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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»
от 17 января 2014 г. сказал, что одним из важных приоритетов социальноэкономического развития страны является качественный рост человеческого
капитала. Президент РК Н.А. Назарбаев также отметил, что необходимо
внедрять в систему образования современные методики и технологии процесса
обучения, повышать качество педагогического состава, создать независимую
систему подтверждения квалификации, расширять доступность образования
для молодежи. «Образование должно давать не только знания, но и умение
использовать их в процессе социальной адаптации»,- заметил Президент РК
Назарбаев Н.А.
В данном номере журнала публикуется полный текст Послания
Президента РК Нурсултана Назарбаева, а также выступления ведущих
политологов, принимавших участие в обсуждении Послания Главы
государства. Рассматриваются пути внедрения современных образовательных
технологий в педагогический процесс школы, вуза и вопросы повышения
качества подготовки специалистов в высшей школе, предлагаются формы и
методы приобщения подрастающего поколения к ведущим ценностям
отечественной и мировой культуры, концепция гуманного воспитания
личности.
Авторами статей являются ученые из стран дальнего и ближнего
зарубежья (Болгария, Россия / Российская академия гос. службы при
Президенте РФ, Украина, Киргизия), а также ученые-исследователи ведущих
вузов республики (КазУМОиМЯ им. Абылай хана, КазНУ им. аль-Фараби,
КазНПУ им. Абая, ЮКГУ им. М. Ауэзова, МКТУ им. А. Яссауи, Актюбинский
университет им. С.Байбатшаева, Костанайский ГУ).

