, требующее усвоения основных положений учебных дисциплин со слов 

обучающего. Его крайняя неэффективность привела Я.А. Коменского к введению 

наглядного обучения под лозунгом - лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. "Мир 

чувственных вещей в картинках" и "Великая дидактика" Коменского положили начало 

научным теориям обучения и воспитания в процессе обучения. Неоптимальность 

принципа наглядности в чистом виде подчеркивает деятельностный подход - лучше 

самому выполнить действие, чем много раз увидеть, как это делают другие.По В.П. 

Беспалько [4], педагогическая технология дает описание, проект процесса формирования 

личности студента и должна включать в свой состав диагностичные цели и содержание 

обучения, дидактические процессы и организационные формы обучения. Компонентами 

дидактического процесса являются: мотивация как создание устойчивого интереса 

обучаемого к учебной деятельности и превращение внешних целей во внутренние 

потребности; познавательная деятельность обучаемого, только в результате которой 

происходит усвоение знаний; управление ею преподавателем, способы которого зависят 

от цели обучения. Опора только на занимательность не дает стойкой мотивации, для нее 

нужно создание мотивационных проблемных ситуаций или постановка специальных 

познавательных задач. Способ управления зависит от цели, если целью является 

знакомство, представление, то тип учения репродуктивный. В более широком аспекте так 

же называют и технологию обучения . 

Проведение опроса среди учеников и студентов (рисунок1) 
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Рисунок 1 

 

«Технологический подход в обучении» 

*для учеников 

Технологический подход к обучению это- а) в узком смысле слова - 

конструирование учебного процесса на основе упорядочения целей обучения; б) в 

широком смысле слова - особую организацию обучения, при которой главным является 

четкая постановка целей обучения и последовательные процедуры их достижения. 

На вопросы анкетирования на тему «Технологический подход в обучении» 

отвечали студенты 4 курса, прошедшие педагогическую практику, и учащиеся среднего 

звена Карабалыкской сш№2. 

Шкалу ответов учеников среднего звена общеобразовательной школы 

(диаграмма1) 

 
Диаграмма 1 
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Шкала ответов студентов 4 курса ( диаграмма2) 

 
Диаграмма 2 

 

 Сравнив данные диграммы,можносказать,что и студенты,и учащиеся 

положительно относятся к внедрению технологического подхода в обучение,считая этот 

подход полезным помощником в приобретении знаний. 

Изучив теорию технологического подхода в обучении и проведя опрос на 

(рисунок1) среди студентов и учеников,можноскзать,что в наше время технологический 

подход является  неотъемлемой частью процесса обучения. Технологический подход в 

производственной сфере стал неотъемлемой частью современного материального 

производства. Он выступает как внедрение научных достижений в практику, важнейший 

показатель высокого профессионализма деятельности. 

В педагогической литературе встречается много терминов, характеризующих те 

или иные педагогические технологии: технология обучения, технология воспитания, 

технология преподавания, образовательная технология, традиционная технология и т. д. 

В программе «Рухани жаңғыру» говориться : «Культ образования должен быть 

всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Технологическая революция ведет к 

тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Такой 

скорости изменения профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха. 

И мы вступили в эту эпоху. В таких условиях успешно жить сможет только 

высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию 

именно благодаря высокому уровню образования.» 

Исходя из проведенной работы,можносказать ,что в  современном смысле  

технологический подход обучения понимается  вся совокупность проблем, связанных с 

целями, содержанием, организацией и проведением учебного процесса. 
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Аннотация 

Өзектілігі.Мақсаты.Осы мақалада біз қазіргі кездегі мәселені - оқу процесінде 

отбасылық және мектеп арасындағы өзара әрекеттестікті қарастырдық. 

Ынтымақтастық өзара қарым-қатынас, бірін-бірі толықтыру, педагогикалық қолдау 

принциптеріне негізделгенін атап өтті. Орта мектепте білім беру мен тәрбиелеу 

сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі педагогикалық қызметкерлер мен 

отбасының бірлескен жұмысы болып табылады. 

 

Аннотация 
Актуальность. Цель.В данной статье мы рассмотрели актуальную в нынешнее 

время проблему — взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе.  

Отметили, что взаимодействие основывается на принципах взаимосвязи, 

взаимодополнения, педагогической поддержки. Один из эффективныхпутей повышения 

качества образования и воспитания в общеобразовательной школе –совместная 

деятельность педагогического коллектива и семьи. 

 

Аbstract 

Relevance.Goal.In this article, we examined the current problem at the present time - the 

interaction between family and school in the educational process. It was noted that the 

interaction is based on the principles of interconnection, complementarity, pedagogical support. 

One of the effective ways to improve the quality of education and upbringing in a secondary 

school is the joint work of the teaching staff and family. 

 

Түйін сөздер: өзара іс-қимыл, қалыптастыру, белсенді педагогикалық ұстаным, 

ата-аналардың педагогикалық мәдениеті, өзара толықтыру 
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«Молодежь – основа нашего будущего, получит новые возможности строить свое 

будущее. Это новые возможности, которые открываются перед каждым из вас, перед 

вашей семьей, перед нашей страной»[1]. 

  

В современном обществе  актуальной проблемой совершенствования 

воспитательного процесса общеобразовательной школы, является взаимодействие семьи и 

школы в воспитательном процессе. Семья и школа это  — два равноправных и основных  

субъекта воспитания и социализации личности. Взаимоотношения школы и семьи  

должны основываться на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности и 

взаимодополнения в воспитательной деятельности. Углубление воспитательного процесса 

за счет включения в него педагогического коллектива — единственно правильный путь 

повышения качества образования и воспитания ребенка. 

В педагогическом вузе при изучении дисциплин «Педагогика», «Теория и методика 

воспитательной работы», «Семейная педагогика» студентов привлекают к исследованию и 

изучению условий, форм, средствэффективного взаимодействия семьи и школы.  

На формирование личности школьника значительное воспитательное влияние 

оказывает семья, которая является первой общественной ступенью в жизни каждого  

человека. Семья  с раннего детства направляет сознание, чувства и волю ребенка. Под 

руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и 

навыки жизни в обществе. 

В семье проходит важный период развития человека – детство. Семья является той 

средой, в которой происходит первичная социализация ребенка, формируется и 

воспитывается будущий член общества. 

В семье закладываются основы личности,физическое и нравственное духовное 

воспитание. Именно в семье формируются любовь и уважение к окружающим людям, 

социальная направленность на другого человека, предполагающая понимание и приятие 

мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость и эмоциональное 

сочувствие[2]. 

Один из важных институтов социализации  ребенка на первых этапах – это школа. 

Современная школа представляет собой сложную социально-педагогическую технологию 

подготовки подрастающих поколений к социальному функционированию, к включению в 

жизнь, она решает задачи развития, воспитания, образования и социализации детей в 

возрасте от 6-7 до 18 лет. 

Следовательно, семья и школа являются для ребенка  институтами социализации и 

воспитания.Школа активно взаимодействует с семье, обеспечивая духовно-нравственное, 

интеллектуальное, физическое и т.д. развитие ребенка.  

Для достижения общей цели воспитания и развития подрастающего поколения в 

соответствии с современными требованиями общества, желаемый эффект дает только 

совместно воздействие педагогов школы и родителей ребенка. 

Студентам, будущим педагогам и родителям важно знать, что в педагогической 

литературе  выделены уровни образовательно-воспитательных целей школы:  

1) цели государственной образовательной политики;  

2) региональные социально-воспитательные цели;  

3) цели как планируемые результаты развития личности школьника. 

Школа располагает квалифицированными кадрами педагогов и строит учебно-

воспитательную работу на научно-педагогической основе. Также школа призвана 
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оказывать родителям надлежащую научно-методическую помощь, педагогическую 

поддержку, способствовать повышению культуры семейного воспитания. 

В педагогических трудах П.П.Блонский  отмечал, что нельзя воспитывать детей, не 

воспитывая их родителей[3]. 

 Педагоги и родители должны понимать, что в процессе воспитания и 

социализации очень важно определить единство требования к детям со стороны 

родителей и со стороны учителей. 

«Выравнивание» требований школы и семьи можно  осуществитьс помощью 

организации родительских лекториев, индивидуальных и групповых бесед, 

индивидуальных консультаций, круглых столов,родительских конференций совместных 

воспитательных мероприятий и т.д. 

Стоит отметить,что успех совместной работы школы и родителей в немалой 

степени зависит от глубокого знания учителем индивидуальных особенностей и 

возможностей учеников и их семей. Воспитательный потенциал семьи, условия ее жизни 

учитель, прежде всего классный руководитель, изучает не только в период приема нового 

ученического коллектива, но и течение всего периода обучения ребенка. При  этом 

целесообразно использовать комплекс приемов и методов:  

 наблюдение за поведением и учебой детей,  

 воспитательной общественной деятельностью родителей,  

 посещение семей,  

 индивидуальные беседы с родителями в школе,  

 учет сведений, полученных от родительской общественности,  

 анкетирование и др. [4. с 208]. 

Каждый классный руководитель, педагог мечтает видеть в родителе ребенка своего 

единомышленника. И только лишь компетентный, чуткий, образованный родитель сможет 

вовремя отреагировать на изменения, происходящие с ребенком. Компетентный родитель 

– это меняющийся родитель, а значит меняющаяся жизнь ребенка и общества в целом в 

лучшую сторону.  

В педагогических трудах В.А.Караковский описывал циклическую структуру как 

воспитательные материалы, замкнутой в пространстве учебного года, основукоторой 

составляет годовой цикл из нескольких тематических вечеров. 

Тематический период включает в себя разнообразные  по содержанию и объёму 

мероприятия  (соревнования,  игры,  конкурсы, фестивали т.п.), объеденные общей 

тематикой, заканчивающиеся общешкольным, коллективным, творческим «делом» - КТД.  

Через КТД осуществляется целостное, комплексное воздействие на детский 

коллектив  и на личность школьника,  на его  рациональную и эмоциональную сферу. 

 Так же взаимодействие  семьи и школы в формировании активной педагогической 

позиции родителей может эффективно проявлятьсявклубной деятельности, т.е. 

привлечение родителей к организации и реализации программы целенаправленного 

организованного досуга детей. 

Понимая понятие «модель», как искусственно  созданный  объект  в виде схемы, 

физических  конструкций,  знаковых  форм или  формул, который, будучи  подобен 

исследуемому  объекту (или как явлению),  отображает  и  воспроизводит в более простом 

и  огрубленном  виде  структуры, свойства, взаимосвязи и как отношения  между  

элементами  этого  объекта, родители совместно с педагогическим коллективом имеют 

возможность включиться в процесс совершенствования форм взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса. 

Модель клубной деятельности должна быть направлена на формирование и 

развитие способностей и склонностей детей,удовлетворение их потребностей в общении, 

учитывая интересы детей, возможности педагогического коллектива организовать 

клубные объединения (по профилю), желание и способности родителей. 

Эффективны следующие основные формы клубной деятельности: 
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 индивидуальные формы (беседы, консультации, адресное обслуживание); 

 групповые формы(досуговые, развлекательные мероприятия, информационные, 

мастер-классы и др); 

 массовые формы (литературно-музыкальная композиция, ярмарка, праздник, 

бал, конкурс, фестиваль, митинг и т.п). 

Таким образом, взаимодействие  семьи и школы в формировании активной 

педагогической позиции родителей в воспитании подрастающего поколения предполагает 

развитие и формирование творческих склонностей и способностей 

учащихся.Поддерживая связь с семьей, привлекая родителей к сотрудничеству, учителя 

имеют возможность глубже изучить интересы и увлечения детей и способствовать  их 

эффективному  развитию. 
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Аннотация 

Мақалада білім жүйесіне құзыреттілік көзқарас тұрғысынан білім беру жүйесінің 

үлгісі талқыланады. Мұғалімнің білімге құзыреттілік көзқарастарын жүзеге асыруға 

дайындығының динамикалық сипаты анықталды. Мұғалімнің оны жүзеге асыруға 

дайындығының компоненттері талданады: теориялық, мотивациялық дайындығы, 

процедуралық қызметі және рефлексиялық бағалау компоненті. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается модель образовательной системы в контексте 

компетентностного подхода к образованию. Раскрыт динамический характер 

готовности педагога к реализации компетентностного подхода в образовании. 

Проанализированы составляющие готовности педагога к его реализации: теоретическая, 

мотивационная готовность, процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный 

компонент. 

 

Abstract 
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The article discusses the model of the educational system in the context of the competence-

based approach to education. Disclosed is the dynamic nature of readiness of the teacher to the 

implementation of the competency approach in education. Analyzed the components of readiness 

of the teacher to implement it: theoretical, motivational readiness, process-activity-and-

reflective evaluative component. 

 

Түйін сөздер: құзыреттілік көзқарасы, мониторинг, білім беру, оқу үдерісі, 

мұғалім. 

Ключевые слова: компетентностный подход, мониторинг, образование, учебно-

воспитательный процесс,педагог. 

Keywords: competence approach, monitoring, education, educational process, teacher. 

 

"Я думаю, что казахстанцы будут всегда находиться на передовой,  

делая уклон на образование. Я хочу, чтобы они пошли по пути знаний и науки.  

Я верю в это. Только в этом случае мы сможем поравняться  

с прогрессивными странами и быть в первых рядах мировых цивилизаций". 

Н.А.Назарбаев 

 

Актуализация компетентностного подхода в последние десятилетия обусловлена 

целым рядом факторов. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу 

сопряжен с увеличением уровня неопределенности окружающей среды, с возрастанием 

динамизма протекания процессов, многократным увеличением информационного потока. 

Активнее заработали рыночные механизмы в обществе, возросла ролевая 

мобильность, появились новые профессии, произошла демаркация прежних профессий, 

потому что к ним изменились требования - они стали более интегрированными, менее 

специальными. Все эти изменения диктуют необходимость формирования личности, 

умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, 

стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и компетентные действия 

в различных видах жизнедеятельности.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе. 

Предмет исследования: процесс формирования ключевых образовательных 

компетенций. 

Цельисследования: рассмотрение модели образовательной системы 

вконтекстекомпетентностного подхода к образованию. 

Задачи исследования:определить основные понятия подхода;выявить 

особенности компетентностого подхода, и его значимость для социализации личности 

выпускника школы; в результате важно сделать следующий вывод – компетентностный 

подход необходим и в преподавании общеобразовательных дисциплин в ходе 

профессионального образования. 

К методам научно-педагогического исследования:изучение, анализ и 

обобщениемодели образовательной системы в контексте компетентностного подхода к 

образованию;опрос (анкетирование);изучение работ учащихся; изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева [1]— это совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу 

таких принципов относятся следующие положения: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся; 
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 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования; 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Для реализации компетентностного подхода необходимо разработать модель 

формирования общих и профессиональных компетенций. Так, в работе Л.Д. Давыдова [2] 

представлена модель формирования профессиональной компетентности, включающая 

содержательный, процессуальный и результативный блоки. 

Блок включает:  

 определение требований, предъявляемых к квалифицированному специалисту (в 

том числе со стороны работодателя; 

 требования к содержанию знаний, умений и навыков, необходимые для 

компетентного выполнения профессиональной деятельности по уровням 

(общепрофессиональные, профессиональные, специальные); 

 определение структуры и состава компетенций и качеств; конструирование 

учебных планов, программ; 

 определение технологий формирования компетенций; 

 разработка мониторинга образовательного процесса и сформированности 

компетенций обучаемых. 

Отбор и структурирование учебного материала производится, исходя из анализа 

видов профессиональной деятельности, каждая из которых конкретизируется посредством 

действий и операций специалиста. Совокупность теоретических знаний выстраивается 

после детального описания всех составляющих деятельности и выделения базовых 

компонентов знаний, умений и навыков по специальности, по предметам 

профессионального цикла, по содержанию и организации практической деятельности 

студентов. Затем происходит уточнение и корректировка учебных и рабочих планов, 

программ. Процесс формирования профессиональной компетентности предполагает 

определение принципов, условий, технологий, факторов, подходов, которые позволяют 

определить, конкретизировать и соотнести требования квалификационных характеристик, 

стандартов образования, компонентов профессиональной деятельности, ее 

доминирующих видов, профессионально важных качеств, значимых личностных качеств, 

интересов, склонностей, способностей специалистов. Кроме этого определяются 

технологии контроля развития компонентов профессиональной компетентности 

студентов.  