Кунанбаева С.С.,
главный редактор,
ректор Казахского университета
международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана
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Послание Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана
17 января 2014 г.
Казахстанский путь – 2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее
Қымбатты қазақстандықтар! Қҧрметті депутаттар!
Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси
бағдарын жария еттім. Басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30
мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел
тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті.
Қазақ елі ӛткен 22 жылда қыруар іс тындырды. Біз үлгілі дамудың ӛзіндік
моделін қалыптастырдық. Әрбір отандасымыздың жүрегіне ӛз еліне деген
шексіз мақтаныш сезімін орнықтырдық. Қазақстандықтар ертеңіне, елінің
болашағына сеніммен қарайды. Халықтың 97 проценті әлеуметтік ахуалдың
тұрақтылығын және оның жыл ӛткен сайын жақсара түскенін айтады.
Бүгінде отанымыздың жетістіктері – әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы.
Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақмерзімдік жоспарлаумен, тұрақты
экономикалық ӛсумен айналысады. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – барлық
саланы қамтитын және үздіксіз ӛсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол –
елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп
шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан
мүдірмей ӛту – ортақ парыз, абыройлы міндет!
Уважаемые соотечественники!
Казахстан ХХI века – страна, созданная с «нуля» всего за два десятилетия
талантливым, трудолюбивым, толерантным народом! Это наше общее детище,
которым мы гордимся! Это наше великое творение, которое мы беззаветно
любим!
Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих
руках штурвал будущего страны.Сегодня по долгосрочным планам работают
многие успешные страны – Китай, Малайзия, Турция. Стратегическое
планирование в ХХI веке является правилом номер один. Ибо никакой ветер не
будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани прибытия. Стратегия2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни
людей, не теряя из виду нашей главной цели. Это означает, что мы ежегодно, а
не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь людей.
Стратегия – это программа конкретных практических дел, которые день за
днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. Но
каждый должен понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать
манны небесной, а эффективно трудиться. Задача государства – создавать для
этого все условия. Я убежден, что достойное Будущее нашей Родины среди
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передовых стран мира – это именно то, что навеки объединит всех
казахстанцев.
Сегодня я хочу представить наш план вхождения в число 30-ти развитых
стран мира. По моему поручению Правительство разработало проект
подробной Концепции. Я в целом одобрил этот документ, который после
доработки с учетом моих поручений в данном Послании будет окончательно
утвержден. По многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут «окном
возможностей» для масштабного прорыва Казахстана. В этот период для нас
сохранятся благоприятная внешняя среда, рост потребности в ресурсах, энергии
и продовольствии, вызревание Третьей индустриальной революции. Мы
должны использовать это время.
К цели 2050-го года мы будем двигаться в непростой глобальной
конкуренции. Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых мы уже
знаем, и много непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных рынках
и в мировой политике. «Лѐгкой прогулки» по ХХI веку не будет. Середина века
уже близко. Развитые страны мира примеряют к ней свои конкретные стратегии.
Вторая треть ХХI века будет однозначно сложнее, а число претендентов в
глобальный список Топ-30 – весьма ограниченным. Я не раз говорил о том, что
понятие «развитая страна» - изменчивая во времени категория. В развитых
странах появляются радикально новые качества жизни народа.
Сейчас фундаментальные показатели развитости демонстрируют
государства - участники Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). В неѐ входят 34 страны, производящие более 60-ти процентов
мирового ВВП. Кандидатами на вступление в ОЭСР являются еще 6 стран –
Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Россия и ЮАР. Все страны-участницы
прошли путь глубокой модернизации, имеют высокие показатели инвестиций,
научных разработок, производительности труда, развития бизнеса, стандартов
жизни населения. Индикаторы стран ОЭСР с учѐтом их будущей долгосрочной
динамики, это и есть базовые ориентиры нашего пути в число 30 развитых
государств планеты.
Я ставлю задачу о внедрении в Казахстане ряда принципов и стандартов
ОЭСР. Они отражены в проекте Концепции. В экономике планируется
достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4 процентов. Надо обеспечить
увеличение объѐма инвестиций с нынешних 18 процентов до 30 процентов от
всего объѐма ВВП. Внедрение наукоѐмкой модели экономики преследует цель
увеличить до 70 процентов долю несырьевой продукции в казахстанском
экспортном потенциале.
Создание новых высокотехнологических отраслей экономики потребует
роста финансирования науки до уровня не ниже 3 процентов от ВВП. Важно в 2
раза снизить энергоѐмкость валового внутреннего продукта. К 2050 году малый
и средний бизнес будет производить не менее 50 процентов объѐма ВВП
Казахстана, вместо нынешних 20 процентов. Производительность труда надо
увеличить в 5 раз – с нынешних 24,5 тысячи до 126 тысяч долларов.
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Главные ориентиры развития социальной сферы до 2050 года заключены в
конкретных индикативных цифрах. Нам надо в 4,5 раза увеличить показатель
объѐма ВВП на душу населения – с 13 тысяч долларов до 60 тысяч долларов.
Казахстан станет страной с преобладающей долей среднего класса. Следуя
глобальной тенденции урбанизации, доля городских жителей вырастет с
нынешних 55 до порядка 70 процентов всего населения. Города и населенные
пункты свяжут качественные дороги и скоростные маршруты всех видов
транспорта.
Утверждение здорового образа жизни и развитие медицины позволит
увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше. Казахстан
станет одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма.
Завершится формирование передовой национальной образовательной системы.
Казахстан должен стать одной из самых безопасных и комфортных для
проживания людей стран мира. Мир и стабильность, справедливое правосудие
и эффективный правопорядок – это основа развитой страны.
Уважаемые соотечественники!
В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран
мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Нам надо
решить ряд задач по следующим приоритетным направлениям.
Первое. Важно скорректировать и усилить тренд инновационной
индустриализации. Я дал ряд поручений Правительству по разработке проекта
Второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на
2016-2019 годы. Нужно ограничить число приоритетов индустриализации.
Нам важно повысить эффективность традиционных добывающих секторов.
Они – наше естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые
подходы к управлению, добыче и переработке углеводородов, сохраняя
экспортный потенциал нефтегазового сектора. Надо окончательно
определиться по возможным сценариям добычи нефти и газа. Важно
наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для
наукоѐмких отраслей – электроники, лазерной техники, коммуникационного и
медицинского оборудования.
Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В
эту отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых
компаний, упростив законодательство. В целом, по традиционным отраслям мы
должны иметь отдельные Планы их развития. Конкретным результатом каждой
пятилетки должно быть создание новых отраслей экономики. В рамках первой
пятилетки созданы автомобиле- и авиастроение, производство тепловозов,
пассажирских и грузовых вагонов. Их надо расширять, выводить на внешние
рынки.
Итак, оставшиеся до 2050 годы делятся на семь пятилеток, каждая из
которых решает вопрос достижения единой цели – войти в число 30 развитых
стран.
В рамках второй и следующих пятилеток следует основать отрасли
мобильных и мультимедийных, нано- и космических технологий,
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робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.
Ключевым звеном работы государства будет создание максимально
благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса, главным
образом, малого и среднего. В ближайшие 10-15 лет надо создать наукоѐмкий
экономический базис, без которого мы не встанем в один ряд с развитыми
странами мира. Это решается на базе развитой науки.
Второе. Важно обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса. Это наша традиционная отрасль. Глобальная
потребность в продовольствии будет возрастать. В этот сектор пойдѐт больше
инвестиций. Поэтому нынешние фермеры должны заботиться о росте
производства, а не довольствоваться краткими достижениями, связанными с
погодными условиями. Конкуренция в глобальном агропроизводстве будет
возрастать. На земле должны работать, прежде всего, те, кто внедряет новые
технологии и непрерывно повышает производительность, работает на основе
лучших мировых стандартов.
В первую очередь, важно создать эффективный земельный рынок, в том
числе через прозрачные механизмы ценообразования. Передача в аренду
сельхозугодий только с учетом привлечения инвестиций и внедрения
передовых технологий повысит конкуренцию. Следует устранить все барьеры,
препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации
фермерства, эффективному землепользованию.
Будущее – за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в
аграрном секторе, главным образом, в форме малого и среднего бизнеса. Здесь
мы должны поддержать бизнес кредитами. Фермеры должны иметь прямой
доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников.
Актуальным
вопросом
является
создание
эффективной
системы
гарантирования и страхования займов сельских производителей. Казахстан
должен стать одним из крупных региональных экспортеров мясной, молочной и
других продукций земледелия. В растениеводстве надо идти по пути
сокращения объѐмов выращивания малорентабельных водоѐмких культур и
замены их овощной, масляничной и кормовой продукцией. Нужен комплекс
мер по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения в
засушливых регионах современных технологий нулевой обработки почв и
других инноваций.
Согласно принятой Концепции по переходу к «зеленой» экономике к 2030
году 15 процентов посевных площадей будут переведены на водосберегающие
технологии. Нам необходимо развивать аграрную науку, создавать
экспериментальные аграрно-инновационные кластеры. Важно не отставать от
времени, и наряду с производством естественного продовольствия, вести
разработку засухоустойчивых генно-модифицированных культур. С учетом
обозначенных задач поручаю Правительству скорректировать планирование
развития агропромышленного комплекса.
Третье. Создание наукоѐмкой экономики – это, прежде всего, повышение
потенциала казахстанской науки. По данному направлению следует
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совершенствовать законодательство по венчурному финансированию, защите
интеллектуальной собственности, поддержке исследований и инноваций, а также
коммерциализации научных разработок. Поручаю Правительству до 1 сентября
текущего года разработать и внести на рассмотрение в Парламент пакет
соответствующих законопроектов. Необходим конкретный план поэтапного
увеличения финансирования науки за конкретные разработки и открытия,
работающие на страну, и доведения его до показателей развитых стран.
Привлечение зарубежных инвестиций надо всецело использовать для
трансферта в нашу страну знаний и новых технологий. Необходимо создавать
совместно с иностранными компаниями проектные и инжиниринговые центры.
Нам следует призвать ведущие транснациональные компании, которые
работают на крупнейших нефтегазовых и горно-металлургических объектах,
чтобы они создавали здесь производства для обеспечения собственных нужд и
сервиса. Я знаю, что некоторые крупные компании готовы это делать.
Правительству следует проработать данный вопрос и при необходимости
создать для этого все условия. Не надо завозить оборудование из-за рубежа,
когда его можно производить у нас в стране.
Важно повышать эффективность национальной инновационной системы,
еѐ базовых институтов. Их активность следует направить на поддержку
стартапов и начальных стадий венчурных сделок. Надо активизировать работу
технологических парков, особенно в крупных городских агломерациях, прежде
всего, в Астане и Алматы. Первый интеллектуально-инновационный кластер
уже успешно работает в Астане на базе Назарбаев Университета. В Алматы –
это Парк информационных технологий «Алатау». Важно продумать меры
стимулирования процесса размещения в технопарках дополнительных
производств крупных казахстанских компаний.
Четвертое. Надо обеспечить динамичное развитие инфраструктурной
триады – агломераций, транспорта, энергетики. Агломерации – это каркас
наукоѐмкой экономики Казахстана. Их создание и развитие – важный вопрос с
учѐтом огромной территории страны и низкой плотности населения. Первыми
современными урбанистическими центрами Казахстана станут крупнейшие
города – Астана и Алматы, далее – Шымкент и Актобе. Они должны стать
также центрами науки и притяжения инвестиций и населения, предоставлять
качественные образовательные, медицинские, социокультурные услуги.
Транспортная инфраструктура – это кровеносная система нашей
индустриальной экономики и общества. Я много раз говорил о том, что
развитой страны без качественных современных магистралей не бывает. Кроме
того, для Казахстана пути сообщения имеют важное значение в плане его
расположения между Европой и Азией, Севером и Югом. Для создания сети
дорог внутри страны мы начали строить автострады «Астана-КарагандаАлматы», «Астана – Павлодар - Усть-Каменогорск», «Алматы-Капчагай-УстьКаменогорск». По этим же маршрутам уже ходят поезда с удвоенной
скоростью.
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Необходимо развивать сектор логистических услуг. Прежде всего, речь
идет о максимальном использовании территории Таможенного союза для
транспортировки наших грузов. Близится к завершению строительство
коридора «Западная Европа – Западный Китай», построена железная дорога в
Туркменистан и Иран, с выходом на Персидский залив. В перспективе
Казахстан должен инвестировать в создание логистических центров в странах,
имеющих выход к морю. Нужно сокращать сроки таможенной обработки
грузов, повышать пропускную способность пограничных переходов, усилить
мощность порта Актау, упростить процедуры экспортно-импортных операций.
Мы строим новую железную дорогу протяженностью 1200 километров
«Жезказган-Шалкар-Бейнеу». Она свяжет напрямую Восток и Запад страны,
оживляя множество районов центра. Эта грандиозная стройка будет завершена
в 2015 году. Эта магистраль позволит через Каспий и Кавказ выходить в
Европу. А на востоке – в порт Ляньюньган на Тихом океане, о чѐм есть
соглашение с КНР.
Энергетику мы будем развивать в еѐ традиционных видах. Необходимо
поддержать поиски и открытия по очистке выбросов ТЭС, повсеместной
экономии электроэнергии на основе новейших технологий в производстве и в
быту. Недавно первая десятка крупнейших компаний Евросоюза публично
выступила против энергостратегии ЕС, принятой по известной концепции
зеленой экономики. За четыре года еѐ выполнения ЕС потерял 51 гигаватт
энергомощностей. Работая над программой зеленой экономики, нам надо
учесть эти ошибки.
Подготовку к Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане надо
использовать для создания центра изучения и внедрения лучшего мирового
опыта по поиску и созданию энергии будущего и зеленой экономики. Группа
специалистов под эгидой Назарбаев Университета должна приступить к этой
работе. Нам надо создавать условия для перевода общественного транспорта на
экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили и создавать для
них соответствующую инфраструктуру. Страна нуждается в больших объѐмах
производства бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Надо
строить новый нефтеперерабатывающий завод.
В то же время, нельзя забывать о перспективах развития ядерной
энергетики. Потребность в дешевой атомной энергии в обозримой перспективе
развития мира будет только расти. Казахстан – мировой лидер в добыче урана.
Мы должны развивать собственное производство топлива для АЭС и строить
атомные станции.
Пятое. Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент
индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке. В этом
моя позиция, как известно, однозначна, и я еѐ много раз высказывал. Чем
больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике – тем более
устойчивым будет развитие Казахстана. У нас действуют более 800 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса, в них работает 2,4 миллиона
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казахстанцев. Объѐм продукции этого сектора вырос за четыре года в 1,6 раза и
составляет более 8,3 миллиарда тенге.
Согласно глобальному рейтингу Казахстан входит в группу стран с
самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы
должны наращивать. Малый и средний бизнес – это прочная экономическая
основа нашего Общества Всеобщего Труда. Для его развития нужны
комплексные решения по законодательному укреплению института частной
собственности. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие
развитию бизнеса. Малый бизнес должен стать семейной традицией,
передаваемой из поколения в поколение.
Важно принять меры по развитию специализации малого бизнеса, с
перспективой его перехода в разряд среднего. Следует внедрить чѐткий
механизм банкротства субъектов этого сектора. Малый и средний бизнес
должен развиваться вокруг новых инновационных предприятий. Я поручил
Правительству совместить план второй пятилетки индустриализации с
Дорожной картой «Бизнес–2020». Правительству совместно с Национальной
палатой предпринимателей надо создать эффективные механизмы
методической помощи начинающим бизнесменам.
Шестое. Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для
раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это активные,
образованные и здоровые граждане. Что нам нужно сделать для этого?
Во-первых, все развитые страны имеют уникальные качественные
образовательные системы. Нам предстоит большая работа по улучшению
качества всех звеньев национального образования. К 2020 году планируется
обеспечить 100-процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет
дошкольным образованием. Поэтому важно дать им современные программы и
методики обучения, квалифицированные кадры. В среднем образовании надо
подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в НазарбаевИнтеллектуальных школах. Выпускники школ должны знать казахский,
русский и английский языки. Результатом обучения школьников должно стать
овладение ими навыками критического мышления, самостоятельного поиска и
глубокого анализа информации.
В течение ближайших 3 лет, до 2017 года, нужно устранить проблему
нехватки учебных мест и перевести все школы страны на двухсменное
обучение там, где это необходимо. Правительству и акимам следует
предусмотреть выделение бюджетных средств на решение этой задачи. В
ближайшие 2-3 года надо сформировать ядро национальной системы дуального
технического и профессионального образования. В перспективе надо
предусмотреть переход на гарантирование государством получения молодыми
людьми технического образования. Поручаю Правительству до 1 июня 2014
года внести конкретные предложения по данному вопросу.
Необходимо планомерно приступать к постепенному переходу ведущих
университетов к академической и управленческой автономии. Считаю
необходимым создать эффективную систему поддержки студентов и учащихся
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с высокой успеваемостью. Поручаю Правительству обеспечить повышение с 1
января 2016 года размера стипендий на 25 процентов.
Во-вторых, в здравоохранении главный приоритет - развитие первичной
медико-санитарной помощи. Следует изучить вопрос о введении обязательного
медицинского страхования. Солидарная ответственность государства,
работодателя и работника за его здоровье – главный принцип всей системы
медицинского обслуживания. Занятие спортом, правильное питание,
регулярные профилактические осмотры – это основа предупреждения
заболеваний.
В-третьих, следует дать новые импульсы развитию всеказахстанской
культуры. Следует разработать долгосрочную Концепцию культурной
политики. В ней надо обозначить меры, направленные на формирование
конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев, развитие
современных культурных кластеров.
Қазақ тілі бүгінде ғылым мен білімнің, интернеттің тіліне айналды. Қазақ
тілінде білім алатындардың саны жыл ӛткен сайын кӛбейіп келеді. Еліміз
бойынша мемлекеттік тілді оқытатын 57 орталық жұмыс істейді. Одан
мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп шықты, әлі де үйренуде. Былтырғыға
қарағанда биыл қазақ тілін білемін деген ӛзге ұлт ӛкілдерінің саны 10
процентке ӛскен. Бұл да біраз жайттан хабар береді. Тек соңғы 3 жылда
мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 миллиард теңге бӛлінді.
Енді ешкім ӛзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен
бірге Мәңгілік тіл болды. Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете
білгеніміз жӛн.
В-четвертых, следует пересмотреть социальные пакеты работников
образования, здравоохранения, социальной защиты. Поручаю Правительству
разработать и внедрить с 1 июля 2015 года новую модель оплаты труда
гражданских служащих. Она должна обеспечить повышение зарплаты
работникам здравоохранения – до 28 процентов, образования – до 29
процентов, социальной защиты – до 40 процентов.
В-пятых, надо усилить внимание нашим гражданам с ограниченными
возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной.
Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и
обществом. Во всем мире этим занимаются. Люди с ограниченными
возможностями могут работать на предприятиях бытового обслуживания,
пищевой промышленности, сельского хозяйства. Я еще раз обращаюсь ко всему
нашему бизнесу оказать им содействие в трудоустройстве. Также можно
рассмотреть возможность введения специальной квоты на 5-10 человек.
Мы вовлечем их в активную жизнь, они будут не просто получать пособия,
а будут осознавать себя членами общества, полезными работниками. Всем
нашим социальным институтам, неправительственным организациям, партии
«Нур Отан» следует взяться за эту работу. Если необходимо, то Правительству
надо проработать этот вопрос со всеми компаниями и принять
соответствующее решение. Поручаю Правительству с 1 июля 2015 года
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повысить на 25 процентов размеры социальных пособий по инвалидности и
утере кормильца. Следует усовершенствовать правовую базу деятельности
объединений инвалидов.
Важно усилить работу с ними всех государственных органов – от
Правительства до местного акима. Следует и дальше сокращать уровень
бедности и сдерживать рост безработицы. При этом важно не допускать роста
иждивенческих настроений. Для всех получателей госпособий и помощи надо
ввести правило об обязательном участии в программах занятости и социальной
адаптации.
Седьмое. Совершенствование работы государственных институтов. При
движении в число 30-ти развитых стран мира нам необходима атмосфера
честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой
правовой культуры. Нужны обновленные инструменты взаимодействия
государства с неправительственным сектором и бизнесом.
Равенство перед законом должно стать реальной основой правопорядка.
Судебная система должна стать на практике прозрачной и доступной, просто и
быстро решать все споры. Надо поднять качество работы всей
правоохранительной системы. Люди в погонах, наделенные большими
полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким
профессионализмом.
Важнейшая задача – продолжить формирование и реализацию новой
антикоррупционной стратегии. Административная реформа не должна
превращаться в громоздкий процесс ненужного бумаготворчества и
документооборота. Надо дать больше самостоятельности органам управления
на местах, одновременно усиливая их ответственность за результаты, повышая
их подотчетность перед населением. Поручаю Правительству совместно с моей
Администрацией внести до 1 июля текущего года комплекс предложений по
всем этим вопросам.
Необходимо продолжить внедрение принципов меритократии в кадровую
политику государственных предприятий, национальных компаний и
бюджетных организаций. Поручаю Правительству обеспечить повышение
заработной платы государственным служащим корпуса «Б» с 1 июля 2015 года
– на 15 процентов, а с 1 июля 2016 года - ещѐ на 15 процентов.
Таковы конкретные задачи, стоящие перед нашим государством и
обществом на пути в число 30-ти развитых стран мира. Нам предстоит
воплотить их в букву законов и конкретные решения.
Уважаемые депутаты и члены Правительства!
Наше движение в число 30-ти развитых государств мира необходимо
осуществить в два этапа.
Первый этап охватывает период до 2030 года, когда потребуется
совершить модернизационный рывок, используя «окно возможностей» в ХХI
веке. В это время Казахстану предстоит сделать то, что развитые страны
совершили в период индустриального бума прошлого столетия. Это вполне
осуществимо. Аналогичный путь прошли Южная Корея и Сингапур. На этом
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этапе мы обеспечим динамичный рост наших традиционных отраслей
экономики и создадим сильный обрабатывающий индустриальный сектор.
На втором этапе в период с 2030 по 2050 годы необходимо обеспечить
устойчивое развитие страны на принципах наукоемкой экономики. Мы
сформируем мощную обрабатывающую промышленность. В традиционных
отраслях будет осуществлен переход на выпуск продукции высоких переделов,
получат развитие инжиниринговые услуги как база для наукоѐмкой экономики.
Теперь хочу остановиться на том, что конкретно предстоит сделать уже в
этом году, учитывая, что многое зависит от старта. Даю конкретные поручения
Правительству и Национальному Банку на этот год.
Первое. Правительству надо обеспечить в текущем году рост экономики на
уровне 6-7 процентов. При этом ВВП на душу населения по итогам текущего
года должен составить не менее 14,5 тысяч долларов.
Второе. Поручаю Национальному Банку и Правительству до 1 мая 2014
года проработать комплекс мер по снижению инфляции до 3-4 процентов в
среднесрочной перспективе.
Третье. Правительству необходимо совместно с Национальным Банком до
1 июня 2014 года разработать комплексную Программу развития финансового
сектора до 2030 года.
Четвертое. Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» провести
анализ всех компаний с государственным участием, определить перечень
предприятий, подлежащих передаче в частный сектор. Такую же работу надо
провести по остальному госсектору. В первом квартале текущего года должна
быть принята комплексная Программа приватизации на 2014-2016 годы.
Пятое. Правительству до конца текущего года надо разработать проекты
стратегий формирования агломераций в городах Астана и Алматы на период до
2030 года.
Шестое. Правительству до 1 сентября 2014 года разработать программу
развития транзитного потенциала Казахстана на период до 2030 года,
предусмотрев вопросы снятия барьеров при осуществлении международной
торговли.
Седьмое. Правительству до конца первого квартала текущего года следует
решить вопросы по размещению, источникам инвестиций и срокам
строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода и атомной
электростанции.
Уважаемые казахстанцы! Мои соратники!
Все наши действия по достижению главной цели Стратегии-2050 должны
следовать четким принципам.
Во-первых, принципу прагматичности и эволюционности всех
принимаемых решений. Нельзя допускать никаких скачков, необдуманных
экспериментов и авантюр в экономике, политике и социальной жизни. Наша
страна и общество должны изменяться также стремительно, как быстро будет
меняться весь окружающий нас мир.
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Во-вторых, принцип взаимовыгодной открытости. Мы будем широко
привлекать в нашу экономику зарубежные инвестиции, технологии и
инновации. Для инвесторов мы создадим благоприятные условия для работы.
При этом важным механизмом вхождения в ТОП 30-ти развитых стран мира мы
ясно видим углубление интеграции нашей экономики в региональную и
глобальную экономические системы. Это, прежде всего, связано с нашим
участием в формировании Евразийского экономического союза, вступлением
во Всемирную торговую организацию.
В-третьих, это принцип укрепления благосостояния казахстанцев.
Социальное самочувствие простых людей должно быть важнейшим
индикатором нашего продвижения к главной цели.
В-четвертых, важное значение имеет принцип всенародной поддержки.
Моѐ Послание народу само является главным разъясняющим наши цели и
задачи документом. Каждый министр, аким, руководитель предприятия должен
возглавить эту деятельность по разъяснению и подключению всех к работе.
Конкретные меры по реализации целей и задач Послания необходимо довести
до каждого казахстанца. Я уверен, что это станет одним из основных вопросов
деятельности партии «Нур Отан». Для этого, прежде всего, сами госслужащие
должны знать и проникнуться идеями нашей Стратегии.
Работа Администрации Президента и всего состава Правительства,
акиматов всех уровней должна быть направлена на выполнение всех этих задач.
В целом, структура государственных органов должна соответствовать решению
предстоящих задач и обеспечивать реализацию целей Стратегии – 2050.
Дорогие соотечественники!
Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш
Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это
национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За
22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют
всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты
не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути,
выдержавший испытание временем.
Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых,
национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это
светское общество и высокая духовность. В-четвертых, экономический рост на
основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего
Труда. В-шестых, общность истории, культуры и языка. В-седьмых, это
национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении
общемировых и региональных проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда
побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успехи. В этих
государствообразующих, общенациональных ценностях заключается идейная
основа Нового Казахстанского Патриотизма.
Поручаю Администрации Президента, Правительству, Ассамблее народа
Казахстана совместно с Общенациональным движением «Казахстан - 2050»
организовать разработку и принятие Патриотического акта «Мәңгілік Ел». Мы
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ставим великие цели во благо нашего народа, и поэтому я призываю все
политические партии, общественные объединения, всех казахстанцев активно
участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050! Особо
обращаюсь к нашей молодежи. Эта Стратегия – для вас. Вам участвовать в еѐ
реализации и вам пожинать плоды еѐ успеха. Включайтесь в работу, каждый на
своѐм рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны
вместе со всем народом!
Қадірлі халқым!
Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы.
Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан
ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы
бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел
болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын
қаладық.
Мен қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген
сауал жиі талқыға түсетінін кӛріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар
ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік
Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді.
Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік Елордамызды
тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды
етуге арналады. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ
Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!
Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан 2050»
стратегиясының түп қазығы етіп алдым. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гӛрі,
оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай
халықтың басынан ӛткен тарихи шындық. Ӛзара алауыздық пен жан-жаққа
тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне
тӛтеп бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз
ӛзгенің қателігінен, ӛткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол
сабақтың түйіні біреу ғана – Мәңгілік Ел біздің ӛз қолымызда. Ол үшін ӛзімізді
үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, бақытымыз
да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді кӛздің қарашығындай сақтай білуіміз
керек.
«Қазақстан 2050» – Мәңгілік Елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі
жол. Осы жолдан айнымайық, сүйікті халқым! Әрбір күніміз мерекелі, әрбір
ісіміз берекелі болсын! Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын! Жарқын
іспен күллі әлемді таң қылып, Жасай берсін, Елдігіміз Мәңгілік!
Астана, 17 января 2014 года
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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УДК 35.977.535.3
Адилханулы Нурлан, к.полит.н., доцент
Казахский университет международных отношений
и мировых языков им. Абылай хана, Казахстан
Мулюкова Н.А., докторант программы DBA
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В КОНТЕКСТЕ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
В данной статье рассматривается соответствие реформирования системы
государственной службы Республики Казахстан современным мировым
стандартам и требованиям. Авторы уделили особое внимание процессам
развития и совершенствования административной сферы как важного
направления укрепления государственности страны.
Ключевые слова: государственная служба, реформирование, послание,
страна, стандарты, процессы, совершенствование
Актуальность создания современного института государственной службы,
способствующего дебюрократизации социальной жизни и повышению
эффективности государственного управления, была отмечена впервые в
Стратегии «Казахстан 2030». «Новая экономика требует новых управленческих
решений, которые способны принимать только современно мыслящие и
ориентированные на конечный результат государственные менеджеры», - эти
слова Главы государства Н.А. Назарбаева, озвученные в Послании «Стратегия
вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных
стран мира», стали лейтмотивом проводимой в настоящее время
административной реформы. Суть которой Президент страны подробно
изложил во время своего выступления на совместном заседании палат
Парламента первого сентября 2006 года [1].
Современный Казахстан, успешно преодолев трудности переходного
периода, ставит перед собой новые цели, направленные на дальнейшую
интеграцию в мировую экономику, повышение конкурентоспособности страны
и качественное улучшение жизни казахстанцев.
В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы
эффективности государственного управления как важнейшего фактора,
обеспечивающего неуклонность курса демократизации нашего общества и
дальнейший рост экономики. В Послании Президента Казахстана Н.А.
Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире» в качестве приоритетной задачи
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была
сформулирована
необходимость
проведения
в
Казахстане
административной реформы [2]. В этом важном документе был подведен итог
предварительного этапа реформирования системы государственного
управления и намечены задачи на перспективу.
Нашему государству для максимально возможного развития его
конкурентоспособности в мировой экономике, а также с целью создания
условий для качественно более высокого уровня жизни казахстанцев крайне
необходимо внедрение новых подходов управления
Для решения поставленных задач Правительство Казахстана определило
пять приоритетов дальнейшего реформирования:
1. повышение качества оказания государственных услуг;
2. внедрение системы государственного планирования и бюджетирования,
ориентированной на результаты;
3. сокращение административного давления на предпринимательские
структуры и наведение порядка в сферах, где присутствует избыточное
государственное вмешательство;
4. развитие «электронного правительства», прежде всего обеспечение
широкого предоставления общественных услуг в электронной форме;
5. реформа государственной службы.
Сейчас в Казахстане идет процесс упрощения и улучшения процедур
оказания государственных услуг, разрабатываются их стандарты и регламенты.
Смысл этой работы заключается в следующем:
1) в существенном повышении качества предоставляемых государственных
услуг;
2) в необходимости навести порядок во взаимодействиях служащих
госорганов, физических лиц и субъектов предпринимательской
деятельности.
Когда имеется четко сформулированный стандарт оказания услуги, тогда
становятся понятными обязательства государственных органов и,
соответственно, права физических и юридических лиц на получение
государственных услуг установленного количества и качества. А регламентом
оказания услуги определяется порядок действий не только государственного
органа, но и должностных лиц. В 2007 году Правительством Республики
Казахстан были утверждены типовые стандарты и регламенты оказания
государственных услуг, а также реестр государственных услуг, оказываемых
физическим и юридическим лицам. И таких услуг уже насчитывается 132 вида.
В дальнейшем предстоит продолжить разработку подобных нормативных
и целевых показателей доступности и качества государственных услуг.
Необходимо проведение регулярных социологических опросов населения
страны для оценки качества и доступности государственных услуг. Об этом
четко указано в соответствующем постановлении Правительства РК [3].
Для повышения эффективности работы государственного аппарата в целом