Процессуальный блок ориентирован на осуществление педагогической 

деятельности по формированию компетенций обучающихся, на реализацию принципов, 

педагогических условий, использование технологических подходов в обучении, внешних 

и внутренних факторов, которые обеспечат реализацию намеченной цели. Необходимо 

разработать деятельностную составляющую и обеспечить методы и формы контроля 

сформированности компонентов профессиональной компетентности студентов. Наиболее 

приоритетным способом трансформации теоретических знаний в практические умения 

является практика. Выполнение профессиональных заданий на практике предусмотрено 

на протяжении всей профессиональной подготовки студентов.  

Диагностический блок включает проведение мониторинга динамики формирования 

профессиональной компетентности студентов. Для этого необходимо определить 

критерии по всем видам компетенций, показатели владения обобщенной структурой 
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профессиональной деятельности и установить уровни сформированности компетенций 

студентов. 

Согласно М.В. Денеко, личностный потенциал будущего специалиста представляет 

собой интегральное качество человека, образующееся в результате включения его в 

деятельность и состоящее из взаимосвязанных и взаимообуславливающих 

функциональных образований: личностных качеств, профессиональных знаний, 

профессионально-значимых свойств [3, с. 18]. 

К личностным качествам исследователь относит: 

 ценности, самооценку, отношения, уровень притязаний, что составляет 

ценностную подсистему личностного потенциала; 

 мотивы, установки, смыслы, целеполагание, что составляет мотивационную 

подсистему личностного потенциала; 

 индивидуальный, профессиональный и социальный опыт, что является 

когнитивной составляющей личностного потенциала; 

 эмоционально-волевую, характерологическую сферы личности; 

 критичность мышления, использование методов научного познания, рефлексию, 

что составляет интеллектуальную подсистему личностного потенциала; 

 состояние здоровья, физические кондиции, что составляет физическую 

подсистему личностного потенциала. 

Личностные качества представляют собой генетически-социальный фактор 

влияния в реализации личностного потенциала. 

К профессиональным знаниям исследователь относит системность, динамичность и 

современность знаний. Эта составляющая представляет собой образовательный фактор 

влияния.[3,21] 

В качестве элементов личностного потенциала Д.А. Леонтьев выделяет 

способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию 

(коммуникативный потенциал); творческие способности (творческий потенциал); 

ценностно-мотивационные свойства (идейно-мировоззренческий и нравственный 

потенциал) [4]. 
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Было проведено анкетирование среди 18 студентов КГПУ специальности: 

 Русский язык и литература; 

 Информатика; 

 Математика; 

 

Таблица №1 Анкетирование учащихся 
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Таким образом, при внедрении компетентностного подхода в образование 

произойдет изменение всей педагогической системы, осуществится переход к новому 

типу воспитания и обучения.  

Образование и общество еще не готовы к подобному кардинальному сдвигу. 

Переход к компетентностному образованию подразумевает под собой долгий 

процесс исследований, осмысления, принятия и разработок административно взвешенных 

и научно обоснованных решений. 

Для удачной реализации этого процесса необходима опора на психолого-

педагогическую теорию или даже комплекс теорий.  

Нужны серьезные государственные инвестиции в образование для перехода к 

новой модели и повышения качества образования.  
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Аннотация 

 Өзектілігі.Мақсаты.Мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін зерттеу 

мәселесі ата-аналар үшін, мектептегі мұғалімдер үшін де өздерінің педагогикалық 

қызметін тиімді жүзеге асыру үшін психолог болу керек. Адам өмірінің әрбір жасында 

жеке адамның дамуының жеткіліктілігін бағалауға болатын және психофизикалық, 

интеллектуалды, эмоционалды және жеке тұлғаның дамуымен байланысты белгілі бір 

стандарттар бар. 

 

Аннотация 

Актуальность. Цель. Проблема изучения возрастных особенностей школьников 

является актуальной  для родителей,  для школьных педагогов, которым необходимо 

быть также психологом, чтобы эффективно осуществлять свою педагогическую 

деятельность.  Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные нормативы, 

с помощью которых можно оценить адекватность развития индивида и которые 

касаются развития психофизического, интеллектуального, эмоционального и 

личностного. 

 

Аbstract 

 Relevance.Goal.The problem of studying the age characteristics of schoolchildren is 

relevant for parents, for school teachers who need to also be a psychologist in order to 

effectively carry out their teaching activities. Every age in human life has certain standards with 

which you can assess the adequacy of the development of the individual and which relate to the 

development of the psychophysical, intellectual, emotional and personal. 

 

Түйін сөздер: құндылық басымдықтары, жоғары мектеп жасына, себептері, 

жасөспірімдері, мүдделері 

Ключевые слова: ценностные приоритеты, старший школьный возраст, мотивы, 

подросток, интересы 

Keywords: value priorities, senior school age, motives, teenager, interests 

 

В настоящее время актуальной проблемой является самоопределение старшего 

школьника во взрослом мире. Юношей и девушек волнуют многие серьёзные вопросы 

например: как найти своё место в жизни; как выбрать профессию со своими 

возможностями и способностями. Для того чтобы определить временную перспективу 

(представления о будущей жизни) необходимо выявить основные мотивы (то, что 

побуждает деятельность человека, ради чего она совершается) и его  жизненные ценности 

личности. 

Старший школьный возраст – это период ранней юности, характеризующийся 

наступлением физической и психической зрелости. Однако процесс личностного 

формирования учащихся этого возраста происходит не гладко, имеет свои противоречия и 

трудности, которые, несомненно, накладывают свой отпечаток на процесс воспитания. 
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Характер учения определяется рядом мотивов (жизненные  планы  учащихся, их 

как намерения как в как будущем, мировоззрениякак и как самоопределения): 

 близость окончания школы и выбор жизненногокпути, 

 дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, 

 потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных 

сил и т.п. 

Все чаще старший школьник стремится достичь поставленной перед собой цели, 

углубить свои знаний в той отрасли, которая ему нравится, развивать свои способности и 

познавать возможности.  

Старший школьный возраст-это период завершения полового созревания и 

начальная стадия развития физической зрелости. Старший школьник  готов к физической 

и умственной нагрузкам. Физическое развитие способствует формированию навыков и 

умений в трудеи спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии. 

Физическое развитие оказывает влияние на формирование личностных качеств, например, 

осознание своей физической силы, здоровья и привлекательности влияет наформирование 

у юношей и девушек высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т.д., 

наоборот, осознание своей физической слабости вызывает порой у них замкнутость, 

неверие в свои силы, пессимизм. 

Старший школьник стоит на порогев ступления в самостоятельную жизнь. Для 

школьника – это адаптационная ступень во взрослую жизнь. Задача самоопределения 

формируется как, выбор своего жизненного пути. Школьники старших классов обращены 

в будущее, это новая социальная ступень изменяет для них значимость учения, его задачи 

содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он 

дает для определения их будущего, они начинают смотреть на жизнь более реалистично, 

чемподростки [1].  

В старшем школьном возрасте устанавливается прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют 

выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное - выбор профессии 

способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной 

деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В 

старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, методологических 

основ, различных учебных дисциплин. 

Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по 

различным предметам, установление межпредметных связей. Все это создает почву для 

овладения общими законами природы и общественной жизни, что приводит к 

формированию научного мировоззрения. Старший школьник в своей учебной работе 

уверенно пользуется различными мыслительными операциями, рассуждает логически, 

запоминает осмысленно. В то же время познавательная деятельность старшеклассников 

имеет свои особенности. Если подросток хочет знать, что собой представляет то или иное 

явление, то старший школьник стремится разобраться в разных точках зрения на этот 

вопрос, составить мнение, установить истину. Старшим школьникам становится скучно, 

если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и 

создавать новое, оригинальное. 

Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход 

анализа, способы доказательства. Им нравится, когда учитель предлагает выбирать 

решение между разными точками зрения, требует обоснования тех или иных 

утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно защищают 

свою позицию [2]. 

Наиболее частое и излюбленное содержание споров и задушевных бесед 

старшеклассников - это этические, нравственные проблемы. Их интересуют не какие-либо 

конкретные случаи, они хотят знать их принципиальную сущность. Искания старших 
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школьников проникнуты порывами чувства, их мышление носит страстный характер. 

Старшеклассники в значительной мере преодолевают свойственную подросткам 

непроизвольность, импульсивность в проявлении чувств. Закрепляется устойчивое 

эмоциональное отношение к разным сторонам жизни, к товарищам и к взрослым людям, 

появляются любимые книги, писатели, композиторы, любимые мелодии, картины, виды 

спорта и т. д. и вместе с этим антипатия к некоторым людям, нелюбовь к определенному 

виду занятий и т. д. 

В старшем школьном возрасте происходят изменения в чувствах дружбы, 

товарищества и любви. Характерной особенностью дружбы старшеклассников является не 

только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. Дружба носит интимный 

характер: хороший друг становится незаменимым человеком, друзья делятся самыми 

сокровенными мыслями. Еще более чем в подростковом возрасте, предъявляются высокие 

требования к другу: друг должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить 

на помощь [1]. 

В этом возрасте возникает дружба между юношами и девушками, которая порой 

перерастает в любовь. Юноши и девушки стремятся найти ответ на вопрос: что такое 

настоящая дружба и настоящая любовь. Они много спорят, доказывают правильность тех 

или иных положений, принимают активное участие в вечерах вопросов и ответов, в 

диспутах. 

В старшем школьном возрасте заметно изменяются эстетические чувства, 

способность эмоционально воспринимать и любить прекрасное в окружающей 

действительности: в природе, в искусстве, общественной жизни. Развивающиеся 

эстетические чувства смягчают резкие проявления личности юношей и девушек, 

помогают освобождаться от непривлекательных манер, вульгарных привычек, 

способствуют развитию чуткости, отзывчивости, мягкости, сдержанности. 

Усиливается общественная направленность школьника, желание принести пользу 

обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение потребностей старших 

школьников. Интерес имеют результаты статистических данных по становлению 

социальной зрелости школьников на разных этапах развития. Описано, что у 

 80 % младших школьников преобладают личные потребности, и только в 20 % 

случаев учащиеся выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких 

людей (для членов семьи, товарищей). Подростки в 52% случаев хотели бы что-то сделать 

для других, но опять-таки людям ближайшего окружения. В старшем школьном возрасте 

картина существенно меняется. Большинство старшеклассников указывают на стремление 

оказать помощь школе, городу, селу, государству, обществу [3,с.22-30]. 

Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив 

сверстников. Однако это не снижает у старших школьников потребности в общении со 

взрослыми. Напротив, поиски общения со взрослыми у них даже выше, чем в другие 

возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга объясняется тем, что решить 

вставшие проблемы самосознания и самоопределения самому бывает очень трудно. Эти 

вопросы живо обсуждаются в кругу ровесников, но польза такого обсуждения 

относительна: жизненный опыт мал, и тогда на помощь приходит опыт взрослых. 

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику 

человека. Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное 

представление о себе и о личности других, расширяется круг осознаваемых социально-

психологических качеств людей, и прежде всего одноклассников [1]. 

Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о 

высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит 

старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от подростков у старшеклассников 

отчетливо проявляется новая особенность - самокритичность, которая помогает им более 

строго и объективно контролировать свое поведение. Юноши и девушки стремятся 

глубоко разобраться в своем характере, в чувствах, действиях и поступках, правильно 
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оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества личности, наиболее 

важные и ценные с общественной точки зрения. 

Ранняя юность - это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт 

волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, инициативность. В этом 

возрасте укрепляется выдержка и самообладание, усиливается контроль за движением и 

жестами, в силу чего старшеклассники и внешне становятся более подтянутыми, чем 

подростки. 

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского 

возраста являются: 

 этический максимализм; 

 внутренняя свобода; 

 эстетический и этический идеализм; 

 художественный, творческий характер восприятия действительности; 

 бескорыстие в увлечениях; 

 стремление познать и переделать реальность; 

 благородство и доверчивость. 

В старшем школьном возрасте устанавливаются эстетические критерии отношения 

к окружающему миру, формирования мировоззренческой позиции на основе выбора 

приоритетных ценностей. Восприятие характеризуется наличием этического барьера, 

который отбрасывает все воздействия, не согласующиеся с этическими нормами. 

Во время педагогической практики нами было проведено мини исследование, в 

виде анкетирования, в котором старшие школьники ценностными приоритетами в 

основном отмечали: интернет, музыку, книги (только в рамках школьной программы), 

мало кто из учащихся стремился познать зарубежную или отечественную литературу. Это 

говорит о том, что современные старшие школьники страдают интернет зависимостью, 

мало общаются с окружающими и в большинстве случаев - замкнуты в себе.  

Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической 

последовательности: 

– ученики 9 класс: 

1) любовь; 2) дружба; 3) вопросы религии; 4) материальные блага; 5) семья; 6) 

музыка (мальчики - рок-музыка, девочки - отечественная или зарубежная поп-музыка); 7) 

книги (50% - журналы, 50% - программная школьная классика:"Герой нашего времени" и 

т.п.); 8) кино; 9) искусство; 10) театр. 

– ученики 10-11 классы: 

1) семья, любовь, дружба; 2) вопросы религии; 3) материальные блага; 4) книги 

(Толкиен, Гарри Поттер, Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев (по школьной программе), музыка 

(поп, рок, альтернативная, рэп, классика);5) кино, театр, искусство, спорт, компьютерные 

игры, интернет. 

В психолого-педагогической литературе уделено внимание некоторым формам 

реализации направлений воспитания по формированию системы ценностей старших 

школьников: 

 изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение, 

индивидуальные и групповые собеседования с учащимися и родителями, анкетирование, 

мини исследования); 

 систематическое посещение уроков с программой наблюдения с последующим 

анализом на классных и родительских собраниях; 

 дискуссии, диспуты; 

 ролевые, деловые, образовательные игры; 

 экскурсии, походы; 

 круглые столы, ток-шоу, брейн-ринги; 

 соревнования; 
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 викторины; 

 интеллектуальные марафоны; 

 КВН; 

 участие в общешкольных мероприятиях. 

В основе программы воспитания в старших классах общеобразовательных школ 

заложены следующие педагогические теории: 

 педагогика гуманизма (Сухомлинский В.А.); 

 гуманно-личностная технология (Ш.А.Амонашвили); 

 концепция поликультурного образования (З.М.Малькова, В.В.Макаев); 

 педагогика сотрудничества ( И.П.Иванов, В.А.Караковский); 

 технология коллективно-творческих дел; 

 игровые технологии. 

Для успешной учебно-воспитательной деятельности каждому педагогу необходимо 

знать особенности индивидуальных, личностных качеств старших школьников, их 

способности и потребности, чтобы своевременно оказать педагогическую поддержку в 

самоопределении, самосовершенствовании, самопознании, способствовать осмысленному 

выбору будущей профессиональной направленности, реализации жизненных планов.  
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Аннотация 
Лидерство - это не личные качества, а система взаимоотношений в коллективе, 

когда один человек (лидер) проявляет инициативу и берет на себя ответственность за 

действия и возможные их последствия. В проекте представлено несколько 

теоретических положений по поводу лидерского поведения и что представляет собой 

лидерство в образовательном процессе и  воспитательной деятельности.  

 

Аннотация 
Көшбасшылық – бұл жеке қасиеттер емес, ұжымдағы өзара қарым-қатынас 

жүйесі, бірадам (көшбасшы) бастамашылық танытып, іс-әрекеттер мен олардың 

ықтимал салдарлары үшін жауапкершілікті өзіне алған кезде. Жобада көшбасшылық 

мінез-құлық бойынша бірнеше теориялық ережелер ұсынылған және бұл білім беру 

үдерісінде және тәрбие қызметінде көшбасшылық болып табылады. 
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Аbstract 

Leadership is not a personal quality, but a system of relationships in the team, when one 

person (leader) takes the initiative and takes responsibility for actions and their possible 

consequences. The project presents several theoretical positions on leadership behavior and 

what constitutes leadership in the educational process and educational activities. 

 

Ключевые слова: лидер, качества лидера, победа, менеджмент, педагогика, 

образование, общество, педагог, успех. 

Түйінсөздер: көшбасшы, көшбасшықасиеттері, жеңіс, менеджмент, педагогика, 

білім, қоғам, педагог, жетістік. 

Key words: leader, leadership qualities, victory, management, pedagogy, education, 

society, teacher, success. 

 

Ничто так не возвышает человека, 

как активная жизненная позиция 

Н.А.Назарбаев 

 

В современном  обществе на педагога возлагается ответственная миссия 

воспитания человека XXI века. При этом важно наличие лидеров в образовательной 

системе, которые, в свою очередь, могут воспитать лидеров при условии укрепления 

усилий школы, семьи и общества в целом. 