и его отдельных звеньев в Казахстане были приняты следующие меры.
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Во-первых, с целью создания оптимальной структуры Правительства была
проведена его реорганизация на основе разделения государственных органов по
функциям (планирующие, исполнительные, регулирующие и контрольные).
Во-вторых, была создана постоянно действующая комиссия при Премьерминистре РК по совершенствованию государственного управления, основными
направлениями деятельности которой стали анализ работы органов
государственной власти с выработкой соответствующих рекомендаций;
выработка унифицированных критериев оценки деятельности Правительства,
ведомств и должностных лиц и др.
В-третьих, активизировался процесс совершенствования системы и
методов управления, внедрения эффективных механизмов координации и
контроля. Это привело к постепенному формированию многоуровневой
системы стратегического планирования.
Усилилось горизонтальное взаимодействие министерств и ведомств. На
основе унифицированных должностных инструкций постепенно вводится
практика решения вопросов на уровне руководителей структурных
подразделений государственных органов в рамках их компетенции [4].
Кроме того, в целях повышения эффективности работы исполнительной
ветви власти, было принято решение о разработке единой системы оценки
эффективности и качества деятельности государственных органов.
В связи с этим сейчас разрабатывается система индикаторов, показателей и
критериев, которые позволят оценить эффективность работы органов
государственного управления. Особую актуальность внедрение оценок
эффективности работы приобретает в контексте приоритетов реализуемой
политики децентрализации, в рамках которой большое значение придается
повышению качества принимаемых решений в сфере государственного
регулирования, внедрению элементов результативной модели управления и
программно-целевого бюджетирования.
В основе оценки регулирующего воздействия лежит набор критериев
целесообразности,
адекватности,
осуществимости
и
эффективности
государственного регулирования в рамках заявленных допустимых целей
регулирующего воздействия, а также критериев результативности и
эффективности.
Следует отметить, что большое влияние на повышение эффективности
работы органов исполнительной власти и на совершенствование их отношений
с гражданами оказывает развитие информационных технологий. В этом
направлении продолжается работа по формированию «электронного
правительства», прежде всего в части обеспечения широкого предоставления
общественных услуг в электронной форме.
Это позволит облегчить и ускорить связь между гражданами и органами
исполнительной власти; ликвидировать ограничения, налагаемые, например,
графиком работы или географической удаленностью органов исполнительной
власти;
обеспечить
доступность
информации,
ее
подлинность,
конфиденциальность [5].
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Широкое распространение электронных услуг способствует минимизации
прямых контактов населения и чиновников, ведет к снижению коррупции,
упрощению административных процедур и экономии времени. На современном
этапе идет переосмысление парадигмы государственного управления, что
вызвано глобальными социальными реформами, осуществляемыми в разных
странах. Процессы трансформации привели к переходу цивилизации на
постиндустриальные рельсы. Общество становится все более информационно
открытым, при этом происходит принципиальное обновление понимания роли
государственного управления, его социальной обусловленности, масштабности
и эффективности.
На современном этапе развития административной системы сильная
централизация исполнительной власти начала играть в определенной степени
роль сдерживающего фактора в последующем развитии страны. Если сильная
централизация исполнительной власти, имевшая место в первые годы
независимости Казахстана, была оправданной, то в среднесрочной перспективе
излишняя централизация исполнительной власти, по всей видимости, будет
сдерживать развитие страны, создавая опасность стратегического отставания.
Этот факт говорит в пользу необходимости дальнейшего постепенного
перехода к передовым реформам, которые закономерно закрепляют успех
основных реформ. Тем самым, проведенные основные реформы фактически
сформировали ряд благоприятных условий для дальнейшего развития
административной системы.
Вместе с тем следует заметить, что в процессе реформирования возникают
проблемные узлы, образованные теми или иными системными сбоями,
способные существенно влиять не только на качество процесса
реформирования, но даже на его цели. Так, например, распределение функций
между областным, районным (городским) и сельским уровнями власти на
сегодняшний день предоставлено областному уровню и зачастую принимает
централизованную схему управления. То есть переданные из центра
полномочия остались на областном уровне, что не в полной мере соответствует
идеологии проводимых реформ.
Поэтому, исходя из необходимости дальнейшего повышения
эффективности государственного управления, приоритетными становятся
вопросы более четкого разграничения функций между всеми уровнями власти,
дальнейшего переноса центра проведения реформ на нижние уровни местного
государственного управления.
Следует подчеркнуть, что основные реформы, проведенные в республике,
еще не закончены полностью и требуют логического продолжения. Тем не
менее, учитывая достаточную свободу для маневра дальнейшего
реформирования, можно отметить, что Казахстан в определенной степени уже
готов к осуществлению передовых реформ.
Процесс реформирования государственной службы «включен» в контекст
административной реформы, В этой связи 13 января 2007 года был принят Указ
Президента Республики Казахстан № 273, который конкретизировал цели,
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принципы
и
приоритетные
направления
модернизации
системы
государственного управления [6].
Решение важных задач, поставленных в последнем Послании главы
государства народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический
подъем – новые возможности Казахстана» требует модернизации всей системы
государственной службы, что обусловлено предложенной 10-летней
программой развития Казахстана в сложнейший момент передела глобального
экономического и политического влияния и смены исторических эпох [7].
Как известно, казахстанская модель государственной службы построена на
принципах меритократии (личных заслуг), которая в свою очередь базируется на
приеме на государственную службу из следующих сегментов: конкурсный отбор;
казахстанский патриотизм; разделения должностей на политические и
административные; на равной оплате труда за выполнение равнозначной работы;
стимулировании профессионального роста; соблюдения этических норм.
В своем последнем Послании народу Казахстана в 2014 году под
названием «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее», глава государства призвал давать больше самостоятельности
органам управления на местах и усилить ответственность государственных
служащих за результаты подотчетности перед населением. Он еще раз
подчеркнул необходимость внедрения принципа меритократии в кадровую
политику государственных предприятий, национальных компаний и
бюджетных организаций.
Как отметил Н.А. Назарбаева “Это требует полной концентрации сил и
внимания. Каждое министерство и ведомство, акимат должен знать кадры
должны соответствовать этому. Должны работать люди соответствующие,
понимающие и поддерживающие кадровую политику, потому что другого у нас
выхода нет. Мы вместе с Советским союзом отстали от Запада на 50 лет. Мы
все это знаем. И если мы не хотим быть на задворках в мировой экономики, мы
должны это сделать. Мы должны перепрыгнуть этот барьер, и я абсолютно
верю в это. Казахстан готов к решению этих задач”[8].
Таким образом, реформирование государственной службы в Казахстане
как важнейшего института государственности страны, является вопросом
большой политической значимости. Без создания эффективной и
профессиональной кадровой службы политическая система страны не может
быть устойчивой, стабильной и готовой ответить на самые последние вызовы и
требования современного мира.
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Әділханұлы Н., Мулюкова Н.А.
Қазақстан Президентінің халыққа жолдауы шеңберінде
мемлекеттік қызметі реформалау
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі жүйесінің
реформалау және оны әлемдегі замануи талаптарына сәйкес келуінің жолдары
қарастырылған. Авторлар Қазақстанның мемлекеттілігінің қалытпасуына әсер
ететін әкімшілік саласындағы қайта құрастыру мен даму мәселелері ерекше
кӛңіл бӛлген.
Adilkhanuly N., Mulyukova N.A.
Civil service reform in the context of the
Kazakhstan President’s addresses to the nation
This article examines the compliance of reforming the civil service system of the
Republic of Kazakhstan with modern international standards and requirements. The
authors paid special attention to the processes of development and improvement of
administrative spheres as an important direction of strengthening the country's
statehood.
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ПЕДАГОГИКА ӘДІСНАМАСЫНЫҢ
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Мақалада педагогика мен философияның ӛзара байланысы, педагогиканың
философиялық негіздері және әдіснамасы қарастырылады. Сонымен қатар
неомарксизм,
экзистенциализм,
феноменология,
структурализм,
прагматизм, герменевтика, аналитикалық философия, персонализм,
постмодернизм, философиялық антропология ұғымдарына сипаттама
беріледі.
Тірек сӛздер: әдіснама, философиялық негіздер, педагогикалық ойлар,
философиялық антропология, педагогиканың философиялық бағдарлары,
педагогика мен философияның ӛзара байланысы
Ғылымда әдіснама (кең мағынада) деп шындық болмысты құрудың
ұстанымдарын танып білудің формалары мен тәсілдері туралы ілімді айтады.
Кез келген ғылымның әдіснамасы реттеушілік және нормативтік қызмет
атқарады. Реттеуші қызмет зерттеу әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді,
ал нормативтік қызмет ол әрекетті нормаға келтіреді. Тұтас алғанда,
әдіснамалық құрылымдар таным үдерісінің іргетасы, әрі ӛте күрделі
кӛпдеңгейлі, зерттеушілік бастамалардың бірізділігін, қарқынын анықтайды,
зерттеу барысында алынған білімдерді түсіндірудің кӛкжиегін белгілейді.
Педагогикадағы кез келген әдіснамалық құрылғы оның философиялық
негіздері болып табылады. Философия сонымен адам болмысының мәселелерін
кең арнада қарастыра отырып, педагогикаға бағдар болып табылады. Қазіргі
философия біркелкі емес, онда түрлі және бәсекелес ағымдар, бағыттар,
мектептер, ілімдер бар. Білім берудің жаңа парадигмасының пайда болуы
мәдени-ӛркениеттің дамуының негізгі кӛрінісі болып табылады. Білім берудің
жаңа парадигмасын практикада жүзеге асыру үшін педагогтің кәсібизерттеушілік мәдениетін қалыптастыру қажет. Педагогтің кәсіби-зерттеушілік
мәдениетін және инновациялық құзыреттілігін қалыптастыру: әлемдік бәсекеге
кабілетті білім беруді жүзеге асыратын жаңа парадигманың қоғамды
дамытудағы үлесі, жалпы орта білім беретін және жоғары мектептердегі
инновациялық реформаларды жүзеге асыру, білім беру саласындағы
инновациялык
ӛзгерістер,
оку-тәрбие
үрдісіне
жаңа
ақпараттык,
коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану және т.б. Педагогтің
зерттеушілік әлеуетін қалыптастыру білім беру теориясын түсінуге мүмкіндік
беретін философиялық және білім беру практикасында ӛзінің идеясын жүзеге
асыруға кӛмектесетін практикалық бағыттылығы бар әдіснамалық білімдер
жиынтығын құрайды [1].
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Педагогика және философия. Философиямен байланыс –
педагогикалық ойлардың дамуының бұлтартпас шарты. Философиялық
білімдер педагогикалық зерттеуді әдіснамалық қамтамасыз етудің
құрамына кіреді. Олар теориялық зерттеу – тәжірибемен тікелей,
педагогикалық болмыспен – жанама, ал философиямен тікелей
байланыста болатындықтан, педагогикалық теорияны құру үшін керек.
Бірақ философия мен педагогиканың арақатынасы мәселесінде бәрі анық
десек, дұрыс болмаған болар еді. Соңғы жиырма жылдықта біздің
санамызда кӛлемді ұғыммен аталатын құндылықтар жүйесін құрайтын
дүниетанымдық пайымдау ӛзгерді. Бір-ақ нәрсе қалды – педагогикадағы
философиялық тұжырымдардың орнына келген екі тарихи шартты
кӛзқарастар қалды [2, с.49-50].
Біріншіден, бұған, педагогиканы «қолданбалы философияға»
жатқызуға ұмтылатындар енеді. Екіншіден, керісінше, философиядан
педагогиканы бӛліп қарастыруды ұсынатындар жатады.
Бұл екі кӛзқарасты да тарихи тұрғыдан түсіндіруге болады.
Педагогика басқа ғылымдар сияқты, ерте кезден философиялық жүйенің
бір бӛлігі болып келді. Оның ғылым ретінде философиядан “бӛлектенуі”
басқа ғылымдармен қатарлас болды. Бірінші кӛзқарасты білдірушілер
пікірінше, педагогиканы білімнің практикалық қолданбалы саласы ғана
деп білуін философиялық ғылымдар – этика, логика, эстетика тәрбиенің
мақсаттарын жалпылама қарастырудан деп түсіндірді. Екінші бағытты
қолдаушылар педагогикада философиядан бас тартуға әрекетте нуде.
Олар ХІХ ғ. аяғында, бірінші үрдіс ӛз күшінде тұрғанда әрекеттенді. Бұл
екі бағыт бүгін де педагогикада қатар ӛмір сүруде.
Бұл мәнді сұрақтарға кӛзқарастағы айырмашылықтар педагогикалық
зерттеулердің барысына, нәтижелеріне және бағасына мәнді әсер
ететіндіктен, бұл екі бағыттың кӛріністерін тәптіштеп қарастыру керек.
Педагогиканың
философиямен
байланысы.
Қазіргі
күні
философияның педагогикада әдіснамалық қызмет атқаратыны күдік
тудырмайды, алайда, осы заманғы жағдайда педагогиканың пәнаралық
байланысы жаңаша даму үстінде. Бұл үрдістің ХХ ғ. ортасында басталуы
ойлау қызметінің бӛліп қарауға, оқытуға және дамытуға мүмкін ортақ
үлгісі болатындығын Мәскеу әдіснамалық үйірмесі жұмысының
нәтижелері дәлелдеді. Осы кӛзқарасқа сәйкес әдіснама қызметі ойлау
және ойлау қызметі рәсімдерін ұйымдастырумен байланысты
туындайды.
Педагогика ғылымын дамытудағы басты (беталыс) үдеріс –
объективті түрде жаңа педагогикалық білімді іздеу. Философияда да
мұндай үдеріс бар және оның мәнісі – осы білімді және оның басқа
ғылыми білімдер арасындағы орнын іздеу болып табылады. Осылайша,
философия ғылымда бар әдістер «жұмыс істемегенде», әдіснама ретінде
қажет болмақ. Философия ғылымды іздену бағытымен қамтамасыз етеді,
ӛзіндік әдіснамасын жасауға кӛмектеседі. Осымен философияның
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міндеті аяқталады. Нақтылы ғылыми зерттеулермен ол айналыспайды.
Бұл философия ілімінің ӛз сипатына байланысты.
Педагогикадағы пайда болған жаңа әдіснамалық бағдарлар ғылыми
танылған соң педагогтардың танымдық және тәжірибелік қызметінің
логикасына әсер етеді, яғни әзірге қайта қарауға жатпайтын шүбәсіз
білімге айналады. Екінші мыңжылдықтың соңындағы оқиғалар дәл қазір
осындай сәт туғанын кӛрсетеді [2, с. 50-51].
Философтар ғылымның әдіснамасының іргелі мәселелерін және
жеке ғылым салаларының әдіснамалық пайымдауларын зерттеуде:
диалектиканың, логиканың және таным теориясының бірлігі
(М.Ж.Әбділдин,
Б.М.Кедров,
П.В.
Копнин
және
баскалар);
материалистік диалектиканың категориялар жүйесін (А.Н. Нысанбаев,
А.П. Шептулин, Ф.И. Георгиев, А.Е. Фурман және баскалар); қарамақайшылықтың бірлігі мен күресі заңы (С.П. Дудель, В.П.Тугаринов,
Ф.Ф. Вяккеров және т.б.); тарихилық пен логикалықтың ӛзара қарымқатынасы (А.Г.Спиркин, М.Н. Алексеев, С. Добриянов); теориялық
жүйені құру ұстанымдары (А.И. Ракитов, П.В.Йолон, В.Н.Голованов,
М.Ш.Хасанов); жаратылыстану ғылымы саласындағы диалектиканың
мәселелері
(М.С.Сабитов,
В.А.Фох,
М.Э.Омельяновский,
А.Д.Александров, П.К. Анохин, Н.П. Дубинин және басқалар), қоғамдық
ғылымдардағы
диалектикалық
мәселелер
(П.Н.Федосеев,
Ф.В.Константинов, А.М. Румянцев және т. б.). Бұл талдаудан жеке
ғылымдардың
әдіснамалық
мәселелері
мен
танымның
жалпы
әдіснамасының жасалуының ӛзара шартты байланысты екендігі кӛрініп ақ тұр. Сонымен, ғылым әдіснамасы – ғылыми білімнің құрылымын,
негіздеу және даму әдістерін, ғылыми танымның әдістері мен
құралдарын зерттейтін ғылымтанудың бӛлімі.
XX ғасырда философия ғылымы танымды мәдени-әлеуметтік
феномен ретінде қарастырады. Оның негізгі мақсатына ғылыми білімді
қалыптастыру әдісінің тарихи ӛзгерісі, ғылыми білімді қ алыптастыру
жолдары мен осы үрдіске мәдени әлеуметтік факторлардың әсерлері
қандай екенін зерттеу кіреді. Ғалымдар В.С. Степин, В.Г. Горохов,
М.А.Розов ӛздерінің “Ғылым мен техника философиясы” атты оқу
құралында ғылыми танымның ерекшеліктерін, оның қазірг і ӛркениеттегі
алатын орны, ғылыми революциялар мен ғылыми ӛнертапкыштың келу
кезендерін сипаттайды (1996 ж).
Педагогиканың әлем назарындағы философиялық бағдарлары:
Неомарксизм, Экзистенциализм, Феноменология, Структурализм,
Прагматизм, Герменевтика, Аналитикалық философия, Персонализм,
Постмодернизм, Философиялық антропология [3 - 4] (Қараңыз: Кесте 1).
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Кесте 1 - Педагогиканың философиялық бағдарлары
№ Философи
п/п ялық
Мазмұны
бағдар
1
2
3
1 Жаңа
Философиялық ағым ретінде марксизм, яғни Карл Маркстің
марксизм ілімі ХХ ғасырдың әлеуметтік және экономикалық ойының
(В.И.
тағдырына мәнді әсер етті. Неомарксизм – адам мен қоғамның
Ленин,
болмысының заңдылықтарын жете білуге ұмтылған, Маркс
Н.К.
ұсынған әлеуметтік және экономикалық құбылыстарды
Крупская, түсіндіру моделіне сүйенген ерекше ілім. Неомарксизмді
А.В.Лунач Маркстің құрылымдарына сүйенбей түсіну мүмкін емес. Маркс
арский,
дүниетанудың діни және метафизикалық үлгілерін, ондағы
П.П.
адам орнын елес және аңыз деп білді. Маркс шындық
Блонский, болмысты тек материалистік тұрғыдан қарастырды. Маркстің
С.Т.
әлеуметтік-педагогикалық кӛзқарасында ӛндіріс күштері
Шацкий,
ӛндірістік қатынастардан озып дамиды деген тұжырым жатты.
А.С. Мака- Бұл қайшылықты тек революциялық жолмен шешуге болады
ренко)
деп түсінді. Адамзаттың экономикалық тарихы – ӛндіріс
тәсілінің ауысуы – тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіру
құралы
болды.
Адамзат
әлеуметтік
антогонистік
қайшылықтарға негізделгенін азиаттық, антиктік, феодалдық,
буржуазиялық ӛндіріс тәсілдерін бастан кешірді. Марксизм
буржуазиялық қоғамды пролетариат қозғалысы жояды деген
пікірін ұсынды. Таптық жіктеуден арылған коммунистік
идеология мемлекет ӛмірінің барлық саясатын анықтады.
Марксизмді В.И.Ленин дамытып, Совет Одағында марксизмленинизм ғылыми-зерттеу ізденістерінің негізі қаланды.
Материалистік диалектика, таным теориясы, диалектикалық
логика,
ғылым
әдіснамасы
мәселелерін
зерттеуде
Э.В.Ильенков, М.М.Розенталь, П.В.Копнин және адамтануда –
Б.Г.Ананьев,
Д.Н.Узнадзе,
А.Н.Леонтьев,
А.Р.Лурье,
С.Л.Рубинштейн және басқалар іргелі және ӛзіндік
нәтижелерге қол жеткізді.
Марксизмнің теориялық кӛздері: немістік философия,
ағылшындық саяси экономия, француздық утопиялық
социализм еді. Марксизм ӛзара байланысты үш құрамдас
бӛліктен тұрады: диалектикалық және тарихи материализм,
саяси экономия және ғылыми коммунизм.
В.И.Лениннің марксистік философияға қосқан үлесі – оның
негізі болып табылатын таным теориясын, шындық туралы
ілімін, диалектиканың заңдары мен категорияларын түсінуді
тереңдетуі. Ол материалистік диалектиканы қоғам дамуының
1 Кестенің жалғасы
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1

2

2

Экзистенциализм

3

Феноменология

3
мәселелеріне қолданудың классикалық үлгісін берді. ХХ
ғасырда жаңа марксистік кӛзқарастар педагогика
ғылымының ізденістеріне ӛзінің дүниетанымдық және
әдіснамалық бірегейлігімен әсер етті. Батыста сыни
педагогиканы дамытты. Кеңес одағында педагогика ХХ
ғасырдың 80-жылдары марксистік ілімге құрылды,
коммунистік тәрбиені негіздеді.
Экзистенциализм – нақты болмыстағы жекетұлғалық адам
тірлігіне негізделген философиялық ілім. Ойлаудың бұл
тәсілі Декарт философиясына һәм барлық рационалды
жүйелерге қарсы, бұл адам философиясының ақыл мен
идея филосфиясына деген тойтарысы. Сартрдың әйгілі
тұжырымын еске түсірсек, «тірлік ету мәннен бұрын пайда
болады». Адам ӛз-ӛзінен не жасаса, сол болғаны. Басқаша
айтқанда, бар болу дегеніңіз-ӛз-ӛзіңе еркін міндет жүктеу
арқылы ӛзіңді таңдау. Бұл еріктіліктен бас тарту мүмкін
емес, себебі бұл толық еркіндік, адам тек еркіндік үшін
жаралған. Міне, осыдан оның метофизикалық жан
түршігуі ол ӛзінің жоқтан пайда болғанын сезінумен қатар
мағынаға жетудегі таңдау кӛмескілігін де сезінеді.
Тарихи тұрғыдан келсек, экизистенциализм ұғымын
Хайдеггер ӛзінің 1927ж. «Болмыс пен уақыт» деген
жұмысында ұсынған. Оны Яспер
«Тірлік ету
философиясы» деген шығармасында (1938) қолдаған. Бұл
ағымның Франциядағы ӛкілдері ретінде Марсель, МерлоПонти және әсіресе Сартрды атауға болады. Әдетте, Э.
философиясын екі бағытқа бӛледі. Христиандық
Э.(Ясперс,Марсель) және атеистік Э.(Сартр,Камю.
Феноменология – 20 ғасыр философиясының ықпалды
бағыты. Ф.-ның тура мағынасы құбылыстарды суреттеу
немесе зерттеу. Ф. классикалық бағытқа айналуы
Э.Гуссерльдің есіміне байланысты. Ф. ұстанымдары
бойынша, әлем дегеніміз-әлемнің санада құбылуы.
Зерттеушінің назары әлемге емес, әлемдегі заттарға емес,
соларды ұғынудағы сананың әрекетіне аударылуға тиіс.
Әлемнің санада құбылуы феномен деп аталады. Болмыс
оның санадағы құбылуы ретінде алынғанда ғана біз нағыз
танымға таза ақиқатқа жетеміз. Сананың басты сипаты
ретінде Ф. интенция саналады. Интенция дегеніміз- сананың
затқа бағытталуы. Егер жоғарыда санадан тыс болмыс жоқ
десек, іс жүзінде таза сананың болуы да мүмкін емес.
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1 Кестенің жалғасы
1
2
3
Сана тек бір нәрсе жӛніндегі сана ретінде тірлік етеді. Заттың
санада берілуі емес, сананың затты қабылдау нұсқасы
қымбат. Міне, осыны түсінгенде ғана ф-лық редукция
жасалады. Ондай жағдайда ӛзге әлемнің бәрі жақшаға
шығарылып, зерттеуші оның санадағы бейнесімен ғана
қалады. Осы бейнені зерделеу барысы интенционалдық
талдау деп аталады. Мұндай талдаудың негізінде, бір
жағынан, белгілі мағнасы бар сананың объектісі бӛлінсе,
екінші жағынан, құбылудың ӛзгермелі тәсілі, сананың
ӛзгермелі нұсқалары дараланады. Бұл бір-бірімен тәуелді
құбылыстарды Гуссерль ноэзис және ноэма деп атайды.
Ноэзис - сананың интенционалды нұсқасы, ноэма – санаға
ӛзгеріс енгізетін оның нақты мағынасы. Сӛйтіп,
феноменологиялық редукция арқылы сананың ноэтикалық
және ноэматикалық құрылымын суреттеуге болады.
4 СтруктуСтруктурализм (лат. structure – құрылым, байланыс, рет) – 20 ғ.
рализм
20ж. бастап гуманитарлық білімдер (лингвистика, әдебиеттану,
тарих, этнография және т.б.) саласында қалыптасып келе жетқан
бағыт. Бұл бағыттың ерекшелігі оның құрылымдық тәсілді,
модельдеуді, семиотика элементтерін пайдалануында жатыр. С.нің зерттеу нысанасы – белгілер жүйесінен құрастырылған
мәдениет (тіл, ғылым, ӛнер, мифология, салт-дәстүр, мода,
жарнама, және т.б.). Бұл бағыттың С. деп аталу себебі де оның
мәдениеттің түрлі салаларындағы құрылымдарды тауып,
суреттеу мақсатымен тікелей байланысты. С. ӛзінің даму
барысында бірнеше эволюциялық сатылардан ӛтті: біріншіден,
құрылымдық лингвистикада С.-нің ӛзіндік тәсілі пайда болады:
екіншіден, философиялық С. дүниеге келді: үшіншіден, С.
постструктурализм мен мәтін семиотикасына ыдырап кетті.. 5060 жж. әсіресе Фрацияда шарықтап шықты. С. сол кезеңнің
ӛктем интеллектуалдық парадигмасына айналды. К. Леви-Строс
француз С.-нің негізін қалаушы болып есептеледі. Ӛйткені ол
тілдің жүйелік талқыламасын ӛзінің антропологиялық
ізденістерінде алғашқылардың бірі болып қолданды.
5 Прагма
Прагматизм философиялық бағыт ретінде Америкада пайда
тизм (Чарлз болды. Адам әрекетін философиялық түсінудің негізінде
Пирс,
шындық болмысты, ойлау типін басқаша пайымдарын
Уильям
ұсынды. Адам әрекеті ӛзін қамтамасыз ететін ойлау
Джеймс,
құрылымдары, сана тетіктері тұрғысынан зерделенуі керек
Джон
деп тапты. Пирс дедукция мен индукцияны пайдалану
Дьюи)
үлгілерін зерделеді. Ол негіздеудің абдукция сияқты тәсілін
29
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ұсынды. Оның ойынша индукция мен дедукция
абдукция
арқылы
бірігеді.
У.Джеймс
біздің
әрқайсысымыздың ӛз философиямыз бар деді. Джеймс
танымның басты тұрғысы тәжірибе деп санады.
У.Джеймстің
«мұғаліммен
психология
туралы
әңгімелер» атты кітабы әлі күнге дейін ӛзекті еңбек.
Белгілі американдық ойшыл Джон Дьюи ӛмір бойы
психологиямен,
білім
беру
философиясымен,
педагогикамен айналысты. Ол мектепті ӛмірдің ерекше
формасы деп атады. Мектептің негізгі міндеті – ӛмірлік
жағдаяттарды шешу дағдыларын қалыптастыру деп
түсінді. Д.Дьюи мен Джеймс үшін философияның
негізгі ұғымы – тәжірибе. Білім берудегі прагматизмнің
негізгі тезисі: «Мектеп – ӛмір құралы». Негізгі
ұғымдары – «тәжірибе, іс». Білім адам қабілеттерін
дамытуға қызмет кӛрсетеді, практикалық әрекет
барысында алынған білім адамға пайдалы деп
қорытады. Мектеп балаға білім беріп қана қоймай, оны
қоғамдағы ӛмірге даярлауы керек. Прагматизмнің
маңызды қағидасы – әрбір адамның табиғи, генетикалық
оқшаулығында деген идея. Бұл идея педагогикада
педоцентризм ілімін негіздеуге мүмкіндік берді.
Герменевтика
Герменевтика (грек. Hermeneutike – түсіндіру ӛнері) –
алғашқы
мазмұнында
кӛрнекіліктен
немесе
кӛпмаңыздылықтан түсініксіз мәтіндерді түсіндіру ӛнері
және ілімі. Г. ежелгі антиктік дәуірде кӛне ақындардың
(ең алдымен – Гомердің) шығармаларындағы
рәміздерді, таңбаларды, құпиялап айтуларды түсіндіру
тәсілі ретінде қалыптасқан. Қазіргі мәдениеттануда Г.
«тұлғаны
түсінуші
тәжірибемен»
(Г.Гадамер)
байланыстырады.
Гадамер
бойынша,
тарихи
құрылымдар мен мәдени деректерді түсіндіру тіл
мүмкіндіктеріне
негізделген.
Табиғи
тіл
ӛз
мағыналарымен ойын жағдайында болады. Г. міндеті –
ӛзімен ӛзі тұтас мәтінді дәл жеткізу.
Аналитикалық Кез келген философиялық ілімнің екі құрамдас бӛлігі
философия
бар. Біріншісінде – әлем, ондағы адам орны, адамзат
(Б.Рассел,
тарихымен даму бағыты мен мазмұны, ізгілік, жақсылық,
Л.Витгенштейн, жамандық, ӛмірдің мәні, адам болмысындағы әдеміліктің
Г.Фреге және
рӛлі және т.б. дүниетанымдық түсініктер. Екіншісінде – ӛз
т.б.)
ойларының шындық екендігін келтіретін ойшылдың
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Персонализм