В современной школе нельзя работать «запаздывающим» аутсайдерам. Лидерство – 

важная черта современного педагога. Лидер XXI века – фасилитатор, развивающийся 

относительно социально-экономических условий страны. Главное достоинство новой 

модели лидера – открытость, мобильность, динамичность, коммуникабельность. 

Успешный лидер старается быть успешным во всём. Ведь ни для кого не секрет, 

что лидерство – это составляющая конкурентности. Развиваясь, воспринимая опыт 

лидеров-конкурентов, педагог может улучшать в себе лидерские качества. Для 

эффективного и успешного достижения цели лидер постоянно должен думать о ресурсном 

оснащении и результативности. Результат его практики – это есть результат 

профессионального развития.[1,с.100-145]. 

Широкое распространение получило мнение  о том, что эффективное лидерство 

является ключевым элементом в достижении улучшения школьной системы. Ни для кого 

уже не является секретом, что лидеры оказывают не прямое, но мощное воздействие на 

эффективность школы и на уровень усвоения знаний учащимися. Причём мощное 

воздействие оказывают лидеры разного уровня. Прежде всего – это лидерство в 

сообществе класса, затем лидерство в профессиональном сообществе школы и, наконец, 

профессиональные и сетевые сообщества неограниченного масштаба района, области, 

государства, а также международного масштаба. 

Как правило, в роли лидера выступают эрудированные, уверенные в себе люди. 

Сегодня существует много рисков, препятствий на пути лидера, с которыми ему 

приходится справляться, включая весь свой личностный арсенал + возможности + 

постоянное непрерывное обучение. Главное то, что позиция лидера непрерывно связана с 

постоянным обучением и представляет собой весьма действенную форму 

профессионального развития. 

Актуальность темы. Современное  общество характеризуется существенными 

преобразованиями во всех сферах его жизни. В условиях политического и социально-

экономического развития Казахстана актуальной становится проблема выявления и 

формирования потенциальных лидеров разных сфер жизни общества. Подготовка 

будущих лидеров становится стратегической задачей государства, решение которой 

связано с обеспечением соответствующих психолого-педагогических и организационных 
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условий для формирования лидерских качеств и развития лидерского потенциала в 

учебно-воспитательном процессе, как в школе, так и в рамках высшего 

профессионального образования. Подготовка лидеров для всех сфер жизни общества 

предполагает наличие лидерских качеств у учителей, что обуславливает необходимость 

создания в воспитывающей среде педвуза психолого-педагогиче   ских условий 

формирования лидерских качеств у будущих учителей. 

Обоснование актуальности подтверждается государственными документами,  

концепциями и Законом об образовании Республики Казахстан, а также 

материалами научных конференций по вопросам образования и воспитания. 

Объектом исследования выступают сущность и виды лидерства, основные стили и 

подходы к его изучению. 

Предметом исследования является изучение процесса лидерства и руководства в 

организациях. 

Цель работы:раскрыть сущность, значимость и практическую ценность лидерства в 

системе педагогического менеджмента 

Задачи работы:дать понятие о лидерстве,определить функции лидера и его роль в 

учебных заведениях, выявить личностные качества лидера,провести анкетирование и 

сделать анализ на основе исследования. 

Методы научно-педагогического исследования:  

1) Изучение, анализ и обобщение литературных источников по теме "Лидерство в 

педагогике (педагогическом менеджменте); 

2)изучение исследовательских и курсовых работ, а также научных статей; 

3) на основе изученных источников провести анкетирование. 

В самом широком смысле лидерство можно определить, как способность влиять на 

других в направлении достижения определённой цели. Таким образом, лидер ведет 

сотрудника или группу сотрудников к определенной цели. В деловой сфере и в 

организациях лидерство часто противопоставляется менеджменту. Менеджмент обычно 

определяют, как «умение выполнить задачу посредствам других людей». Лидерство же 

определяют, как «умение сделать так, чтобы другие люди захотели выполнить 

задачу». Таким образом, лидерство тесно связано с созданием мотивации и влиянием на 

других людей.[3, с.212] 

Можно сказать, что лидер - это человек, который привержен идее «создать мир, к 

которому хотят принадлежать люди». 

Лидер — это личность, за которой все остальные члены группы признают право 

брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и 

определяющие направление и характер деятельности всей группы.(Б. Д. Прыгин)[6,с.72]. 

Он может быть назначен официально, а может и не занимать никакого 

официального положения, но фактически руководить коллективом в силу своих 

организаторских способностей. Руководитель назначен официально, извне, а лидер 

выдвигается “снизу”. Лидер не только направляет и ведет своих последователей, но и 

хочет вести их за собой, а последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за 

ним. Исследования показывают, что знания и способности лидера оцениваются людьми 

всегда значительно выше, чем соответствующие качества остальных членов группы. 

Лидеру присущи следующие психологические качества: уверенность в себе, острый и 

гибкий ум, компетентность как доскональное знание своего дела, сильная воля, умение 

понять особенности психологии людей, организаторские способности. Однако анализ 

реальных групп показал, что порой лидером становится человек, и не обладающий 

перечисленными качествами, и, с другой стороны, человек может иметь данные качества, 

но не являться лидером. Возникла ситуативная теория лидерства, согласно которой 

лидером становится тот человек, который при возникновении в группе какой-либо 

ситуации имеет качества, свойства, способности, опыт, необходимые для оптимального 
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разрешения этой ситуация для данной группы. В разных ситуациях группа выдвигает 

разных людей в качестве лидера. 

Таким образом, лидером группы может стать только тот человек, кто способен 

привести группу к разрешению тех или иных групповых ситуаций, проблем, задач, кто 

несет в себе наиболее важные для этой группы личностные черты, кто несет в себе и 

разделяет те ценности, которые присущи группе. Лидер — это как бы зеркало группы, 

лидер появляется в данной конкретной группе, какова группа — таков и лидер. Человек, 

который является лидером в одной группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в 

другой группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания и требования к лидеру).
 

Функции лидера образовательной организации — это управление:организационной 

культурой;коммуникацией;персоналом;внешними связями;изменениями. 

Рассмотрим более подробно функцию лидера образовательной организации —

 управление организационной культурой. 

Известный исследователь организационной культуры Э. Шейн отметил: 

"Уникальный талант лидера заключается в способности создавать и управлять культурой; 

это единственная роль лидера, имеющая реальную важность".[2, с.336] 

Функция лидера заключается в совершенствовании организационной культуры, 

обеспечивающей аффективную деятельность образовательной организации по реализации 

ее стратегических целей. При этом, задачами лидера являются:выделение особенностей 

различных социальных групп образовательной организации и их 

интеграция;культивирование мотивации к достижению и развитию, обучение 

персонала;изменение тех черт организационной культуры, которые препятствуют 

эффективной деятельности образовательной организации. 

Компетентность лидера в использовании сильных сторон доминирующей 

организационной культуры и минимизации ее деструктивного потенциала позволяет 

обеспечить эффективность деятельности образовательной организации. 

Функции лидера образовательной организации — "управление коммуникацией" и 

"управление персоналом" — связаны с организацией групп людей и обеспечением 

коммуникации между ними. 

Коммуникация в образовательной организации — это посылка и получение 

информационных сообщений администрацией и педагогами в период профессионального 

взаимодействия. Коммуникационный цикл может быть, как положительным (укрепление 

взаимного доверия, увеличение объема информации), так и отрицательным (падение 

взаимного доверия, ограничение объема информации). 

Эффективность деятельности образовательной организации определяется наличием 

лидеров, способных руководить формальной и неформальной коммуникациями, создавая 

при этом единую коммуникативную систему, задача которой — обеспечить всем 

участникам образовательного процесса доступ к достоверной и полной информации. 

Образовательную организацию можно рассматривать как совокупность стабильных 

формальных и неформальных социальных групп, сформированных как на основе ее 

структурных и функциональных особенностей, так и на основе общности ценностей и 

интересов педагогического персонала, которые собираются в группы для совместного 

решения проблем и общения. Задачей компетентного менеджера-лидера является 

организация эффективной деятельности этих групп, энергия которых может быть, как 

созидательной, так и разрушительной. 

Эффективность лидерства определяется способностью руководителя 

образовательной организации воспринять и удовлетворить специфические потребности 

группы на каждой стадии и выбирать соответствующий ей стиль воздействия, гармонично 

сочетая индивидуальные и групповые потребности с обеспечением необходимых условий 

для выполнения задания. 

Лидеру также необходимо знать различия персонала в проявлении склонности к 

определенному тину задания и реакции на контроль и обеспечение обратной связи. 
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Основная проблема лидерства — поддержание консенсуса и единства персонала 

образовательной организации на основе общих целей и ценностей, осуществление 

специфического подхода для раскрытия индивидуального потенциала персонала. 

В результате взаимодействия членов образовательной организации возникают 

противоречия, следствием которых являются социальные конфликты, поэтому одной из 

задач лидера образовательной организации является минимизация деструктивного 

потенциала конфликта. 

В зависимости от характера конфликта, мотивов участников и влияния, которое он 

оказывает на организационную деятельность, определяется роль лидера в его 

урегулировании. 

Функция лидера образовательной организации в управлении внешними связями 

проявляется в том, что он представляет ее интересы во внешней среде, проявляя при этом 

множество социальных ролей (в зависимости от объекта взаимодействия). 

Ориентируясь на свою образовательную организацию, лидер выполняет 

следующие функции:координатора отношений различных структур и подразделений с 

партнерами;консультанта своего персонала по вопросам взаимодействия с 

партнерами;аналитика информации относительно партнерских взаимоотношений, их 

результативности и направления развития;лоббиста своей образовательной организации. 

Многие исследователи в области социологии и психологии спорят, могут ли быть 

лидерские качества врожденными, или их нужно развивать. Но есть личностные и 

психологические качества человека, которые отличают их от других людей. Это сильные 

и волевые личности, открытые для критики и закрытые от неприятностей, они имеют 

такие черты характера, как:контроль над эмоциями и поведением; позитивный 

настрой;готовность к переменам;твердо верят в удачливость;выражение мыслей коротко и 

понятно;не опускают руки перед трудностями. [7,с.200]. 

Перечисленные свойства характера волевого человека – это еще не все качества, 

присущие лидеру. Существует множество других, характеризующих сильную личность. К 

таковым относятся. 

Спокойствие, честность, целеустремленность, надежность. Честному и 

целеустремленному лидеру верят и следуют за ним, т.к. он не боится трудностей и твердо 

следует своей цели. Такой человек надежный и никогда не подведет последователей, 

доводя дело до конца. 

Открытость. Хороший лидер умеет выслушать и принять во внимание 

предложенные другими идеи, даже если они не соответствуют его планам. Умение 

рассмотреть альтернативное решение своему является положительным навыком для 

лидера. Открытость во взаимоотношениях между ним и его последователями означает 

доверие и уважение в коллективе. 

Творческий подход. Часто случается, что обыденный образ мышления не 

помогает решить проблему. Тогда необходимо расширить границы сознания и подумать 

по-другому, применить другой подход к делу. Лидером обычно является творческая 

личность, не испытывающая трудностей в таких вопросах. Он не отчаивается, а 

предлагает: «А что, если?». Расширенное мышление ведущего подталкивают 

последователей к подобному подходу поиска решения проблем. 

Уверенность и ответственность. Для достижения поставленных целей лидер 

должен быть напористым, а также ответственным за оправдания ожиданий подопечных, 

поэтому он собирает все силы команды на решение задачи и подведение к конечному 

результату. Такая напористость часто воспринимается более «слабыми» людьми, как 

агрессивность. Но следует разграничивать эти понятия. 

Чувство юмора. Это личное и важное качество «сильного» человека, помогающее 

снять скуку, разрядить напряженную обстановку в команде, а также способствует 

развитию корпоративного духа. Юмор является своеобразным видом власти, 

обеспечивающей контроль над членами группы. 
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Энтузиазм. Человек, с преданностью относящийся к своему делу, заслуживает 

доверия последователей. С помощью проявленного энтузиазма лидер становится 

вдохновителем и мотиватором. Несмотря на различие обязанностей, ведущий помогает 

остальным наравне с ними и не боится погружаться «в грязную работу». 

Аналитическое мышление. Лидер всегда видит общую картину ситуации, но для 

детального ее изучения он может «разбивать» ее на отдельные части. Так, не упуская из 

виду конечную цель, ставит несколько маленьких, что ускоряет прогресс в этом 

направлении. Это основные личностные и психологические качества лидера. Они 

проявляются как в повседневной жизни, так и на работе. 

Можно сделать вывод, что лидерство и сильная, волевая личность – это 

неразделимые понятия. Лидер должен иметь множество различных черт характера, 

помогающих ему добиваться успехов на любом поприще. Но обладание ими, это еще не 

означает быть главным и вести за собой общество. Необходимо научиться правильно 

показывать их. 

Анкета“Лидер ли я?”. Цели анкеты: раскрытие личностного потенциала, 

формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих сильных сторон. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество “А” и “Б” ответов. 

Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла. 

Преобладание ответов “B” свидетельствует об очень низком или деструктивном 

лидерстве. 
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В ИГРЕ ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ПОБЕДА? 

В РАЗГОВОРЕ ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ ИНИЦИАТИВУ? 

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ,КОГДА ВАС ХВАЛЯТ ПРИЛЮДНО? 

ОТСТАИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕ МНЕНИЕ, ЕСЛИ … 

В КОМПАНИИ, ВЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАЕТЕ ЗАВОДИЛОЙ? 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СКРЫВАТЬ СВОЕ НАСТРОЕНИЕ ОТ … 

ВСЕГДА ЛИ ВЫ НЕМЕДЛЕННО ДЕЛАЕТЕ ТО ЧТО ВАМ … 

УДАЕТСЯ ЛИ ВАМ В РАЗГОВОРЕ, ПРИВЛЕЧЬ НА СВОЮ … 

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ УЧИТЬ ДРУГИХ? 

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ КРИТИКУ, НЕ … 

Название диаграммы 

НЕТ Да 
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Респондентами были 20 студентов. 

 

На основе нашего исследования можно сделать вывод, что большинство студентов 

являются лидерами. Благодаря данной анкете респонденты смогли осознать свои сильные 

или слабые стороны. 

В современном мире мы всё больше уделяем  повышенное внимание вопросам 

лидерства в организации. Этой тематике посвящается немалое количество исследований и 

публикаций. Человек, желающий стать лидером, должен обладать определенными 

качествами, которые в различных ситуациях должны быть разными. Признается, что 

лидерским качествам можно научиться. Благодаря этим качествам человек может 

приобрести авторитет, и сотрудники признают его лидером. 

Лидер выполняет множество социальных ролей, каждая из которых требует 

наличия конкретных знаний, навыков. Среди проблем, находящихся в компетенции 

лидера, основными являются: утверждение и развитие определенного типа 

организационной культуры; построение эффективной коммуникации в организации; 

формирование рабочих групп и управление ими; управление конфликтами; построение 

коалиций и развитие партнерских отношений; своевременное реагирование на динамику 

внешней среды и управление изменениями. 

Эффективность управления непосредственно связана с оптимальным 

использованием ресурсов организации при решении насущных проблем и ее 

способностью достойно встретить требования ближайшего будущего (в расчете на новые 

достижения). В стабильной ситуации эффективность функционирования организации 

может быть обеспечена менеджментом без учета отношений лидерства. 

Но в нестабильных условиях, требующей от организации постоянной готовности к 

изменениям в соответствии с новыми обстоятельствами и запросами, эффективность 

организационной деятельности зависит от потенциала лидерства. 

В заключении хочется сказать о Лидере Нации Елбасы  – Назарбаеве Нурсултане 

Абишевиче. Ведь Елбасы это не просто звание Нурсултана Назарбаева, это, по сути, 

главный фактор национального модернизационного проекта. Мы сегодня наблюдаем 

свершения истории, когда есть Лидер мирового уровня, выступивший с идеей 

глобального проекта радикального обновления общества. Создана общественная 

уверенность в том, что существует гарантия незыблемости обретенной логики 

казахстанского пути развития. 

«Мало получить власть в свои руки, необходимо достойно ею распорядиться, 

использовав полученные ресурсы для решения глобальных модернизационных задач, 

стоящих перед молодой страной. Это есть осмысление концепции национального 

70% 
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10% 

Общее количество “А” и “Б” ответов. 
 

Больше "ДА" 
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Одинаково  
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лидерства в Казахстане, которая еще требует своего детального научного исследования.»( 

Н.А.Назарбаев) [8]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Жуматова Динара Саматовна 

 «История», 3 курс 

Бекенова Аcия Кыкпаевна 

м.г.н., преподаватель кафедрыпедагогики  

КГПУ им. У.Султангазина 

 

Современные электронные ресурсы, как известно, предоставляют неограниченные 

возможности выбора образовательных материалов для использования на уроке: учебники, 

презентации, видеоролики, сайты учительских сообществ с материалами для обмена 

практическим опытом работы. Помимо этого, электронные ресурсы в настоящее время 

дают возможность быстро проверить уровень усвоения материала, изученного на уроке. 