дәлелдері,
пікірлері,
пайымдаулары
(талдау
философиясы). Сонымен талдау философиясы пайда
болды. Бұл философиялық бағыттың негізіне талдау
әдістерін басым қарастыру тән. Талдауды ойша да жасауға
болады. Философия үшін бұл кең таралған әдіс. Талдау –
философтардың белгілі бір типіне жататын әрекет.
Аналитикалық философия ӛкілдері философиялық таным
алдындағы міндеттерді қайта қарастырады. Оның
қысқаша қағидалары:
философ дүниетанымдық сызбалар жасамауы керек,
оның ісі – нақты мәселелерді талдау;
философтың артықшылығы – тиімді дәлелдемелерге
сүйену, ішкі күйзелістерге, сезімдік күйлерге жүгіну,
философиялық ойлауды әдеби құралдар әлсеретеді;
дәлдік және анықтық – философиялық ойлау стилі;
философиялық тіл болмысты да, ойды да сәйкес
бейнелейді;
логикалық талдау қажет, логикалық талдау –
философиялық ойлаудың ажырамас бӛлігі;
философия түрлі ғылымдардың мәліметтерін пайдалану
керек;
философ нақты ғылыммен айналысатын ғалым емес;
философ ұғымдардың, категориялардың табиғатын
анықтауы керек.
Философ кәдуілгі идеяларды сыни тұрғыдан зерттейді
және пайымдайды. Психолог баланың тілді меңгеру
үдерісін зерттесе, философ «сӛздерге мән не береді?» деп
сұрайды. Аналитикалық философия – философиялық
ойлау стилі, қолданылатын терминологияның дәлдігін
бәрінен де жоғары қоятын ілім. Педагогикадағы ойлаудың
дәлдігі, ұғымдық-категориялық аппараттың игерілгендігі
қажет болғандықтан аналитикалық философияны
зерделеу ӛте маңызды. Педагогикадағы эмпирикалықаналитикалық
бағыт
теориялық
педагогиканы
педагогикалық білім құрылымы, педагогикалық теория
мәртебесі және т.б. зерделеуге итермеледі. Эмприкалықаналитикалық педагогика ғылымы білімінің ғылымилығы
талабын орындауға кӛмегін тигізді.
Персонализм – мәдениеттің басты құндылығы мен
шындығы адам болып табылады деген түсінікті
басшылыққа алатын 20 ғ. философиялық31
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Постмодернизм

3
мәдениеттанушылық бағыт. П. тұлғаны абсолют ретінде
түсінеді. Бұл түсінік тұлғаның еркіндігі идеясына жетелейді.
П. тұрғыдағы тұлға үш негізгі белгімен спаттталады:
экстериоризация (адамның ӛзін сыртқы ортада жүзеге
асыруы), интероризация (адамның жан-дүниесіне үңілуі,
оның рухани әлемі) және трансцеденция (сананың жоғары,
құдайлық құндылықтарға – ақиқатқа, сұлулыққа, ізгілікке
бағытталуы). Персоналистер тұлғалық қарым-қатынасты
адам ӛмірінің басты мақсаты деп санап, басты назарды соған
аударды.
Постмодернизм – дәл мағынасында модерннен кейінгі, қазіргі
заман дегенді білдіреді. «Қазіргі заман» ұғымының нақты
анықтамасы жоқ. Жаңа дәуір рационализмі, Ағартушылық
дәуірінің ағымы, сондай-ақ 19 ғ. екінші жартысы әдебиет, 20 ғ.
басындағы авангард та қазіргі заман ретінде қарастырылуы
мүмкін. Сол себепті осы дәуірден кейінгінің бәрін П. деп
атайды. П. термині 1917 ж. бастап қолданысқа енгенмен, оның
кең таралуы мен терең түсінілуі 1960 ж. басталды. 20 ғ.
архитектурадағы стиль атауы ретінде пайда болып, ол кейін
әдебиет пен ӛнердегі ӛзгерістерді, сол сияқты әлеуметтікэкономикалық, технологиялық және саяси аймақтағы
ӛзгерістерді сипаттау мақсатында қолданылды. Француз
философы Ж.Лиотардың «Постмодернизм тағдыры» еңбеінің
негізінде П. термин-ұғым статусына ие болды. Ол П. туралы
пікірталасты философия мен мәдениет аймағына да таратты.
Ол белгілі бір парадигманың үстемдігін жоққа шығарып,
орталықсызданыдру ұстанымын орнықтырды. Философияда
П. онтология мүмкіндіктерінің сарқылғандығын түсіну ретінде
қалыптасады. П.-тік эстетиканың ұстанымдары лабиринт пен
ризома болып табылады. П. Батыста индустриалдық қоғамның
орнына келген жаңа постиндустриалдық қоғамның серігіне
айналды. Енді құнды тауар ақша да емес, билік те емес,
ақпарат болып табылады. П. үшін нақты шындық жоқ, тек
виртуалды шындық қана бар (П. компьютерлер, видео мен
интернеттің гүлденген кезінде пайда болуы да тегін емес).
Сондықтан П. мәтіндердің нақтылығы мен олардың
плюрализмін бекітеді. Лабиринт ұстанымы бойынша
құрылып, БАҚ гипершындығын тудыратын «гипермәтін»
ұғымы пайда болады. Ақпарат ағымы адамды виртуалды
шындық жағдайына әкеледі.

32

1 Кестенің жалғасы
1
2
3
10 Философия Философиялық антропология – адамның мәні, оның ӛзіне,
лық
басқаға, табиғатқа, ӛзінің шығуы, қоғамдық болмысының
антрополог ерекшелігі туралы философиялық пән. Философиялық
ия
антропологияның негізін салушы ойшылдар адам ӛзіне ӛзі
(Н.А.Бердяе мәселе ретінде туындағанын ескеріп отырды. Ол
в, А.Гелен, кӛзқарастар:
М.Шенер, - ХХ ғасырда адамның Құдай жаратушылық мәні туралы
Х.Плеснор, діни идея (діни философияның антропологиялық ілімдерге
Э.Ротхаке
жалғасын тапты);
М.Ландман- есті адам туралы идея;
н, Л.Лотц
- еңбек құралдарын жасаушы адам идеясы (марксизм ілімі
және т.б.)
бұл идеяны басшылыққа алды);
- психоанализ бағытындағылар адамда ұяттың пайда болуы
идеясын ұсынды (З.Фрейдтің «Тӛтем және табу» кітабы);
- адамды символ түріндегі жануар деп тану «табиғаттың
еркіне жіберілген баласы» идеясы) және тарих аясындағы
туындаған тірі адам идеясы, ол табиғат туындысы.
Философиялық антропологияға қызығушылық танытқан
педагогикада 60-70 жылдары педагогикалық білімнің
саласы ретінде педагогикалық антропологияны ӛмірге
әкелді. Бұл бағыт білім беруді антропология тұрғысынан
негіздеді. Педагогикалық антропология білім алушы және
тәрбиеленуші адамға ӛз назарын аударды, ӛзінің ғылыми
және қолданбалы бағыттарын нығайтты. Отандық
педагогикалық антропология қалыптасуда [3, с.42].
Философия ғылымы ғылыми әдіснамамен толығып отырады.
Диалектикалық әдіснама (қыскаша, диалектика):
1) дамудың жеке ӛз алдына табиғатпен, адаммен ӛзара бірлікте дамудың
объективті шындык бейнесін керсетеді;
2) адамның
ойлауы
және
тануы
субъективті
шындығының
философиялық бӛлімі ретінде кӛрсетіледі;
3) адам мен табиғаттың, адам мен коғамның объективті-субъективті,
материалды-рухани, практикалык ӛзара қарым-қатынасының ақиқатын
бейнелейді.
Ғалымдар әдіс пен әдіснаманың ӛзара байланысын қарастырып, әдістердің
классификациясын
береді,
әдіснамалық
білімнің
кӛпдеңгейлік
тұжырымдамасын ұсынады: философиялық әдістер, жалпығылыми бағыттар
мен әдістер, жалпығылыми әдістер, зерттеудің пәнаралық әдістері.
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Терминдердің этимологиялық мағынасына сәйкес әдіснаманы әдіс
жайындағы ілім, кеңінен ашқанда, теориялық және практикалық іс-әрекетті
ұйымдастыру, реттесу, құру бойынша ұстанымдар жүйесі жайындағы ілім деп
қарастыруға болады.
Қоғамдық практиканың кеңеюі мен баюы таным әдістерін қайта
қарастыруды, жетілдіруді талап етеді. Ғылыми танымның дамуы барысында
ойлау әдіс-тәсілдері жетіліп, әдіснаманың қайта құрылуына әкелінеді.
Сондықтан әдіснама философия білімінің жеке бӛлігі ретінде қарастырылады.
Қазіргі кезеңдегі ғылымның дамуы оның әдіснамалық негізін жете зерттеумен
сипатталады. Бұл бір жағынан, ғылымның алдында тұрған жаңа міндеттермен,
сондай-ақ ғылымға казіргі кезеңде белгілі білім мен әдістер кӛмегімен шешуге
болмайтындығымен, ал екінші жағынан – ғылымның эвристикалык әлеуеті
бойынша түсіндіріледі. Қазіргі кезеңде әлемдегі болып жаткан құбылыстарды
және пәнді тану сол үрдістің «ӛзіндік танымымен», оның ӛзіндік дамуының
шарттары және заңдылыктарымен анықталады. Бұдан шығатын қорытынды:
білім беру саласындағы ғалым-теоретиктер мен ғалым-практиктердің барлық
күш-жігерін ғылымның тиімді жақтарын зерттеуін, ғылымның әрі әдіснамалық
таным, әрі жеке ғылымдардың әдіснамалық мәселелерімен бірлікте
қарастыруын қажет етеді.
Әдебиеттер
1 Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.
2 Педагогика: Педагогикалық жоғары оқу орындары мен педагогикалық
колледждер студенттеріне арналған оқулық /Ред.басқ. П.И. Пидкасистый; Ауд.:
Г.К. Ахметова, Ш.Т. Таубаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – С. 49-51.
3 Лукацкий М.А. Методологические ориентиры педагогической науки:
учебное пособие. – Тула: Гриф и К, 2011. – 448 с.
Таубаева Ш.Т.
Философские основы методологии педагогики
В статье раскрываются взаимосвязь педагогики и философии,
философские основы педагогики и методологии педагогики. Дана
характеристика
неомарксизма,
экзистенциализма,
феноменологии,
структурализма, прагматизма, герменевтики, аналитической фиолсофии,
персонализма, постмодернизма, философской антропологии с современных
позиций.
Taubaeva Sh.T.
Philosophical Foundations of the methodology of pedagogy
The article describes the relationship of pedagogy and philosophy, philosophical
foundations of pedagogy and methodology of pedagogy. The characteristic of neoMarxism, existentialism, phenomenology, structuralism, pragmatism, hermeneutics,
analytical philosophical, personalize, postmodern philosophical anthropology.
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Статья отражает результаты научно-педагогического исследования по
вопросам модернизации системы профессиональной подготовки
педагогических кадров в Республике Казахстан в условиях перехода на 12летнее образование. В ней обоснованы приоритетные направления
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Включение Казахстана в Болонский процесс как важного фактора создания
единого европейского образовательного пространства, переход на 12-летнее
среднее образование и другие изменения в этой области ставят перед
обществом насущные задачи обновления его содержания и структуры и
требуют переосмысления ее новой гуманистической парадигмы.
Согласно декларации Совета Европы в мировом образовательном
пространстве 12-летнее среднее образование реализуется в 136 странах, в том
числе в таких развитых странах, как США, Великобритания, Япония, Германия,
Франция и другие [1].
В Казахстане осуществляется переход на 12 летнее образование, за
последние годы был принят ряд законодательных и программных документов,
где намечены стратегические задачи [2 - 6]. Среди них особое значение имеют
решение задач развития системы высшего профессионального образования как
важнейшей предпосылки к осуществлению радикальных перемен в жизни
страны. В названных документах намечено дальнейшее развитие системы
профессионального образования на основе преемственности уровней,
непрерывности профессиональной подготовки с созданием условий для
снижения уровня безработицы в стране [2 - 6]. Однако пока в этом направлении
не разработана четкая научно-обоснованная модель системы профессиональной
подготовки педагогических кадров в условиях перехода на 12-летнее обучение.
Актуальность предлагаемой тематики, помимо разработки научных основ
модернизации системы профессиональной подготовки педагогических кадров,
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определяется необходимостью созданием системы научно-методического
обеспечения в условиях 12-летнего обучения.
Противоречие состоит в том, что появляется необходимость на практике
осуществлять
педагогическое
влияние
на
модернизацию
системы
профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях перехода на
12-летнее обучениеи, вместе с тем, недастаточно разработаны теоретические
положения
об
инновационной
деятельности
как
факторе
роста
профессиональной компетентности педагогов.
На наш взгляд, обновление структуры профессиональной подготовки и
создание механизма еѐ эффективного и динамичного функционирования
должны осуществляться в направлениях, способствующих формированию
конкурентоспособного специалиста - носителя идей обновления на основе
сохранения и приумножения лучших традиций отечественного образования и
мирового опыта и отвечать требованиям, предъявляемым обществом к
педагогическим кадрам.
Несмотря на то, что студент или даже выпускник вуза не может
рассматриваться
как
специалист,
достигший
высшего
уровня
профессионального мастерства, он должен обладать соответствующими
средствами, инструментарием, которые позволили бы ему совершенствоваться
в профессиональном плане.
На этом основании сегодня цель формирования предметных знаний,
умений и навыков не может рассматриваться как приоритетная в
профессиональной подготовке будущего учителя. Она должна включаться в
решение наиболее общих и актуальных задач, постановка которых исходит из
ведущей идеи совершенствования системы профессиональной подготовки в
вузе – актуализации и реализации субъектной сущности личности будущего
учителя, создания условий для перехода управления в самоуправление
профессиональным становлением и развитием [7 - 8].
Отсюда
приоритетной
целью
высшего
профессионального
педагогического
образования
сегодня
становится
подготовка
квалифицированных педагогических кадров соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных,
свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных
областях деятельности. Кадров, способных к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов. Кадров, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Обновление педагогической системы в условиях глобализации и
культурной интеграции общечеловеческих ценностей с учетом исторического
опыта казахского народа, его многовековых традиций и обычаев выдвигает
новые требования к процессу подготовки будущего учителя технологии,
поскольку эффективность организации педагогического процесса во многом
зависит от личности самого учителя, его общей и профессиональной
готовности. Отсюда цель воспитания и образования нами рассматривается как
единый процесс в ракурсе поставленных перед вузом профессиональных и
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воспитательно-образовательных задач. При этом исходными составляющими
вышеназванных образовательных и воспитательных задач педагогического
вуза, на наш взгляд, являются формирование компетентности и
профессионализма, нравственной и мировоззренческой культуры, гражданской
позиции, национальных и межнациональных ориентиров студента как
представителя нации [8].
Мы полагаем, при реализации воспитательного потенциала содержания
учебных дисциплин в студенческой среде необходимо исходить из
объективных
процессов, которые сегодня
составляют
сердцевину
национальных отношений, как на мировой арене, так и внутри многонациональных обществ. Из этого обстоятельства вытекает конкретная
педагогическая задача – воспитание у молодежи общечеловеческих,
гражданско-патриотических и национальных чувств в сознании и поведении.
Важно, чтобы молодежь осознала приоритет общечеловеческих интересов
и потребностей. Каждому педагогу необходимо знание социально-культурных
особенностей окружающей среды, этнопедагогических и этнопсихологических
черт культуры, под воздействием которой складывается процесс воспитания.
Важно искать точки соприкосновения интересов в культуре, используя для
этого особенности учебно-воспитательного процесса при опоре на
общечеловеческие ценности. Залогом эффективной деятельности педагога
является понимание им того, что каждая национальная культура представляет
собой закономерную ступень в развитии мировой культуры, внося вклад в
общечеловеческую цивилизацию. Выбор форм, методов и содержания
воспитательной работы опирался, прежде всего, на принцип учета возрастных и
национальных особенностей студентов [9].
Последовательность подготовки будущего учителя к работе в 12 – летней
школе мы определили как ряд последовательных этапов:
Первый этап – формирование у будущих учителей способности выявлять,
анализировать и решать творческие педагогические задачи, развивать общую
технологию инновационного поиска учителя к работе в 12 – летней школе:
осуществлять самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в
новую ситуацию, определять структуры объекта, видеть альтернативы решения
или его способа, развивать критичность мышления, комбинировать ранее
усвоенные способы деятельности применительно к новой проблеме обучения.
Все это способствует развитию творческой индивидуальностибудущего
учителя.
Второй этап – ознакомление студентов с социальными и научными
предпосылками возникновения инновационной педагогики, ее основными
понятиями, различными типами инновационных учебных заведений, изучение
творческой интерпретации альтернативных подходов к организации работ в 12
– летней школе и основных источников развития альтернативной школы. Все
это приводит к усвоению основ методологии научного познания,
педагогического исследования, введения в инновационную педагогику.
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Третий этап – изучение этапов экспериментальной работы в школе,
ознакомление с методикой составления авторской программы и участие в еѐ
создании, анализ и прогнозирование дальнейшего развития нововведений и
трудностей внедрения 12 – летнего обучения. Все это, в конечном итоге,
способствует овладению технологией инновационной деятельности.
Четвертый этап - практическая работа на экспериментальной площадке по
внедрению нововведений в учебно-воспитательный процесс, осуществление
коррекции,
отслеживание
результатов
эксперимента,
самоанализ
педагогической деятельности педагогов экспериментальных школ 12 летнего
обучения. То есть на данном этапе формируется инновационная позиция
будущего учителя, включающая систему его взглядов и установок в отношении
нововведений [10 - 11].
Фундаментальное значение при проектировании образовательного
процесса в вузе с учетом цели и задач процесса формирования инновационной
готовности будущих учителей имеет комплекс педагогических условий, на
основании которых мы определили основные направления экспериментальной
работы. В этой связи, процесс подготовки будущего учителя к инновационной
деятельности в условиях перехода на 12- летнее обучение в вузе станет в
определенной степени управляемым, если будет удовлетворять ряду
специальных требований:
1. Опора на теоретико-методологические основы процесса формирования
готовности к инновационной деятельности;
2. Учет концептуальной модели выпускника педагогического вуза с четким
определением компонентов в части инновационной деятельности;
3. Наличие образовательной среды, побуждающей студентов к личностнопрофессиональному росту в освоении инновационной деятельности;
4. Отражение инновационных тенденций совершенствования образовательной
системы в целях, содержании, методах и организационных формах подготовки
будущего учителя в вузе.
Таким образом, возможности повышения конкурентоспособности
выпускника вуза в условиях перехода на 12-летнее обучение неисчерпаемы.
Формирование готовности педагога к инновационной деятельности в условиях
перехода к 12-летнему обучению, проведение научно-педагогического
эксперимента обусловило потребность в нестандартных решениях рядовых
педагогических ситуаций, в приобретении навыков разрешения конфликтов и
поиска компромиссов. Основное назначение профессиональной подготовки –
научить учителя 12-летней школы решать творческие педагогические задачи.
Процесс профессионального становления учителя должен, по возможности,
моделировать заданную структуру инновационной деятельности.
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Қазақстан Республикасында педагог кадрлары
кәсіби даярлау жҥйесін жаңартудың негізгі нусқалары
Мақалада 12 жылдық білім беруге кӛшу жағдайындағы Қазақстан
Республикасында педагог кадрларды кәсіби даярлау жүйесін модернизациялау
сұрақтары бойынша ғылыми-педагогикалық зерттеудің нәтижелері кӛрініс
алады. Мұнда сонымен бірге педагог кадрлардың кәсіби даярлық жүйесінің
маңызды бағыттары негізделеді; бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға
авторлық кӛзқарас беріледі.
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The basic contours of the modernization of the
professional training of teachers in the Republic of Kazakhstan
The article reflects the results of sciеntific and pedagogical research of the
modernization of professional training system of pedagogical personnel in Republic
of Kazakhstan during the transition to 12-years of education. It justified the priority
areas to improve the system of professional training of pedagogical personnel; the
author‟s point of view is presented for the preparation of competitive specialists;
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ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Вопрос о формировании личностно-психологической модели музыкальнообразовательного процесса выбран в связи с необходимостью решения
проблемы соответствия образования тем требованиям, которые выдвигает
на сегодняшний день мировое культурно-образовательное пространство.
Исследование и проектирование модели образовательного процесса в его
целевых, содержательных, технологических характеристиках даст
возможность представить состав любого сложного процесса на высоком
уровне абстракции и рассматривать весь образовательный комплекс в
целостных аспектах взаимодействия объектов внутри системы и вне еѐ
действия.
Ключевые слова: личностно-психологическая модель, музыкальнообразовательный процесс, культурно-образовательное пространство,
личность, мышление, музыкальное образование
Модель – слово много спектрального значения и используется как
1) образец, 2) предмет (в значении объекта), 3) система, имитирующая
структуру, 4) графическое изображение самой структуры во взаимных связях
между какими-либо элементами [1, с.322]. Моделирование как метод познания
и преобразования в настоящее время широко применяется в педагогике. Это
один из методов научного исследования, который позволяет раскрыть новые
функции самого метода. Необходимость внедрения данного метода
обусловлена задачами формирования у человека нового креативнораскрепощѐнного
типа
мышления
посредством
специфически
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сконструированных моделей реальных ситуаций и процессов, а также умений и
навыков в использовании данного метода в своей профессиональной
деятельности. Моделирование даѐт возможность представить состав любого
сложного процесса на высоком уровне абстракции и рассматривать весь
образовательный комплекс в целостных аспектах взаимодействия объектов
внутри системы и вне еѐ действия [1, с. 322].
Формирование
личностно-психологической
модели
музыкальнообразовательного процесса обусловлено задачами повышения творческой
активности, возможности реализации творческого потенциала и формирования
творчески мыслящей личности. Большую сложность в создании данной модели
представляет многофакторность, многофункциональность, изменчивость
педагогических объектов, так как взаимодействие и развитие всех факторов
педагогического процесса не всегда возможно предугадать. Изменение чеголибо на любом уровне оказывает влияние на все последующие действия, тем
самым, затрагивая всю систему в целом.
При составлении личностно-психологической модели музыкального
образовательного процесса необходимо учитывать следующие компоненты:
1) изучение и понимание различий и особенностей развития возрастных
групп;
2) изучение и понимание различий и особенностей индивидуальных
способов восприятия информации;
3) изучение и понимание особенностей уровня развития творческих
способностей;
4) изучение возможности реализации полученной информации в
коммуникации;
5) изучение возможности в упорядочивании и самоорганизации
разнородных элементов образования;
6) формирование системности взаимосвязи и взаимодействия изучаемого
материала с раннее приобретѐнными знаниями, умениями и навыками [2, с. 75].
Как и любой образовательный процесс, музыкальный включает в себя
следующие функции: 1) обучение; 2) деятельность; 3) мышление;
4) преобразование и общение.
I.
Музыкальное обучение охватывает процесс организации и
стимулирования, усвоения и реализации активной учебно-познавательной,
творческой деятельности, позволяющей в будущем вести полноценную
профессиональную музыкальную жизнь. Музыкальное обучение является тем
отправным звеном, с которого собственно начинается музыкальное
образование.
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Таблица 1 - Функции музыкального обучения (горизонтальное и вертикальное
прочтение)
Функции музыкального обучения
1
2
I. Парадигма обучения
I. Преподавательская парадигма
обучение неизменно
обучение варьируется
формирование прочных знаний, на формирование прочных знаний в
базе которых ставятся и решаются творческом процессе
творческие задачи
доступность обучения
сложность обучения
материал соответствует уровню
материал превосходит достигнутый
умственного развития, обучение
уровень, обучение ведѐтся на пределе
ведѐтся в свободном режиме
способностей
постановка учебных задач
дифференциация задач
корреляция (отождествление) уров- разделение понятий уровень знаний и
ня знаний с творческими успехами творческие успехи
повышение роли теоретической
повышение роли творчества
творческое мышление отражает
базы
уравнение задач между творческим диалектику теоретического и
и теоретическим мышлением
практического мышления
формы контроля
формы контроля
уточнѐнные результаты обучения
произвольные результаты обучения,
оценка - непрерывный процесс,
выработка иной системы оценок
ориентированный на усовершенствование
II. Образовательная парадигма
II. Парадигма обучения
реализация образовательного
разработка учебно-методического
процесса
комплекса, определение системы контроля, введение формы самообучение
параметры обучения
декларативные и методические знания,
развитие комплексного, критического,
творческого мышления
классификация в обучении
познавательная область (приобретение
знаний, развитие мыслительного,
аналитического процесса)
эмоциональная область (развитие
чувства, эмоций)
психомоторная область (приобретение
навыков владения инструментом,
записи и расшифровки услышанного
музыкального материала)
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Продолжение таблицы 1
1
проблемное обучение