Электронные образовательные ресурсы являются одной из самых ценных 

составляющих образовательной информационной среды. Именно в образовательных 

ресурсах концентрируется содержательная составляющая учебного процесса. Значение 

электронных ресурсов в учебном процессе существенно большее, чем у обычных 

бумажных пособий, поскольку новые образовательные технологии предполагают 

сокращение персональных контактов преподавателя и учащегося с увеличением доли 

самостоятельной подготовки. Поэтому электронные учебные ресурсы принимают на себя 

поддержку части тех компонент обучения, которые в стандартном учебном процессе 

обеспечиваются очным общением учителя и ученика. 

Для выявления важности Интернет-ресурсов в образовательном пространстве, мы 

провели социологическое исследование. Данное исследование проводилось в виде 

анкетирования. Мы задали респондентам следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы, что современный педагог должен использовать современные 

электронные Интернет-ресурсы для диагностики знаний учащихся? 

2) Проводятся ли обучающие курсы во время лекций и практических занятий по 

использованию Интернет-ресурсов? 

3) Было ли бы Вам интересно побольше узнать о новых современных 

образовательных Интернет-ресурсах? 
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Было опрошено 100 респондентов. В качестве анкетируемых респондентов 

выступили студенты Костанайского Государственного Педагогического Университета. 

Результаты анкетирование возможно представить в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показало социологическое исследование, у будущих педагогов существует 

проблема неосведомленности о современных образовательных Интернет – ресурсах. Как 

показывает практика, сегодня все больше учебных заведений подключается к сети 

Интернет в рамках различных государственных программ развития 

образования. Активное использование учебными заведениями интернет-технологий, 

телекоммуникационных средств в очном учебном процессе позволяют говорить о 

внедрении инновационных процессов, с помощью которых происходят изменения 

различного плана: меняются цели и содержание учебных планов, формы и методы 

обучения. Поэтому сегодня необходимо заняться образовательной подготовкой будущих 

педагогов по использованию Интернет – ресурсов в образовательном процессе, а также по 

их роли и месту в нем.  

В ходе работы над данной статьей, мы проанализировали современные Интернет-

ресурсы, которые направлены на проверку и диагностирование знаний обучающихся на 

занятиях, а также составили пошаговую инструкцию для работы с ними. 

Сервис Kahoot  - и игра и оценка! 
Kahoot — это сравнительно новый сервис для создания   викторин, тестов и 

опросов.  Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с  планшетников, 

ноутбуков, смартфонов, то есть с любого  устройства, имеющего доступ к Интернету. 

Сервис Kahoot  позволяет создавать опросы, и сделать из этих опросов соревнование 

между своими учениками.[3] 

 
Рисунок 1. Kahoot — программа для создания викторин, и тестов 

Алгоритм создания теста с помощью интернет-сервиса Kahoot: 

Шаг 1. Регистрация на сайте Kahoot 
Регистрируемся на сайте https://getkahoot.com, нажимаем на 

кнопку Sign up for free. Далее выбираем статус пользователя для регистрации, в качестве 

https://getkahoot.com/


122 

 

учителя или ученика. Выбираем Teacher и переходим к форме регистрации. Заполняем 

форму регистрации где создаем аккаунт с паролем для дальнейшей авторизации при 

испоьзования сайта. 

Шаг 2. Создание тематики теста 
После регистрации автоматически открывается личная страница пользователя, где 

расположены функции для создания тестов, викторин. Для создания теста необходимо 

нажать на кнопке Quiz, после чего откроется форма для создания тематики теста, здесь же 

есть возможность добавить рисунок по данной тематике, выбрать язык теста, приватность, 

уровень, дать краткое описание тесту и указать ключевые слова виде тегов. Далее 

нажимаем на кнопку Ok, go. 

Шаг 3.Создание вопросов и вариантов ответа теста 
Следующий этап, это непосредственно создание вопросов и вариантов ответа теста. 

Для создания вопроса используем кнопку Add question. Затем откроется форма для 

создания вопроса, добавляем вопрос и  четыре варианта ответов, устанавливаем галочку 

на правильном ответе, также можем установить таймер, включить в вопрос фотографии и 

даже видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения 

временного предела для каждого вопроса. При желании учитель может ввести баллы за 

ответы на поставленные вопросы: за правильные ответы и за скорость. Табло 

отображается на мониторе учительского компьютера. Для создания следующего вопроса 

нажимаем на кнопку Next. Аналогичным образом создаем второй, третий и т.д. вопросы. 

Чтобы сохранить тест нажимаем в правом верхнем углу кнопку Save. 

Шаг 3. Предварительный просмотр и запуск теста 
После сохранения теста и нажатия кнопки Save, сервис Kahoot дает возможность  

редактировать тест с помощью кнопки Edit it, предварительно просмотреть тест с 

помощью кнопки Preview it и запуска  теста с помощью кнопки Play it, и поделиться 

ссылкой  теста с помощью кнопки Share it. 

Чтобы предварительно просмотреть и проиграть тест нажимаем на 

кнопку Preview it, после чего появляется окно предпросмотра где слева компьютер 

преподавателя, а справа мобильный ученика. 

 
Рисунок 2. – Окно предпросмотра 

Для участия в тестировании учащиеся просто должны запустить сайт Kahoot.it в 

браузере если будет выполнять тест с компьютера, либо установить и запустить 

приложение kahoot на смартфоне либо планшете.После загрузки учитель должен выбрать 

один из видов режима прохождения теста Classic (индивидуально) либо  Teammode 

(команда) и перейти в окно списка тестируемых учеников и где будет представлен PIN-

код, по которому учащиеся будут иметь доступ к данному тесту. 

Учащиеся должны на своих смартфонах либо на компьютерах ввести PIN-код, 

который  представляет учитель со своего компьютера и свои имена. Далее в окне теста 

учителя появится список тестируемых учеников, после чего дождавшись пока все 

зарегистрируются учителю стоит нажать на кнопке Start для запуска теста. 
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Шаг 4. Прохождение теста 
Загружается тест с тематикой и фоновым рисунком, далее появляется первый 

вопрос с вариантами ответов. Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный 

ответ. Варианты представлены геометрическими фигурами. Ученик нажимает на 

соответствующую фигуру и появляется сообщение о верном либо неверном ответе. Далее 

учитель нажимает на кнопку Next и появляется следующий вопрос. 

 

Рисунок 3. – Окно проверки правильного ответа вопроса 

  

Шаг 5. Рефлексия и отчет по результатам теста 
По окончанию теста выходит статистика, где выявляются лидеры среди 

тестируемых учеников по их количеству набранных баллов.Далее выводится окно 

обратной связи рефлексия, где учащиеся могут дать свою оценку тесту. 

Шаг 6.  Получение отчета по итогам теста 
В завершении теста  можно при помощи кнопки Save Results вывести отчет с 

результатами теста. Для скачивания отчета на компьютер необходимо нажать на 

кнопке Direct Download.Отчет результатов теста скачивается в формате .xls, открываем 

скачанный файл с помощью программы Excel и видим результаты теста. Использование 

данного сервиса  может быть хорошим способом оригинального получения обратной 

связи от учащихся. 

Одной из особенностей Kahoot является возможность дублировать и редактировать 

тесты, что позволяет учителю  сэкономить много времени. 

Научиться пользоваться сервисом довольно легко. Хотя имеются и обучающие 

ролики. 

Сервис Socrative: создание викторин и тестов для учащихся 
Socrativе – сервис,  который  помогает учителям создавать тесты и викторины для 

определения уровня знаний учащихся. Этот сервис позволяет создавать новые опросы 

прямо во время совместной сессии учителя и учеников, работающих с приложением. Вы 

словно работаете в «виртуальной комнате», в которой главным является преподаватель: 

он даёт старт опросам, создаёт новые и так далее. А ученики со своих мобильных 

устройств либо компьютеров подключаются к действию.  На вопросы викторины можно 

отвечать под своим именем или же анонимно, в зависимости от того, какой режим 

использования предусмотрел преподаватель.  Ответы участников викторины помогают 

учителям анализировать, насколько успешно усвоен материал и оценить объёмы их 

знаний для того, чтобы преобразовать и улучшить учебную программу. Учителя могут 

сделать выводы о наличии преуспевающих и отстающих студентов, об успеваемости 

класса в целом и проследить изменение этих показателей с течением времени. [4] 

Алгоритм создания теста с помощью интернет-сервиса Socrative 

Шаг 1. Регистрация на сайте https://socrative.com/ 
Для составления викторины или теста необходимо 

зайти сайт https://socrative.com/ и выбрать регистрацию в качестве учителя нажимая на 

кнопку Teacher login и в открывшемся окне авторизации выбрать на кнопку Get Account, 

https://socrative.com/
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после чего откроется форма регистрации пользователя, где необходимо пройти три этапа: 

создание профиля,  указание учебного учреждения, создание аккаунта . 

– Сайт сервиса Socrative 

 
Рисунок 4. – Форма регистарции учителя 

Зарегистрировавшись на сайте socrative.com,  в дальнейшем можно 

 авторизироваться на этом сайте при помощи созданного аккаунта с паролем, либо 

использовать специальные приложения  на смартфонах. Существует два вида приложения 

для iOS и Android: SocrativeStudent и Socrative Teacher. Скачать их можно на официальном 

сайте приложения. 

Шаг 2. Создание теста 
После регистрации пользователя в качестве учителя на сайте socrative.com 

автоматически создается личная страница учителя, где верхней части экрана по центру 

страницы будет указан индивидуальный код комнаты учителя, используя который 

учащиеся в дальнейшем могут иметь доступ к тестам данного учителя. Для создания теста 

нужно перейти по вкладке Quizzes, где с помощью команды Add quiz – Create new создаем 

тематику теста и выбираем один видом вопросов.СервисSocrative  предлагает множество 

различных вариантов тестов: в виде вопросов, на которые нужно отвечать «правда» или 

«ложь», вопросов с несколькими вариантами ответов и открытых вопросов. 

При выборе кнопки  True/False, вы можете создать вопрос с ответом «правда» либо 

«ложь»  и нажатием кнопки Save сохранить вопрос. При выборе кнопки MultipleChoice, 

создается вопрос с множествами вариантами ответов, где для обозначения правильного 

ответа нужно указать галочку на нем. Для создания открытого ответа  с кратким ответом, 

нужно выбрать кнопку  Short answer. 

Шаг 3. Прохождение теста 
После создания теста чтобы его запустить,  нужно перейти во вкладку Launch и 

нажать на кнопке Quiz, после чего откроется окно, где представлен список ранее 

созданных тестов и выбрав один из них нажать на кнопку Next. Следующим этапом 

является выбор метода проведения теста: Instant Feedback (мгновенная обратная связь, где 

учащиеся могут отвечать на вопросы по порядку, а не по ответам). Мгновенная обратная 

связь предоставляется после каждого вопроса. Вы отслеживаете прогресс в таблице 

результатов.), Open Navigation (открытая навигация, где учащиеся могут отвечать на 

вопросы в любом порядке и изменять ответы перед тем, как завершить тест.  Учитель 

может отслеживаеть прогресс в таблице результатов), Teacher Paced (учитель 

контролирует поток вопросов и отслеживаете ответы по мере их возникновения. Вы 

можете пропустить и вернуться к вопросам). После выбора метода прохождения теста 

последним шагом является запуск теста при помощи кнопки Start. 

Готовый тест даёт мгновенную возможность дистанционно проверить 

учеников. Наличие отдельных компьютеров в классе совсем необязательно, задания 



125 

 

можно выполнять и на смартфоне или планшете. Из изюминок Socrative стоит отметить 

также и функцию контроля времени, выделяемого на этапы выполнения работы: по 

выбору учителя ученики могут выполнять тест в собственном ритме, либо в 

режиме жёсткого контроля времени учителем. Система также позволяет учителю 

отслеживать в реальном времени, сколько человек уже закончило работу и сколько дано 

правильных ответов. 

Ниже можно увидеть весь процесс пошагово с помощью скриншотов из сайта и 

приложения. После запуска теста учителем  из сайта либо приложения SocrativeTeacher,  а 

ученик, запустив приложение SocrativeStudent на своем смартфоне либо через сайт 

Socrative.com, в первую очередь должен набрать код "комнаты" в графе 

"EnterTeacher'sRoomCode", который предоставляется  учителем. Далее ученик  вводит 

свое имя регистрируясь в тесте. При старте теста в окне учителя будет представлен весь 

процесс прохождения теста учениками, здесь учитель может в реальном времени 

просмотреть сколько учащихся подключились к тесту, их имена и ответы на вопросы 

теста. 

После старта у ученика появляется автоматически подобранный первый вопрос. 

Вопросу могут быть различного типа, как уже выше было сказано: вопрос с выбором 

ответа «верно/неверно», открытый вопрос, либо вопрос с несколькими вариантами 

ответов. 

Ученик выбирает один из предложенных вариантов ответа и 

нажимает SubmitAnswer, после которого узнает, правильно ли он ответил. Учитель при 

создании теста может включить объяснение (explanation) к этому вопросу, которое 

студент видит после того, как ответил. 

В это же время у учителя на экране в виде таблицы появляются ответы учеников. 

Зеленым квадратом выделяются правильные, красным неверные ответы студентов: 

Шаг 4. Получение отчета по итогам  теста 
По окончанию теста учитель нажимает на кнопку Finish. Большим плюсом 

Socrative является автоматический отчёт по тесту, который высылается на электронную 

почту учителя, значительно сокращающий время, затрачиваемое на проверку и 

оценивание контрольных работ. Для вывода отчета нажимаем на кнопке Get Reports, 

после чего если мы хотим отправить отчет на электронную почту выбираем E-mail, а если 

хотим скачать отчет то нажимаем на Download. Отчет высылается в формате файла .xls. 

Сервис Socrative получает положительные отзывы как от учащихся, так и от 

учителей. Первые отмечают тот факт, что занятия становятся интереснее и веселее, а 

вторые — простоту в использовании и большой объём данных, которые собираются не 

вручную, а автоматически самой программой. 

Исходя, из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что опыт 

использованияИнтернет-ресурсов показывает эффективность этой формы контроля. 

Тесты, разработанные с учетом последовательности изучения тем, помогают выявить 

пробелы в знаниях, определить насколько осознанно учащиеся владеют теоретическим 

материалом. Это позволяет внести необходимые коррективы в дальнейшую работу с тем 

или иным учеником или с классом. Использование такого вида работы помогает 

осуществить опрос учащихся по разным проблемам, превратить урок в увлекательное 

занятие. 
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Аннотация 
Мақалада Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекетті кпедагогикалық 

университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің студенттерінің даулы 

жағдайларда мінез-құлықтың әртүрлі формаларарын көрсетуін зерттеу міндеті 

қойылған. Авторлар жанжал түсінігі мен мәнін қарастырды. Мақалада даулы 

жағдайларда мінез-құлық формаларының көрінуне ерекше көңіл бөлінеді. Мақала 

авторлардың психологиялық-педагогиялық факультет студенттерінің даулы 

жағдайларда әртүрлі мінез-құлықты көрсету формаларын зерттеу нәтижесінде, 

жанжаларды шешу бойынша ұсыныстар әзірледі.  

 

Аннотация 
В статье ставится задача исследовать тенденции к проявлению различных форм 

поведения в конфликтных ситуациях студентов психолого-педагогического факультета 

Костанайского государственного педагогического университета имени 

УмырзакаСултангазина. Авторами были рассмотрены понятие и сущность конфликта. 

Особое внимание в статье уделяется формам поведения в конфликтных ситуациях. На 

основе проведенного авторами исследования тенденций к проявлению различных форм 

поведения в конфликтных ситуациях студентов психолого-педагогического факультета 

выработаны рекомендации по разрешению конфликтов.  

 

Аbstract 
The article aims to investigate the tendencies to the manifestation of various forms of 

behavior in conflict situations of students of the psychological and pedagogical faculty of 

Kostanay State Pedagogical University named after UmyrzakSultangazin. The authors reviewed 

the concept and essence of the conflict. Particular attention is paid to the article forms of 

behavior in conflict situations. Based on the research conducted by the authors of tendencies to 

the manifestation of various forms of behavior in conflict situations, students of the 

psychological-pedagogical faculty developed recommendations for resolving conflicts.  

 

Түйін сөздер: жанжал, бейімдеу, ынтымақтастық, ымыраға, келу, болдырмау. 

Ключевые слова: конфликт, приспособление, соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание. 

Keywords: conflict, adaptation, rivalry, cooperation, compromise, avoidance. 

 

Конфликты являются вечным спутником нашей жизни. И потому даже самая 

последовательная политика гуманизации на предприятиях и в учреждениях и лучшие 

методы управления не защитят от необходимости жить в условиях конфликтов. 

Цель: исследование тенденций к проявлению различных форм поведения в 

конфликтных ситуациях студентов ППФ. 

Задачи: изучить понятие и сущность конфликта; ознакомится с  формами 

поведения в конфликтных ситуациях; исследовать тенденции к проявлению различных 

https://www.kspi.kz/ru/enrollee/list-of-specialties/5b010300
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форм поведения в конфликтных ситуациях студентов ППФ; выработать рекомендации по 

разрешению конфликтов. 

Объектом исследования является конфликт как явление и феномен социальной 

сферы жизнедеятельности человека. 

Предметом исследования выступают формы поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликт как социальное явление впервые был сформулирован в работе Адама 

Смита “Исследования о природе и причинах богатства народов” (1776 г). В ней была 

высказана мысль, что в основе конфликта лежит деление общества на классы и 

экономическое соперничество. Это деление и является движущей силой развития 

общества, выполняющей полезные функции. Проблема социального конфликта также 

получила обоснование в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Этот факт 

послужил основанием для западных ученых причислить марксистскую концепцию к 

числу “конфликтных теорий”. Нельзя не отметить, что в марксизме проблема конфликта 

получила упрощенное толкование. По сути, он сводился к столкновению между 

антагонистическими классами. 

Свое теоретическое обоснование проблема конфликта получила в конце XIX - 

начале ХХ в. Английский социолог Герберт Спенсер (1820-1903 гг.), рассматривая 

социальный конфликт с позиций социал-дарвинизма, считал его неизбежным явлением в 

истории общества и стимулом общественного развития. Такой же позиции придерживался 

немецкий социолог (основоположник понимающей социологии и теории социального 

действия) Макс Вебер (1864-1920 гг.). Его соотечественник Георг Зиммель (1858-1918 гг.) 

впервые ввел термин “социология конфликта”. На основе его теории “социальных 

конфликтов” позже возникла так называемая “формальная школа”, представители которой 

придают противоречиям и конфликтам значение стимуляторов прогресса.  

Представители социального дарвинизма дали описание разнообразных конфликтов, 

выявив различные типы агрессивного поведения людей:  

1. территориальная агрессия; 

2. агрессия доминирования; 

3. сексуальная агрессия; 

4. агрессия родителей;  

5. агрессия ребенка; 

6. моралистическая агрессия;  

7. агрессия грабителя;  

8. агрессия жертвы по отношению к грабителю. 

Безусловно, в реальной жизни существует немало проявлений подобных типов 

агрессии, однако они, к счастью, не носят всеобщего характера. 

Другая точка зрения на конфликт принадлежит функционалистам: конфликт 

рассматривается как искажение, дисфункциональный процесс в  

общественных системах. Ведущий представитель этого направления – 

американский социолог ТолкоттПарсонс (1902-1979) трактовал конфликт как социальную 

аномалию, «бедствие», которое необходимо преодолевать. Он сформулировал ряд 

социальных предпосылок, обеспечивающих стабильность общества: 

1. удовлетворение основных биологических и психологических потребностей 

большей части общества;  

2. эффективная деятельность органов социального контроля, воспитывающих 

граждан в соответствии с принятыми в данном обществе нормами;  

3. совпадение индивидуальных мотиваций с общественными установками. 

В Европе в 60-е годы также возродился интерес к конфликту. В 1965 году 

немецкий социолог Ральф Дарендорф опубликовал работу «Классовая структура и 

классовый конфликт», а через два года эссе под названием «Вне утопии». Его концепция 

«конфликтной модели общества» построена на анти утопическом, реальном видении мира 

– мира власти, конфликта и динамики. «Вся общественная жизнь является конфликтом, 
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поскольку она изменчива. В человеческих обществах не существует постоянства, 

поскольку нет в них ничего устойчивого. Поэтому именно в конфликте находится 

творческое ядро всяких сообществ и возможность свободы, а также вызов рациональному 

овладению и контролю над социальными проблемами». 

Очевидно, каждому человеку приходилось сталкиваться с конфликтными 

ситуациями. Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, 

социальных групп, во взаимоотношениях между людьми. Ничего странного в этом нет. 

Как образно заметил американский психолог Б. Вуп: «Жизнь – процесс решения 

бесконечного количества конфликтов. Человек не может избежать их. Он может решить 

участвовать в выработке решений или оставить это другим». Поэтому студенту, да и 

каждому культурному человеку необходимо иметь хотя бы элементарные представления о 

конфликтах, способах поведения при их возникновении, к сожалению, для большинства 

людей характерно неумение находить достойный выход из них. Кроме того, как только 

возникает конфликт, а он всегда связан с эмоциями, мы начинаем испытывать 

дискомфорт, напряжение, которые могут привести даже к стрессовым ситуациям, нанося 

тем самым ущерб здоровью участников конфликта. 

Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные ассоциации: 

угрозы, враждебность, непонимание, попытки, порой безнадежные, доказать свою 

правоту, обиды... В результате сложилось мнение, что конфликт – всегда явление 

негативное, нежелательное для каждого из нас, а в особенности для руководителей, 

менеджеров, так как им приходится сталкиваться с конфликтами чаще других. Конфликты 

рассматриваются как нечто такое, чего по возможности следует избегать. 

Понятие конфликта, его сущность  

Слово "конфликт" – латинского корня и в буквальном переводе означает 

"столкновение". В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет обычно 

либо к конструктивным (например, к усилению групповой динамики, развитию 

коллектива), либо к деструктивным (например, к развалу коллектива) последствиям. 

Таким образом, конфликты в самом общем виде могут квалифицироваться как 

конструктивные – с позитивным знаком и деструктивные – с негативным знаком. 

Существует достаточное количество определений понятия «конфликт». 

Конфликт – борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть, 

ресурсы, в которой целями являются, нейтрализация, нанесения ущерба или уничтожение 

соперника. В данном определении четко и ясно указанны цели конфликтного 

взаимодействия, возможные действия в случае сопротивления оппонента, причем 

действия перечисляются в порядке нарастания силы [1]. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов двух или более людей. В этом определении акцент сделан 

на предмет столкновения в виде противоположных целей, интересов, а вопрос методов 

воздействия остается неизвестным [2]. 

Конфликт = конфликтная ситуация + инцидент 

Конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, содержащие истинную 

причину конфликта. 

Инцидент – это стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта. 

Конфликт – это открытое противостояние как следствие взаимоисключающих 

интересов и позиций. 

Вторая формула конфликта: 

Конфликтная ситуация + Конфликтная ситуация + ... = Конфликт (2) 

Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к конфликту. При этом 

конфликтные ситуации являются независимыми, не вытекающими одна из другой. 

Данная формула (2) дополняет первую (здесь каждая из конфликтных ситуаций 

своим проявлением играет роль инцидента для другой). Разрешить конфликт по этой 

формуле – значит устранить каждую из конфликтных ситуаций. 
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Во многих конфликтах можно обнаружить не одну конфликтную ситуацию или 

найти несколько вариантов ее формулировки. 

Именно по этой причине ключевую роль в разрешении конфликта играет умение 

правильно определить и сформулировать конфликтную ситуацию. 

Важно помнить, что конфликтная ситуация – это диагноз болезни, имя которой 

"конфликт". Только правильный диагноз дает надежду на исцеление. Для того чтобы 

сделать эту процедуру наиболее эффективной, нужно запомнить следующие несложные 

правила: 

Помните, что конфликтная ситуация – это то, что необходимо устранить. 

Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 

Формулировка должна подсказывать, что делать. 

Задавайте себе вопросы "почему?" до тех пор, пока не докопаетесь до 

первопричины, из которой проистекают другие. 

Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по возможности не 

повторяя слов из описания конфликта. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 

Таким образом, можно выделить три основных компонента конфликта: 

1. В конфликте всегда присутствует противоречие, столкновение позиций, за 

которым стоит различие интересов, ценностей или нормативных представлений сторон. 

Участники конфликта ощущают, что выигрыш первой стороны — это проигрыш для 

другой. 

2. В конфликте всегда затрагиваются значимые для человека интересы или 

представления (независимо от того, о чем идет речь), что является причиной выраженных 

отрицательных эмоций у участников и становится часто основным препятствием в поиске 

разумного выхода из создавшегося положения. 

3. Конфликт также обязательно предполагает элемент конфликтного поведения-

противодействия, возникающего при попытке решить противоречие. 

Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые 

конфликтогены – слова, действия (или бездействия), способствующие возникновению и 

развитию конфликта, то есть – приводящие к конфликту непосредственно. 

Коварную суть конфликтогенов можно объяснить тем, что мы гораздо более 

чувствительны к словам других, нежели к тому, что говорим сами. Есть такой афоризм: 

"Женщины не придают никакого значения своим словам, но придают огромное значение 

тому, что слышат сами" [4, с.12]. На самом деле этим грешим все мы, а не только 

представительницы прекрасного пола. 

Эта особая чувствительность относительно обращенных к нам слов происходит от 

желания защитить себя, свое достоинство от возможного посягательства. Но мы не так 

бдительны, когда дело касается достоинства других, и поэтому не так строго следим за 

своими словами и действиями (то есть, не особенно задумываясь, "запускаем на орбиту" 

своих взаимоотношений с окружающими нас людьми различные конфликтогены). 

Однако сам по себе "одиночный" конфликтоген не способен, как правило, привести 

к конфликту. Должна возникнуть "цепочка конфликтогенов" – их, так называемая, 

эскалация. 

Эскалация конфликтогенов – на конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить 

более сильным конфликтогеном, часто максимально сильным среди всех возможных. 

Какова же общая схема этого процесса "обмена любезностями"? Все происходит до 

невозможного просто. Получив в свой адрес конфликтоген, "пострадавший" хочет 

компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому испытывает желание 

избавиться от возникшего раздражения, ответив "обидой на обиду". При этом ответ 

должен быть не слабее, и для уверенности он делается с "запасом". Ведь трудно 

удержаться от соблазна проучить обидчика, чтоб впредь не позволял себе подобного. В 

результате сила конфликтогенов стремительно нарастает. 
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Безусловно, требованиям высокой морали отвечает умение сдержаться, а еще 

лучше - простить обиду. Однако число желающих "подставить другую щеку" не 

множится. 

Выделяют три основных типа конфликтогенов: стремление к 

превосходству;проявления агрессивности;проявления эгоизма. 

Но как же избежать конфликтогенов в процессе общения и взаимодействия с 

другими людьми? Необходимо твердо помнить, что всякое наше неосторожное 

высказывание в силу эскалации конфликтогенов может привести к конфликту. 

Необходимо проявлять эмпатию к собеседнику (представьте, как отзовутся в его 

душе ваши слова, действия). 

Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, 

интересов, точек зрения и т. д. Однако оно, как уже отмечалось, не всегда выражается в 

форме явного столкновения, конфликта. Это происходит только тогда, когда 

существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, 

препятствуют достижению поставленных целей. В этом случае люди просто бывают 

вынуждены каким-либо образом преодолеть разногласия и вступают в открытое 

конфликтное взаимодействие. В процессе конфликтного взаимодействия его участники 

получают возможность выражать различные мнения, выявлять больше альтернатив при 

принятии решения, и именно в этом заключается важный позитивный смысл конфликта. 

Сказанное, конечно, не означает, что конфликт всегда носит положительный характер. 

Нужно не раз и навсегда уничтожить все условия для возникновения конфликтов, а 

научиться правильно ими управлять. Для этого надо уметь анализировать конфликты, 

понимать их причины и возможные последствия. 

Формы поведения в конфликтных ситуациях: 

1. Соперничество. Тот, кто выбирает данную стратегию поведения, прежде всего 

исходит из оценки личных интересов в конфликте, как высоких, а интересов своего 

соперника — как низких. Выбор стратегии принуждения в конечном итоге сводится к 

выбору: либо интерес борьбы, либо взаимоотношения. 

2. Избегание. Стратегия ухода отличается стремлением уйти от конфликта. Она 

характеризуется низким уровнем направленности наличные интересы и интересы 

соперника и является взаимной. Это по сути дела взаимная уступка. 

3. Приспособление. Человек, придерживающийся данной формы, так же как и в 

предыдущем случае, стремится уйти от конфликта. Но причины "ухода" в этом случае 

иные. Направленность на личные интересы здесь низкая, а оценка интересов соперника 

высокая. Иначе говоря, человек, принимающий стратегию уступки, жертвует личными 

интересами в пользу интересов соперника. 

4. Компромисс. Компромиссная стратегия поведения характеризуется балансом 

интересов конфликтующих сторон на среднем уровне. Иначе ее можно назвать стратегией 

взаимной уступки.Стратегия компромисса не портит межличностные отношения. Более 

того, она способствует их положительному развитию. 

5. Сотрудничество. Стратегия сотрудничества характеризуется высоким уровнем 

направленности как на собственные интересы, так и на интересы соперника. Данная 

стратегия строится не только на основе баланса интересов, но и на признании ценности 

межличностных отношений. 

Исследование тенденций к проявлению различных форм поведения в конфликтных 

ситуациях студентов ППФ 

Базой исследования послужил Костанайский государственный педагогический 

университет им. Султангазина. В исследовании приняли участие 18 студентов психолого-

педагогического факультета. Из них :3 студента  2 курса специальности «Психология», 8 

студентов 3 курса специальности «Педагогика и методика начального образования», 7 

студентов 1 курса специальности «Дошкольное образование и воспитание» 
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 Для исследования была использована методика «Тест Томаса - типы поведения в 

конфликте» (адаптация Гришиной) 

В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на 

изменении традиционного отношения к конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их 

изучения широко использовался термин «разрешение конфликтов», он подчеркивал, что 

термин подразумевает, что конфликт можно и необходимо разрешать или элиминировать. 

Целью разрешения конфликтов, таким образом, было некоторое идеальное 

бесконфликтное состояние, где люди работают в полной гармонии. Однако в последнее 

время произошло существенное изменение в отношении специалистов к этому аспекту 

исследования конфликтов. Оно было вызвано, по мнению К. Томаса, по меньшей мере 

двумя обстоятельствами: осознанием тщетности усилий по полной элиминации 

конфликтов, увеличением числа исследований, указывающих на позитивные функции 

конфликтов. Отсюда, по мысли автора, ударение должно быть перенесено с 

элиминирования конфликтов на управление ими. В соответствии с этим К. Томас считает 

нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: какие 

формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, какие из них 

являются более продуктивными или деструктивными; каким образом возможно 

стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает 

применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими 

измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой 

характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы регулирования 

конфликтов:( рис.1) 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение 

в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, 

так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 
                                                           Рис.1   

 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает 

успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, 
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или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба 

проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации 

сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

В своем Опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении 

индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, 

в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения. (Рис.2) 

 
                                                                Рис.2 

 

Обработка результатов. 

Ответьте на каждый вопрос теста. Если ваш ответ (А или Б) совпадает с 

вариантами в «ключе», отметьте знаком"+". Количество баллов, набранных участником 

опроса по каждой шкале, дает представление о том, насколько выражена в него та или 

иная форма поведения в конфликтных ситуациях. 

Тенденции к проявлению различных форм поведения в конфликтных ситуациях 

студентов ППФ 

Исследуя тенденции к проявлению различных форм поведения в конфликтных 

ситуациях студентов ППФ ,мы выяснили ,что у студентов преобладают следующие 

тенденции: соперничество-17.36 % ,сотрудничество-16.79 % ,компромисс-
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25.28% ,избегание-18.30 % ,приспособление-22.26%.Таким образом, у большинства 

преобладают тенденции компромисса и приспособления, которые нельзя рассматривать 

как конструктивные способы разрешения конфликта. ( Рис.3). ( Рис.4) 

 
                                                                Рис 3. 

 
                                                                     Рис.4 

 

В этой связи студентам были даны следующие рекомендации: 

 

Рекомендации 

Анализ ситуации.Для начала необходимо произвести анализ произошедшего и 

понять, какие причины могли привести к такому развитию событий. Помимо этого, вы 

должны осознать степень опасности, которая вам угрожает в данный момент. 

Не нужно думать, что случившееся было спровоцировано только необходимостью 

доказать истину или сложившимися именно в этот момент обстоятельствами, так как 
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проблема может быть намного глубже. Ваш оппонент мог затаить на вас обиду намного 

раньше или же копить свое недовольство долгое время, что привело к ругани между вами. 

Разобравшись в причинах конфликта, можно перейти к следующему шагу. 

Анализ соперника.При возникновении конфликта вы должны четко осознавать, с 

каким человеком имеете дело. 

Если он не уверен в себе, то в такой ситуации он будет стараться как можно дальше 

и лучше спрятаться, не отрицая при этом свою правоту и настаивая на своих принципах. 

Уверенная же личность сможет дать вам отпор в словесном поединке, так как она 

не привыкла отступать, в том числе и от выяснения отношений. 

Наиболее тяжелой ситуацией можно считать спор с чрезмерно упрямым и 

недалеким человеком, который в силу своего положения в обществе пытается всяческими 

силами навязать свою позицию лишь потому, что считает себя «хозяином жизни». 

Также необходимо остерегаться конфликтов с людьми, имеющими отклонения в 

психике или низкий уровень интеллекта. Основными причинами, по которым вам не 

следует связываться с такими личностями, являются наличие агрессивного поведения и 

отсутствие разумного финала. Кроме этого, существует вероятность, что конфликт 

можете перерасти в физическое столкновение, в котором вы можете пострадать из-за 

неразделенного мнения. 

Если вы уже выявили, к какой категории можно отнести вашего оппонента, то 

рекомендуется перейти к подбору стиля поведения и понять, как нужно вести себя в 

конфликтной ситуации. 

Психологи утверждают, что существует пять основных типов стратегий поведения 

в конфликте. Для чего нужно знать эти стратегии? Как правило, человек обычно 

использует одну из них – это зависит от его характера и положения в коллективе. Однако 

не исключено, что при определенных условиях он может применить и другую стратегию. 

Разрушать таким образом динамические стереотипы – значить развиваться как личность. 

Уклонение от спора.Применение этой стратегии можно считать целесообразным, 

если у вас отсутствует время на решение проблемы. Выяснение отношений нужно 

отложить, поскольку ситуация должна быть более тщательно проанализирована. Ее 

советуют использовать для спорных вопросов с руководством. Выбор такого стиля 

поведения является разумным тогда, когда: 

 вы не видите сейчас решение проблемы} 

 в процессе переговоров вы начинаете сомневаться в своей правоте} 

 отстаивание своей точки зрения является более важным для собеседника, а не 

для вас} 

 существует нехватка времени на разрешение конфликта} 

 целесообразней согласиться с мнением оппонента} 

 вы не считаете предмет разногласий довольно серьезным} 

 спор может вызвать более сложные проблемы для вас} 

 существует вероятность ухудшения положения в связи с открытостью 

обсуждений. 

Соперничество.Данная стратегия предполагает открытое отстаивание своей 

позиции. Она применима в таких ситуациях, когда решение проблемы важно для обоих 

участников конфликта. Не исключена вероятность проигрыша в споре. Подбор такого 

стиля поведения должен обуславливаться следующими обстоятельствами: 

 высокая важность решения проблемы именно для вас} 

 у вас отсутствует другой выбор} 

 публичность обсуждения, когда мнение окружающих является для вас 

небезразличным} 

 вы имеете большую силу или власть над человеком и уверены в исходе спора} 

 вы представляете собой авторитет для оппонента} 
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 необходимо быстрое решение проблемы. 

Сотрудничество.Для такого стиля поведения характерен длительный процесс 

разрешения возникшей ситуации, исход которого должен привести к удовлетворению 

обеих сторон. В данном случае необходимо участие всех спорщиков и строгий учет их 

интересов. Использование данной стратегии возможно при: 

 желании остаться с оппонентом в хороших отношениях, так как он является для 

вас близким человеком, другом или коллегой} 

 равноправии сторон} 

 наличии достаточного количества времени для разрешения конфликта} 

 необходимости в поиске обоюдовыгодного решения вопроса. 

Это наиболее конструктивный вариант выхода из конфликта. В его результате 

появляется новый продукт, новая идея, новая команда. 

Приспособление.Нередко люди сталкиваются с такими ситуациями, когда им 

просто необходимо пойти на уступки своему собеседнику. Такое поведение в конфликтах 

психологи называют приспособлением. Чтобы спор не принял более серьезный характер, 

вам следует принять мнение оппонента, хотя бы внешне. 

Данную стратегию лучше всего выбирать тогда, когда вопрос не является для вас 

принципиальным. Это может быть конфликт с руководством, в котором просто жизненно 

необходимо уступить, если вы, конечно, не хотите усугубить свое положение. Используя 

такой подход, вы не только сохраните хорошие отношения с человеком, но и сможете 

выиграть значительное количество времени на принятии общей позиции. 

Компромисс.Здесь вы сможете отстаивать свою точку зрения на проблему, что 

является положительным моментом. Но вам придется также признать мнение другой 

стороны, хоть и частично. Такая стратегия позволяет избежать серьезного развития 

конфликта и принятия решения, удовлетворяющего не только вас, но и вашего 

собеседника. 

Такой способ поведения целесообразно использовать тогда, когда обе стороны 

являются равноправными спорщиками и выдвигают одинаково разумные аргументы в 

свою пользу. Если изменение вашего мнения в соответствии с потребностями оппонента 

является не такой серьезной проблемой, то данный способ подойдет идеально. 

Полученный в ходе обсуждения компромисс даст возможность получить вам хотя бы 

часть того, что вы хотите, а также сохранить доброжелательные отношения с соперником. 

Второй этап решения спорного вопроса.Данная стадия предполагает разрешение 

конфликтной ситуации. Делать это необходимо в соответствии с подобранным вами 

стилем поведения. В данном случае вам и вашему оппоненту потребуется установить свои 

ограничения, которые должна будет принять каждая из сторон. На этом этапе вам 

придется очень быстро перестраивать свои суждения и довольно умело лавировать 

ситуацией. 

Существует ряд правил, которым рекомендуется следовать в процессе обсуждения: 

 Не закрывайтесь от собеседника. Поза «руки на груди» здесь неуместна. 

 Не нужно пристально смотреть на оппонента, поскольку это может привести к 

возникновению агрессии с его стороны. 

 Ни в коем случае не отвечайте в том же тоне, если он является резким, так как 

впоследствии вы не сможете услышать собеседника, а он – вас. 

 Нельзя с ходу давать отрицательную оценку мнению другой стороны. 

 Не перебивайте. Всячески давайте понять, что вы слушаете и понимаете то, о 

чем вам говорят, будьте снисходительны к оппоненту. 

 Принимайте человека таким, какой он есть, и не принимайте на свой счет 

исходящую из его уст ненормативную лексику или другие ругательства. Это позволит 

избежать личностных столкновений. 

 Осуществляйте постоянный контроль над своими действиями, эмоциями, речью 

и мимикой. Если вы будете вести себя спокойно, то страсти смогут существенно утихнуть. 
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 Рекомендуется показывать оппоненту свои чувства к его позиции, а не 

предъявлять ему сразу оценку его мнения. Такое поведение приведет к более 

аргументированным и развернутым ответам собеседника. Вам в обязательном порядке 

требуется четко понять, что имеет в виду другой участник конфликта. 

 Не применяйте в своей речи слова-паразиты, используйте только понятные 

словесные выражения для вашего собеседника, которые он с легкостью сможет разобрать. 

Ни в коем случае не показывайте свое интеллектуальное преимущество перед ним. 

 Необходимо периодически отвлекать другую сторону от спора, пусть даже на 

небольшое время. Такими способами можно считать необходимость сделать важный 

звонок, просьба к собеседнику о перемещении его в другое место комнаты, а также все, 

что вы посчитаете уместным в такой ситуации. 

Спокойствие и уравновешенность – ваши союзники.Помимо всего прочего, вам 

следует подождать немного времени со своим ответом на мнение оппонента. Все его 

требования или фразы нужно пропускать мимо ушей, а также делать периодические паузы 

в разговоре. 

Сразу отвечать на все вопросы участника спора совсем необязательно – лучше 

всего отвлечь его от этого посредством других вопросов, которые никак не 

соответствуют заданной теме. Это позволит вам более тщательно продумать стиль 

вашего поведения для разрешения конфликта. 

 Когда другая сторона немного успокоится и прекратит аргументировать свою 

позицию, вам рекомендуется оценить ее мнение, но таким образом, что бы она поняла 

свою значимость тоже. Здесь можно предложить внести некоторые коррективы в идею 

собеседника, которые помогут при решении проблемы. Выполнение данного требования 

при любых ситуациях оставляет безоружным самого негативно настроенного соперника. 

«Мы сделали ценности единства и согласия фундаментом общества, основой 

нашей особой казахстанской толерантности. Мы должны бережно передавать эти 

ценности каждому будущему поколению казахстанцев». 

Н.А.Назарбаев 
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В начале нового тысячелетия все более очевидной становится непрерывная 

девальвация нравственных и духовных ценностей человека, человеческих общностей, 

социумов. Причиной является системный кризис, который охватил важнейшие сферы 

жизни общества: культуру, науку, религию, образование. Поскольку образование является 

одним из основных факторов формирования общественного сознания, то именно 

образование, изменив парадигму, должно стать социальным институтом, который вернет 

людям утраченную веру в высшие нравственные ценности бытия и смысл человеческой 

жизни, предотвратив тем самым реальную опасность необратимой духовной деградации 

человека и человечества. На наш взгляд, это одна из самых важных проблем в 

современном обществе. 

Современные условия требуют строить обучение на новых принципах с учетом 

специфики мышления современного человека. Как отмечают исследователи, в начале XXI 

в. появились новые подходы не только к обучению, но и образованию вообще. Ученик 

(школьник, студент) стал относиться к образованию как путевке в жизнь, появилась 

большая мотивация обучения. 

Большую важность для современного обучения имеет проблема формирования у 

обучающихся приемов самостоятельного приобретения знаний. Этой проблеме уделяется 

значительное внимание и на протяжении многих лет рассматривали ее в рамках 

различных подходов. Так, в литературе описаны особенности овладения приемами 

умственной деятельности и их переноса, показано значение для интеллектуального 

умения не только знания приема, но и использования его обучающимся в собственном 

опыте, выделены индивидуальные и типические различия овладения приемами, 

лежащими в основе исследования обучаемости. 

Задачи формирования активного молодого человека нашего общества 

обусловливают необходимость изучать обучающихся как активного субъекта 

осуществляемых им видов труда. При этом психологи опираются на принцип единства 

психики и деятельности; по-видимому, необходимо различать методологический принцип 

единства психики и деятельности и собственно деятельностный подход, в рамках 

которого предметом анализа  

Наряду с проблемой ценностей в образовании всегда была актуальной проблема 

целей, поскольку от того, на чем акцентировал внимание педагог, какие ценности были 

для него приоритетны и особенно значимы, зависело, в каком направлении будет 

строиться, и осуществляться процесс обучения и воспитания. В истории развития 

образовательных систем можно выделить два подхода к проблеме целеполагания: 

формирующее (проективное) и свободное. Формирующий подход базируется на том, что 

высшей целью образования является наиболее полное удовлетворение требований 

государства к личности, к выпускнику, который должен обеспечить прогрессивное 

развитие экономики, науки, техники. В рамках этого подхода на первое место выходят 

интересы государства. Второй подход - свободное целеполагание - предполагает создание 

условий для максимального развития способностей каждой личности, ее восхождение к 

высшим человеческим устремлениям, жизненным идеалам и приоритетам, иными 
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словами, максимальное развитие тех свойств человека, которые определяются 

потребностями личности. 

В настоящее время обучение - это многосторонний процесс, включающий все 

элементы различных психологических направлений. 

Достижение цели работы заключалось в решении комплекса взаимосвязанных 

задач, из которых наиболее крупными являются следующие: 

Результаты социологического исследования среди студентов КГПУ им У. 

Султангазина показало, что 53% респондентов наиболее актуальным аспектом 

современной педагогики считают введение инноваций в образовательный процесс, 38 % 

опрошенных обозначают проблемы в инклюзивном образовании и  9%   отдают приоритет 

вопросу об использовании  ИКТ в учебном процессе.  В опросе приняло участие  102 

человека. 

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 

общественного развития как главного требования времени. Под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию 

и распространению новшеств. В современных социально-экономических условиях все 

острее ощущается нехватка специалистов, владеющих глубокими общетеоретическими 

знаниями и многофункциональными умениями. Поэтому на современном этапе идет 

активный поиск путей образования. 

Анализируя региональный опыт развития системы профессионального 

образования, с полной уверенностью можно сказать о возрастании роли новых технологий 

в обществе «быстрого» развития и потребности в системе образования, способной 

ответить на вызов все возрастающего ускорения. Инновационные процессы в образовании 

возникают в ответ на эти социальные требования.  

Инновации в образовании неразрывно связаны с использованием ИКТ. Важным 

отличием от используемых ранее средств наглядности является то, что интерактивные 

средства обучения — средство, при котором возникает диалог, то есть активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального 

времени. 

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые формы 

учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших 

объемов информации, представленных в различной форме, управление отображением на 

экране моделями различных объектов, явление, процессов.  

Следующий актуальный на сегодняшний день аспект, о котором пойдет речь, это 

инклюзивное образование. Модернизация казахстанского образования в целом немыслима 

без создания образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья. 

Именно этот аспект часто находит непонимание среди педагогических кадров, 

особенно педагогов специальных организаций образования. Многие из них понимают так, 

что если инклюзивная система образования будет внедрена, то это автоматически 

повлечет за собой закрытие сети специальных школ. В то же время многие из педагогов-

дефектологов отмечают, что довольно большое количество детей с ограниченными 

возможностями уже сидят в «обычных» школах, не получая при этом соответствующей 

учебной и коррекционной поддержки. 

Необходимо понимать, что развитие системы инклюзивного обучения 

направленно, прежде всего, на защиту интересов детей, которые так или иначе уже 

стихийно вовлечены в обучение в общеобразовательной школе. А также детей с 

ограниченными возможностями, которые в силу разных факторов, часто вследствие 

тяжелых форм интеллектуальной и физической недостаточности не могут посещать те или 

иные организации образования. 
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В нашей стране функционирует 39 специальных детских садов и 315 специальных 

групп, в которых получают воспитание и образование более 15 тысяч детей дошкольного 

возраста, 106 специальных школ и 1219 специальных классов при общеобразовательных 

школах, где обучаются около 25 тысяч детей школьников. В настоящее время 

коррекционно-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями 

оказывает 17 реабилитационных центров, 133 кабинета психолого-педагогической 

коррекции, 558 логопедических пунктов при школах. В республике насчитывается 138 513 

детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, что составляет 2,8 % от 

общего числа детского населения. 
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Аннотация 

Мақалада болашақ мұғалім-студенттердің кәсіби дайындық тақырыбы 

көтеріледі. Педагогикалық жасақтар студенттердің балалармен практикалық жұмыс 

дағдыларын жетілдіру үшін тиімді құрал болып табылады деп санайды. Нәтижесінде 

педагогикалық жасақ мектебінен өткен студенттер белсенді және психологиялық 

тұрғыдан балалармен жұмыс істеуге дайын болады. 

 

Аннотация 
В статье  поднимается тема профессиональной подготовки студентов – будущих 

учителей. Считают, что педагогические отряды являются эффективным средством для 

отработки практических навыков работы студентов с детьми. В итоге студенты, 

прошедшие школу педагогического отряда, становятся более активными и 

психологически готовы в работе с детьми. 

 

Аbstract 
 The article raises the topic of professional training of students – future teachers. It is 

believed that the teaching teams are an effective tool for practicing practical skills of students 

with children. As a result, students who have passed the school of pedagogical group become 

more active and psychologically ready to work with children. 
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Создание условий для развития молодежных объединений становится 

неотъемлемой частью государственной политики. Роль молодежной организации состоит 

в том, чтобы ребёнок, входя во взрослую жизнь, в сложную систему социальных связей, 

не потерялся в сфере человеческих взаимоотношений, духовности, экономике, политике, 

полностью реализовал себя как личность. 

Цели: создание условий для творческих индивидуальных способностей молодежи, 

формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной 

нравственностью, раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей.  

Задачи: создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации 

детей, подростков, юношества и педагогов посредством предложения и участия в 

разноуровневых тематических и социально-значимых программах; гуманизация 

воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемирного развития 

личности; создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации. 

Методы исследования: изучение исследовательских работ; изучение и обобщение 

педагогического опыта; анализ и обобщение литературных источников;анкетирование. 

Педагогические отряды – это молодежные объединения, основанные на базе 

высших и средне специальных учебных заведений, где есть специальности с 

педагогическим уклоном [1, с. 184]. На базе Костанайского государственного 

педагогического  университета имени УмирзакаСултангазина и детского центра  работает 

студенческий педагогический отряд “Ровесник”.  

Основными задачами работы отряда являются: профессиональная педагогическая 

ориентация студентов; создание благоприятных условий для самореализации и развития 

педагогических способностей будущего специалиста.  

ПО «Ровесник» под эгидой «Школа Вожатского мастерства» занимаются каждый 

четверг со студентами.Все пришедшие в отряд студенты обязаны пройти курс обучения. 

Каждый четверг приглашенные преподаватели дают знания и готовят студентов к 

практической работе с детьми. На занятиях происходит разбор ситуаций, отрабатываются 

воспитательные технологии, проводятся тренинги, игры,создаются педагогические 

проекты. На год вперед расписываются мероприятия такие как: коммунарские сборы и 

много различных мероприятий, где вожатые, которые только год назад вступили в ряды 

отряда, получают не только теоретические знания, но и большую практическую часть. 

Формы работы, применяемые в педагогических отрядах разнообразные: 

самоуправление, тренинги, соревнования, деловые игры, КТД и др.  

Студенты привлекаются к разработке тематических мероприятий, акций, проходят 

все стадии работы над ними: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, 

согласование, экспертиза и реализация. Студенты достигают успеха в конкретных видах 

деятельности и проектируют программу собственного развития, а также расширяют 

пространство социального взаимодействия. У них происходит смена круга общения, 

проба и освоение социальных и профессиональных ролей.. Получили психолого-

педагогические знания для практической работы с детьми. Эти знания им пригодятся в 

будущей профессии и в жизни. 

Каждый год,летом проходят инструктивные сборы. Студенты практикуются, 

выступают на мероприятиях, показывают свое мастерство, достигают успеха в 

конкретных видах деятельности и проектируют программу собственного развития, а 
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также расширяют пространство социального взаимодействия. У них происходит смена 

круга общения, проба и освоение социальных и профессиональных ролей. 

Изучив данную тему сделали вывод, что воспитание является одной из важнейших 

составляющих общеобразовательного процесса наряду с обучением. Для развития 

целостной, всесторонне развитой личности важно понимать воспитание как 

взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей. 

Также необходимо отметить, что практика воспитания своими корнями уходит в 

глубинные пласты человеческой цивилизации.  

Педагогика прошла длинный путь развития, пока не создала эффективные теории и 

методики воспитания, обучения и образования, которыми руководствуются современные 

педагоги в процессе воспитания школьников. Без четкого знания методов воспитания, 

последовательности их применения нельзя совершенствовать педагогическое мастерство 

и правильно воспитывать.  

Важнейшие способы воспитательной работы, которые используются в процессе 

формирования у школьников отношений (личностных качеств), и являются методами 

воспитания. 
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Аннотация 

"Заманауи мектепте инновацияны басқару" тақырыбындағы ғылыми жоба білім 

беру үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу мәселелерін және қазіргі мектепте 

инновацияны басқару бойынша әдістемелік ұсынымдарды баяндайтын теориялық 

бөлімді қамтиды. Жобаның практикалық бөлімінде У. Сұлтанғазин атындағы Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық университетінің студенттері арасында Заманауи мектепте 

инновациялық үдерістерді басқару теориясындағы студенттердің құзыреттілігін 

анықтау мақсатында тест-сауалнама ұсынылған. Тест-сұрау нәтижелері кесте мен 

диаграмма түрінде көрнекі түрде көрсетілген. Бұл жоба студенттердің заманауи 

мектепте инновацияны басқару мәселесіне қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді, 

бұл олардың кәсіби қасиеттерінің өсуіне ықпал етеді. 

 

Аннотация 
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Научный проект на тему «Управление инновациями в современной школе» 

содержит в себе теоретическую часть, которая освещает вопросы введения 

инновационных технологий в образовательный процесс и методические рекомендации по 

управлению инновациями в современной школе. В практической части проекта 

представлен тест-опрос, который был проведен среди студентов Костанайского 

государственного педагогического университета имени У. Султангазина с целью 

выявить компетентность студентов в теории управления инновационными процессами в 

современной школе.   Результаты тест-опроса наглядно показаны в виде таблицы и 

диаграммы. Данный проект позволит повысить интерес студентов к вопросу управления 

инновациями в современной школе, что будет способствовать росту их 

профессиональных качеств. 

 

Аbstract 

The scientific project "innovation Management in a modern school" contains a 

theoretical part that covers the introduction of innovative technologies in the educational 

process and guidelines for innovation management in a modern school. The practical part of the 

project presents a test survey, which was conducted among students of Kostanay state 

pedagogical University named after U. Sultangazin in order to identify the competence of 

students in the theory of management of innovative processes in modern school. The results of 

the test survey are clearly shown in the form of a table and a chart. This project will increase 

students ' interest in the issue of innovation management in a modern school, which will 

contribute to the growth of their professional qualities. 

 

Түйін сөздер: менеджмент, білім берудегі менеджмент, инновациялар, заманауи 

мектептегі инновациялы қбасқару. 

Ключевые слова: менеджмент, управление в образовании, инновации, управление 

инновациями в современной школе. 

Keywords: management, management in education, innovation, innovation management 

in modern school. 

 

Одной из важнейших характеристик современного Казахстана является взятый в 

начале XXI века курс на реформирование отечественного образования с учетом 

общемировых тенденций организации систем образования. Содержание развития 

отечественного образования отражает перспективы постепенной интеграции его  в 

международное образовательное пространство в контексте вхождения государства в число 

50 конкурентоспособных стран мира. «Я убежден: начатые нами масштабные 

преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного 

сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию — она 

выступит их сердцевиной» [3]. 

Инновационные процессы в отечественном образовании нашли отражение в 

многообразии типов и моделей учебных заведений, создании учебных заведений 

негосударственного сектора, разработке программ авторских учебных курсов, 

расширении спектра применяемых образовательных развивающих технологий, 

установлении контактов с зарубежными педагогами и др. 

Сегодня очевидно, что имеющая место в школьной практике Казахстана 

стихийность, неуправляемость процессов освоения и внедрения педагогических новшеств 

в содержание образования. 

Актуальность нашей темы в том, что на современном этапе инновации перестают 

рассматриваться модным сопровождением школы, а становятся обязательным условием 

становления учебного заведения как открытой системы с целью обеспечения учащихся 

качественными образовательными услугами, что актуализирует проблему их 

планирования, организации и контроля, т.е. - управления инновационными процессами. 
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Объект исследования: образовательный процесс среднего общего образования 

Предмет исследования: компетентность студентов в теме управления 

инновациями в современной школе. 

Цель исследования: выявление осведомленности студентов об управлении 

инновациями в современной школе. 

Задачи: 

1) Раскрыть методологические аспекты развития школьного образования на современном 

этапе как ориентиры смены целевых, содержательных и процессуальных характеристик 

образовательного процесса. 

2) Систематизировать научные знания по теоретическим аспектам инновационных 

процессов в системе образования как основание определения содержания инновационной 

направленности педагогической деятельности в современных условиях развития 

отечественного образования. 

3) Провести тест-опрос среди студентов 

4) Представить результаты тест-опроса в диаграмме и сделать вывод. [табл.1]  [диаг.1] 

Гипотеза: Если мы выявим осведомленность студентов педагогического 

университета об управлении инновациями в школе, то это будет способствовать 

повышению интереса к данной теме и росту уровня их образования. 

Методы научно-педагогического исследования: изучение, анализ и обобщение, 

тест-опрос. 

Современные тенденции в образовании Республики Казахстан.Проблема 

модернизации системы образования является приоритетной во всех посланиях президента 

Республики Казахстан народу Казахстана, в частности в «Плане нации – 100 шагов по 

реализации пяти институциональных реформ» и в «Стратегии «Казахстан - 2050». 

В «Плане нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» в 

шагах 76-79 говорится об изменениях в сфере образования. Особое место уделяется 76 

шагу, в котором президент говорит, о необходимости повышении качества человеческого 

капитала на основе стандартов стран ОСЭР. Для этого проводится поэтапное внедрение 

12-летнего образования, обновление стандартов школьного обучения для развития 

функциональной грамотности, внедрение подушевого финансирования в старшей школе, 

создания системы стимулирования успешных школ. В 79 шаге президент акцентирует 

внимание на повышении конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост экспортного 

потенциала образовательного сектора. 

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый 

фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи 

образование должно стоять первым номером»,- так говорит Н. Назарбаев в статье «Взгляд 

в будущее: модернизация общественного сознания". 

В эпоху глобализации крайне важным является формирование нового поколения, 

принимающего все текущие вызовы и угрозы времени. Главным инструментом для этого 

является – образование[3]. Для удовлетворения образовательных потребностей 

современного общества и его устойчивого развития необходимо использование в системе 

образования информационных и коммуникативных технологий, так как информационная 

культура и грамотность стали залогом успешной профессиональной деятельности 

человека. Использование ИКТ в среднем образовании дает огромные возможности для 

создания абсолютно новых форм и методов подготовки, учащихся к дальнейшему 

обучению. Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения 

мотивации обучения. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе позволяет повысить эффективность уроков, усилить привлекательность подачи 

материала, осуществлять дифференциацию в обучении, а также разнообразить формы 

обратной связи. Особое место занимают технологии позволяющие развивать активность и 

самостоятельность учащихся. Это обучение в сотрудничестве, проектное обучение. 

Современное общество требует от учащихся и педагогов системно-деятельностного 
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подхода к образованию, при котором знания учащийся получает через деятельность и, 

благодаря сопровождению учителя в процессе, приводит свои знания в систему. 

«Открытость и восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое 

отталкивание всего "не своего" – вот залог успеха и один из показателей открытого 

сознания» [3].Управлять инновационными процессами - значит управлятьразвитием 

образования, Инновационный менеджер имеет дело с различными фазами 

инновационного процесса и с учетом этого строит свою управленческую деятельность. 

В современных социально-педагогических условиях цель развития образования 

задает идея приоритетности интересов личности и их гармонизации с интересами 

общества и государства, что придает управлению образованием социально-личностный 

характер. Сущность управления заключается в создании условий, оптимизирующих 

педагогическую инновационную и поисковую деятельность и благоприятствующих 

активизации, осознанию, рефлексии и проявлению субъектами образовательных 

процессов личностных и профессионально-значимых функций. 

Инновационный менеджмент - это совокупность принципов, методов и форм 

управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой 

деятельностью организационными структурами и их персоналом. Как и для любой другой 

области менеджмента, для него характерно следующее: постановка цели и выбор 

стратегии; стадии цикла: планирование, определение условий и организация, исполнение, 

руководство. 

На каждой стадии цикла решаются определенные задачи. 

1.Планирование - составление плана реализации стратегии. 

2.Определение условий и организация - определение потребности в ресурсах для 

реализации различных фаз инновационного цикла, постановка задач перед сотрудниками, 

организация работы. 

3.Исполнение - осуществление исследований и разработок, реализация плана, 

4.Руководство - контроль и анализ, корректировка действий, накопление опыта. 

Оценка эффективности инновационных проектов, инновационных управленческих 

решений, применения новшеств. 

Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму. 

Рассматривая инновационный процесс как цепь последовательных изменений, 

включающую: инициирование, поиск или создание педагогических новшеств, связанных с 

управлением, содержанием образования или технологиями организации образовательных 

процессов, мы в содержательной структуре инновационных процессов выделяем 

следующие компоненты: 

-педагогический поиск новации (коллективное научно-педагогическое исследование; 

опытно-экспериментальная работа; индивидуальный педагогический опыт; модификация 

сертифицированных новшеств); 

-научно-методическое описание новшества; 

-экспертная оценка, аттестация новшества и определение перспектив его использования; 

-введение новшества в образовательную практику на основе создания в образовательном 

учреждении инновационной среды; 

-диффузия, распространение инноваций; 

-обобщение нового опыта, оценка эффективности инноваций. 

В свою очередь, каждый выделенный компонент имеет собственное сложное 

строение и, по-своему, значим в контексте управления инновационным процессом. 

Для инновационных процессов существуют реальные барьеры. В,И, Андреев 

выделяет следующие из них[1]: 

 консерватизм определенной части педагогов (особенно опасен консерватизм 

администрации образовательных учреждений и органов образования); 

 слепое следование традиции по типу: «У нас и так все хорошо»; 



145 

 

 отсутствие необходимых педагогических кадров и финансовых средств для 

поддержания и стимулирования педагогических инноваций, особенно для педагогов-

экспериментаторов; 

 неблагоприятные социально-психологические условия конкретного 

образовательного учреждения и др, 

По мнению И.П. Подласого, образовательное учреждение является 

инновационным, если учебно-воспитательный процесс основывается на принципе 

природосохранности, педагогическая система эволюционирует в гуманистическом 

направлении, организация учебно-воспитательного процесса не ведет к перегрузкам 

учащихся и педагогов, улучшенные результаты учебно-воспитательного процесса 

достигаются за счет использования не раскрытых и не задействованных ранее 

возможностей системы, продуктивность учебно-воспитательного процесса не является 

только прямым следствием внедрения дорогостоящих средств имедиасистем [2]. 

Проведение тест-опроса на тему «Управление инновациями в школе» 

Тест-опрос поводился среди студентов Костанайского государственного 

педагогического университета им. Султангазина следующих специальностей: 

 Педагогика и методика начального обучения (14 человек) 

 Деффектология (24 человека) 

 Педагогика и психология (6 человек) 

 География (3 человека)  

 Биология (3 человека) 

Всего тест-опрос прошли 50 студентов.[табл.1] 

 

Результаты 

Группы студентов Количество правильных ответов (%) 

Педагогика и методика начального 

образования (14 человек)  

70% 

Деффектология (24 человека) 50% 

Педагогика и психология (6 человек)  60% 

География (3 человека) 75% 

Биология (3 человека) 65% 

Таблица 1 
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22% 

16% 

19% 

23% 

20% 

результаты 

Педагогика и методика начального 
образования 

деффектология 

педагогика и психология 

география 

биология 



146 

 

В заключении хочется сказатьпо проведённой нами исследовательской работы 

можно сделать такой вывод: 

Управление инновациями в школе- действительно актуальная тема в образовании 

на сегодняшний день. Современное казахстанская система образования стремительно 

развивается: разрабатываются новые подходы, технологии, методы. Как известно, ни одна 

система не сможет функционировать должным образом без грамотного управления. А так 

как инновации, в любом их виде, в школе в наши дни становятся обязательной частью 

программы, то необходимо и правильное умение, а их управлении.  

Данные нашего тест-опроса среди студентов показали средний уровень 

осведомленности данной темой. Средний показатель- 64%. 

Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять 

первым номером [3]. 

Мы надеемся, что этим исследованием поспособствовали появлению интереса у 

студентов к данной теме и вообще к менеджменту в образовании.  
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Аннотация 

Зерттеудің өзектілігі, бұл тақырып қоршаған ортаның экологиялық жағдайын 

жақсарту жолымен моральдық-сау тұлғаны қалыптастыру және тұтастай алғанда 

мемлекеттің өркендеуі үшін өте маңызды болып табылады. Бұл жұмыстың мақсаты 

экологиялық студенттердің ерекшеліктерін, рөлін және міндеттерін нақтылау болып 

табылады. 

 

Аннотация 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что данная тема 

имеет огромное значение для формирования морально здоровой личности и процветания 

государства в целом за счет улучшения экологического состояния окружающей 

природы.Целью данной работы было выяснить особенности, роль и задачи 

экологического студентов. 

 

Аbstract 
The relevance of the study is due to the fact that this topic is of great importance for the 

formation of a morally healthy personality and the prosperity of the state as a whole by 
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improving the ecological state of the surrounding nature.The purpose of this work was to clarify 

the features, role and tasks of environmental students. 

 

Түйіндісөздер:экология, табиғат, білім, мәдениет, хабардарлық. 

Ключевые слова: экология, природа, воспитание, культура, осознание. 

Keywords: ecology, nature, education, culture, awareness. 

 

Экологическое воспитание - педагогическая деятельность, направленная на 

формирование у студентов экологического культуры. 

Экологическая культура характеризуется знанием общих закономерностей 

развития природы и общества; пониманием взаимосвязи их существования и того, что 

природа является первоосновой возникновения эволюции человека; определением 

социальной обусловленности взаимоотношений человека и природы; преодолением 

потребительского отношения к природе как к источнику материальных благ; умением 

предвидеть влияние деятельности человека на биосферу Земли; подчинением его 

деятельности условиям рационального природопользования и заботы об окружающей 

среде; умением сохранять благоприятные природные условия и максимально доступную 

норму изъятия биологической продукции из природного фонда для удовлетворения 

потребностей человека. 

Экологическая культура предполагает наличие глубоких знаний об окружающей 

среде, экологический стиль мышления, что приводит ответственное отношение к природе 

и своему здоровью; умение и опыт решения экологических проблем; непосредственное 

участие в природоохранной работе, а также способность прогнозировать возможные 

негативные отдаленные последствия природоперетворювальнои деятельности человека. 

Наличие экологической культуры помогает будущему специалисту осознать 

собственный воспитательный потенциал как будущего специалиста, который должен 

владеть методикой эколого-воспитательной работы на производстве. 

Важным компонентом экологической воспитанности является экологическое 

сознание личности, то есть совокупность знаний, представлений человека о ее 

взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействие с миром природы. На этой основе 

формируется соответствующее положительное отношение к природе, а также осознание 

человеком себя как ее части. 

Стержневыми элементами формирования экологического сознания являются: 

- Знание (усвоение основных научных понятий о природе, экологические 

проблемы); 

- Осознание (формирование сознательной.Позиции в отношении окружающей 

среды); 

- Отношение (понимание природы как уникальной ценности и источники 

материальных и духовных сил человека) 

- Навыки (способность практического освоения окружающей среды и его охраны) 

- Деятельность (участие в решении экологических проблем). 

Профессиональное образование в области экологизации подготовки будущих 

специалистов имеет своей задачей формирование у студентов основ биосферного 

мировоззрения специалиста XXI в., То есть понимание необходимости сохранения 

генетического фонда планеты и заботы о судьбе будущих поколений, а также понимание 

экологических проблем (локальных и глобальных) как приоритета в системе 

международного сотрудничества. 

Эффективное экологическое воспитание студенческой молодежи предусматривает: 

- Разноплановость экологического образования, охват всех ее уровней, обеспечение 

потребности государства в экологически грамотных кадрах с учетом потребностей всех 

регионов; 
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- Использование всего разнообразия форм и методов экологического обучения, 

учет специфики учебных материалов в соответствии с особенностями и потребностями 

высших учебных заведений и регионов; 

- Тесная взаимосвязь экологической тематики обучения с жизненно важными 

интересами (потребностями) студентов, населения; 

- Ознакомление студентов с новейшими результатами экологических исследований 

в прикладных областях. 

Важным качеством экологически воспитанной личности является 

сформированность у нее экологической ответственности, то есть осознание 

необходимости брать на себя конкретные обязательства для гармонизации ее связей с 

окружающей средой и способность прогнозировать последствия своей деятельности. 

В структуре экологической ответственности выделяют несколько компонентов (М. 

Левковский). 

Ценностно-ориентацийний компонент определяет систему экологических 

ценностей, которые являются составляющими общечеловеческой культуры и 

представляют ценность всего живого на земле, жизнь человека, его способность 

восхищаться красотой природы, гуманное отношение к другим людям, понимание 

целесообразности добротворчои и разумной преобразовательной деятельности 

человеческих сообществ и т. 

Мотивационный компонент предусматривает проявление студентами 

соответствующих социально значимых и личностных мотивов (проживание в зоне 

жесткого и полужесткого радиологического контроля, загрязненность воздуха, 

несоответствие питьевой воды мировым стандартам, засоренность жилых массивов, 

осознание планетарного загрязнения в целом). Педагог должен направлять свою 

деятельность на формирование реально действующих мотивов у воспитанников. 

Когнитивный компонент ориентирован на развитие у студентов их экологической 

направленности. Она выражается в соответствующих интересах, склонностях, 

убеждениях. Молодые люди должны осознавать себя частью природы, в них должны 

развиваться стремление постоянно общаться с ней. Важно, чтобы студенты понимали 

пагубность влияния местных экосистем с загрязненным воздухом, водоемами и тому 

подобное. 

Личностный компонент предполагает понимание и проявление каждым студентом 

собственной неповторимости, уникальности, достоинства, ответственности за все живое в 

этом мире. 

Практический компонент означает практическую деятельность молодежи 

(организация поисковых студенческих групп природоохранного направления: поиск 

редких растений, птиц, животных, записанных в "Красную книгу"; добровольная 

организация студентов для улучшения миниекосистемы: очистка территории учебного 

заведения, насаждения растений и деревьев написание индивидуальных 

исследовательских работ на экологическую тематику). 

Экологическую подготовку специалиста следует направлять на качественное 

усвоение им всего объема экологических знаний в соответствии со спецификой программ 

дисциплин, формирование умения самостоятельно анализировать и моделировать 

типичные экологические ситуации с ориентацией на необходимость управления ими; на 

качественное выполнение несложных комплексных экологических экспертиз; 

формирование способности принимать природоохранные решения на перспективу, 

выполнять экологическую паспортизацию объектов. Специалистов-экологов высшего 

уровня и широкого профиля готовят ведущие университеты Украины, где созданы для 

этого необходимые условия. 

В формировании экологической культуры студентов важное место занимает курс 

"Экология". Усвоению материала этого курса в значительной степени способствуют 

выполнению лабораторных, расчетно-графических, курсовых, дипломных работ, 
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просмотры документальных фильмов и слайдов, которые демонстрировали действие 

экологических законов и принципов на практике (с использованием местных материалов). 

Существенное влияние на формирование экологических знаний имеет проведение 

диспутов. В их процессе возрастает вероятность создания предпосылок (психологических, 

организационных, поисковых) для расширения экологического кругозора и 

ответственности личности. Этому способствуют также научно-поисковые и научно-

экспериментальные исследования студентов, ориентированные на освоение студентами 

современных методов и технологических схем очистки сточных вод на работу над их 

совершенствованием с целью повышения их экономической эффективности и снижения 

экологического воздействия на окружающую среду. Это формирует способности, 

склонности, таланты личности, готовность к самореализации. 

Экологическое воспитание тесно связано с эстетическим. Внутреннее родство 

заключается в формировании ценностного отношения к природе. Это дает основания 

утверждать, что эколого-эстетическое воспитание реализуется на стыке педагогики, 

психологии, искусствоведения, общественных и естественных наук. Поскольку 

эстетическое развитие является неотъемлемой частью экологического образования, то 

законы красоты должны стать категорическим императивом нравственного поведения (в 

этике немецкого философа И. Канта - нравственное повеление, которое присуще ума, 

вечно и неизменным, взятое за основу морали) относительно природы. Своеобразная 

"синтетичность" экологического воспитания приводит к тому, что его нельзя 

ограничивать изучением собственно экологических дисциплин. Оно охватывает 

мировоззренческие, нравственные, эстетические и другие аспекты формирования 

личности. 

Система экологического воспитания предполагает учет таких аспектов (Н. 

Волкова): 

- Национального и регионального подходов к выбору учебного материала 

экологической направленности; 

- Гуманистической направленности и растущей роли экологических факторов в 

решении глобальных проблем человечества (рационального использования природных 

ресурсов, обеспечения населения экологически чистыми продуктами питания, защиты 

среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами) 

- Сохранение духовного и физического здоровья человека; 

- Объективности в раскрытии основных экологических законов и понятий, которые 

дают основания считать экологию наукой, развивается и направлена на решение проблем 

окружающей среды; 

- Связи между приобретенными экологическими знаниями и жизнью, раскрытия их 

ценности не только в производстве, но и в повседневной жизни человека. 

В процессе экологического воспитания необходимо добиваться, чтобы для каждого 

молодого человека законом стали этические правила поведения на Земле, произнесенные 

немецким философом и экологом Е. Калленбахом: 

- Люби и почитай Землю, которая благословляет жизнь и управляет им; 

- Считай каждый твой день на Земле священным и празднуй смену времен года; 

- Не считай себя выше других живых существ и не веди себя так, чтобы они 

исчезали; 

- Будь благодарен животным и растениям пищи, которую они тебе дают; 

- Не губит и не загрязняй богатств Земли оружием войны; 

- Не гонись за доходами от богатств Земли, а пытайся восстанавливать ее 

истощены силы; 

- Не скрывает от себя и от других последствия твоей деятельности на Земле; 

- Не оби будущие поколения, истощая и загрязняя Землю; 

- Употребляй дары Земли умеренно, так как все ее жители имеют равные права на 

ее богатство. 
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Экологическую подготовку, предполагает способность человека занимать 

активную жизненную позицию в сфере улучшения экологической ситуации на Земле и 

охраны природной среды и окружающей среды, рационального природопользования, 

можно считать завершенной, если человек: а) овладеет системой знаний в области 

экологии, теоретически осознает взаимодействие в системе "ноотропные 

(психоэмоциональное) среда - природная среда и окружающая среда", причины 

последствий нарушений и загрязнений природной среды и окружающей среды, 

негативное влияние различных факторов и их совокупности на организм и здоровье 

человека; б) произведет гуманистическое мировосприятие, любовь к природной среде и 

человека как части природы, способствовать самосовершенствованию духовного мира 

человека; в) сформирует волевой фактор с целью реализации знаний и чувств человека 

при практических действиях в быту и производственной сфере. 

Это будет способствовать развитию и обогащению новыми междисциплинарными 

знаниями, которыми овладевает студент, а также новыми фактами, непрерывно 

осмысливаемой за их значимости и рациональностью использования. 

Практическая реализация задач и цели экологического образования в высших 

учебных заведениях основывается на принципах взаимосвязи теоретических знаний с 

практической деятельностью студентов в этой сфере; включении экологических аспектов 

в структуру предметных, специальных обобщающих тем; сочетании аудиторных занятий с 

непосредственным общением с природой, использовании проблемных методов обучения; 

сочетании аудиторной и внеаудиторной природоохранной работы. 
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Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінде өткен «Педагогика ғылымы студенттердің көзімен» атты 

халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференциясының 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

10 ақпан 2019 ж. 

 

Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

әдістемелік апта шеңберінде жыл сайынғы ғылыми іс-шара болып табылатын "Педагогика 

ғылымы студенттердің көзімен" атты халықаралық студенттік ғылыми-практикалық 

конференциясын өткізді.    

Конференция гуманистік құндылықтарға бағытталған жоғары білікті, 

шығармашылықпен жұмыс істейтін, әлеуметтік белсенді мұғалім ретінде болашақ педагог 

тұлғасын қалыптастырумен өткізілді. 

Қазақстан Республикасы мен шетелдердегі заманауи білім беру практикасының 

негізгі бағыттары:  

- заманауи жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы білімнің рөлі мен маңызы;  

- Рухани жаңғыру ұлттық идеясы контекстіндегі білімнің құндылық мағынасы; 

- инклюзивті, интеграцияланған білім берудің ерекшеліктері мен болашағы; 

- оқыту мен оқытуда жаңа тәсілдерді енгізу нәтижелерін түсіну; 

- білім беру тәжірибесінде Цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыру шарттары 

мен инновациялық әдістері; 

- білім беру үдерісіне үш тілді енгізу жолдары; 

- тәрбие жұмысын ұйымдастырудың тұжырымдамалық тәсілдері;   

Конференцияның негізгі бағыттары: 

- «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы сабақ студенттердің ғылыми 

ізденістеріндегі педагогикадағы ұйымдастыруымен мәселелер;  

- «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың өзекті мәселелері; 

- Студенттік зерттеулердегі педагогиканың өзекті мәселелері; 

Қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері жағдайында білім беру практикасын 

жетілдіру мәселелерін талқылауды және Рухани жаңғыру ұлттық бағдарламасын іске 

асыруды қарастыратын секциялар жұмысының негізгі формойстуқұрылымдық 

конференциясы, инклюзивті білім берудің негізгі мәселелерін өзектендіру және талқылау, 

білім беру мазмұнын жаңарту идеяларын іске асыру бойынша педагогтердің тәжірибесін 

жинақтау бойынша мастер-кластар өткізу, заманауи мектеп жағдайында зерттеу 

тәжірибесі, білім беруді цифрландыру жағдайында гуманизациялау мәселесін талқылау.  

Конференция жұмысына 50-ден астам студент қатысты.Қазіргі әлемде 

инновациялар оқушыларды сапалы біліммен қамтамасыз ету мақсатында оқу орнының 

ашық жүйе ретінде қалыптасуының міндетті шарты болып табылады.  

Студенттік ғылыми-практикалық конференцияда қазақстандық білім беру 

мазмұнын жаңғырту жағдайында өзекті жобалар бойынша қызықты перспективалы 

баяндамалар ұсынылды. Баяндамалардың авторлары ғылыми-зерттеу жобаларының 

нәтижелері бойынша зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейін және жақсы шығармашылық 

әлеуетін көрсетті.  

Баяндамалар мен баяндамаларды тыңдап және талқылай отырып, конференция 

қатысушылары келесі ұсынымдарды қабылдады: 

- "педагогикалық ғылым студенттер көзімен" атты студенттік ғылыми-практикалық 

конференция барысында қарастырылған мәселелердің өзектілігін атап өту.»; 

- білім беру саласындағы өзекті ғылыми мәселелерді әзірлеу бойынша 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жандандыру;  
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-авторлық идеяларды одан әрі әзірлеу және оларды ғылыми-зерттеу жобалары мен 

студенттік стартаптар түрінде іске асыру үшін таңдалған бағыт бойынша конференцияға 

қатысушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жалғастыру;  

-түрлі ғылыми форумдар өткізу арқылы студенттік ортада ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына тарту идеясын көпшілікке тарату. 

 

 

«Педагогика ғылымы студенттердің көзімен»  

халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференциясының ұйымдастыру алқасы  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной студенческой научно-практической конференции  

«Педагогическая наука глазами студентов» Костанайского государственного 

педагогического университета имени Умирзака Султангазина 

 

10 апреля 2019 г. 

 

Костанайский педагогический государственный университет имени Умирзака 

Султангазина провел международную студенческую  научно-практическую конференцию 

«Педагогическая наука глазами студентов», являющуюся ежегодным научным 

мероприятием в рамках Методической Недели.    

Конференция проведена с цельюформирования личности будущего педагога как 

высококвалифицированного, творчески работающего, социально активного учителя, 

ориентированного на гуманистические ценности. 

Проблемное поле Конференции составили ключевые направления современной 

образовательной практики в Республике Казахстан и зарубежом:  

 роль и значение образования в условиях глобальных вызовов современности;  

 ценностный смысл образования в контексте национальной идеи Рухани 

жаңғыру; 

 особенности и перспективы инклюзивного, интегрированного образования; 

 осмысление результатов внедрения новых подходов в обучении и преподавании; 

 условия и инновационные методы реализация программы цифровизации в 

образовательной практике; 

 пути внедрение трехъязычья в образовательный процесс; 

 концептуальные подходы к организации  воспитательной работы;   

Основные направления Конференции: 

 Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде студенттердің 

ғылыми ізденістеріндегі педагогикадағы өзекті мәселелер;  

 Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы  негізінде тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың өзекті мәселелері; 

 Актуальные проблемы педагогики в студенческих исследованиях; 

Основной формойстуденческой конференции быларабота секций, 

предусматривающих обсуждение вопросов совершенствования образовательной практики 

в условиях глобальных вызовов современности и реализации национальной программы 

Рухани жаңғыру, актуализация и обсуждение ключевых вопросов инклюзивного 

образования,   проведение мастер-классов по обобщения опыта педагогов по реализации 

идей обновления содержания образования, исследовательской практики  в условиях 

современной школы, обсуждение вопросово гуманизации в условиях цифровизации 

образования.  

В работе Конференции приняли участие более 50студентов.В современном мире 

инновации становятся обязательным условием становления учебного заведения как 

открытой системы с целью обеспечения учащихся качественным образованием.  

На студенческой научно-практической конференции были представлены 

интересные перспективные доклады по проектам, актуальными в условиях модернизации 

содержания казахстанского образования. Авторы докладов по результатам научно-

исследовательских проектов продемонстрировали высокий уровень исследовательской 

культуры и хороший творческий потенциал.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференнции приняли 

следующие рекомендации: 

 отметить актуальность проблем, рассмотренных в ходе студенческой научно-

практической конференции «Педагогическая наука глазами студентов»; 
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 активизировать научно-исследовательскую работу студентов по разработке 

актуальных научных проблем в области образования;  

- продолжить научно-исследовательскую работу участников конференции по 

выбранному направлению для дальнейшей разработки авторских идей и реализации их в 

виде научно-исследовательских проектов и студенческих стартапов;  

- популяризировать в студенческой среде идею приобщения к научно-

исследовательской работе через проведение различных научных форумов.  

 

 

Оргкомитет международной студенческой научно-практической конференции  

«Педагогическая наука глазами студентов» 
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