группа факультативных предметов
(дисциплин по выбору)

различие индивидуальных
особенностей в способах
восприятия информации
реализации полученной
информации в коммуникации

2
методическая проработка
выдвигаемых дидактических целей, с
дальнейшей разработкой
педагогических технологий
улучшение результатов обучения,
выработка понимания «прикладного
уровня»
и
«практического»
компонента, распределение предметов
и результатов, разработка связи
предметных
результатов
с
результатами программы
визуальное (зрительное восприятие)
аудиальное (слуховое восприятие)
перцептуальное (на уровне чувств)
кинестетическое (с помощью
двигательных ощущений)
речевые умения: излагать мысли,
обсуждать, убеждать,
аргументировать, выносить суждения,
анализировать высказывания,
проводить беседу, задавать вопросы;
слуховые умения: интерпретировать
информацию

II. Деятельность – «процесс, посредством которого реализуется то или
иное отношение человека к окружающему его миру – другим людям, к задачам,
которые ставит перед ним жизнь»; «система взаимодействия субъекта с миром,
в процессе которого происходит возникновение и воплощение в объекте
психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в
предметной действительности». Виды деятельности можно классифицировать
по следующим параметрам: 1) по признакам (форме, эмоциональной
напряжѐнности,
временной
или
пространственной
характеристике,
физиологическим механизмам), А.Н. Леонтьев; 2) в зависимости от предмета
(игра, учение, труд, познание, общение), Б.Г. Ананьев; 3) по системе (общие,
частные, сложные, элементарные), К. Платонов; 4) по социальной активности
субъекта (преобразовательная, познавательная, целостно-ориентационная,
коммуникативная, художественная), М. Каган; 5) по степени значимости
(материальная, духовная), В.Г. Афанасьев.
Структура деятельности складывается из взаимодействия субъекта
деятельности с объектом деятельности и характеризуется итогом
прогнозируемого результата.
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Таблица 2 - Вертикальное прочтение
Предмет
деятель
ности

Операцион
ная
сторона
деятель
ности
Объект
Трудовая
действител Познавате
ьности
льная
Объект
Коммуник
обществен ативная
ной
практики

Способы
деятель
ности
Приѐмы
Действия
Операции

Техника
(условия)
деятель
ности

Направлен
ность
деятель
ности

Эмоциона
льная
сторона
(пережива
ние)
Знания
Мотив
Стимулиру
Умения
Мотивация ют работу
Навыки
Цель
Нарушают
Способнос
процесс
ти
деятельнос
Операцион
ти
ный состав
(предметы
труда)

Предмет деятельности это объект воздействия человека через
операционные процессы деятельности: познавательные, коммуникативные,
трудовые. Предмет деятельности предстаѐт в двух ипостасях: с одной стороны
он существует независимо от «деятеля», с другой стороны он нарисован в
сознании «деятеля» как образ, отражающий свойства объекта. Операционная
сторона деятельности базируется на определѐнных способах деятельности:
приѐмах, действиях, операциях, существующих и установленных в социальном
порядке или подобранных, найденных индивидуально. Благодаря условиям
деятельности - полученным знаниям, умениям, навыкам, способностям,
операционному составу (предметам труда) деятельность реализуется
(*особенностью операционного состава музыкальной деятельности являются
музыкальные инструменты, вокальные тембры голосов). Мотив, мотивация –
основополагающая характеристика деятельности, именно мотивы создают
направленность деятельности. Любая деятельность полимотивированна,
вследствие чего, мотив деятельности, как предмет побуждает и вызывает
определѐнные потребности, желания человека увидеть положительный
результат от своего труда (*если заниматься музыкой без желания, по
принуждению, то учебной или музыкальной деятельностью это не может
считаться, так как мотивации отсутствуют, и соответственно положительного
результата деятельность не принесѐт).
Человек может иметь одновременно множество мотивов, связанных с
одной стороны с предметом деятельности, с другой стороны личностной
направленностью. Цель деятельности это формирование динамики реализации
мотивов, воплощѐнных: а) в конечный результат деятельности в виде образа,
сохраняемого в памяти до успешного завершения деятельности, б) в план
деятельности, в котором отражена тактика и техника выполнения деятельности.
Достижение поставленных целей, решение определѐнных задач влекут за собой
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изменения в мотивационной сфере личности, дают толчок к самореализации
личности в деятельности, приводят к раскрытию генетического фонда
способностей, поднимая степень развития личности на более высокий,
качественный уровень.
Эмоциональные факторы (переживания) деятельности очень важны, так
как постоянно питают, насыщают, активизируют весь процесс
деятельности. Они активно соучаствуют вместе с другими регуляторами
деятельности [3, с. 91]. По словам А.Н. Леонтьева эмоции являются
«механизмом движения», сигнализируют об успехе или неуспехе
деятельности. Деятельность может быть эмоционально привлекательной,
эмоционально насыщенной, эмоционально нейтральной. Эмоциональные
явления могут как активизировать деятельность, так и уничтожить
желание продолжения деятельности (особенно это касается творческой
деятельности). Эмоциональные реакции в момент творческой деятельности
в одних случаях вносят дисбаланс, в других стимулируют творческий
процесс. Не всегда внешне кажущееся успешное выполнение действия
приводит к положительным эмоциям (*если деятельность не отвечает
мотивам личности, то она оценивается как не успех). Переживания, по
словам Василюка Ф.Е., являются «режиссѐром» восприятия, памяти,
воображения, эмоций [4, с. 28]. Переживание – индивидуальное,
субъективное отражение действительности, отблеск в сознании человека
тех или иных процессов, вносимых значимые изменения в сознание
человека, как смыслопорождающая деятельность.
Переживание, по мнению С.Л. Рубинштейна, высшая подструктура
сознания от эмоций (*в зависимости от того, как образ воспринят, он может
остаться лишь знанием, а может включиться в личностный план
переживания). Переживание в музыкальной деятельности это, прежде всего
переживание эмоциональное: «недостаточно только услышать музыку, надо
еѐ
эмоционально
пережить,
почувствовать
еѐ
эмоциональную
выразительность», Б.Теплов. «Система переживаний подвергается
наблюдению не только с субъективной (имманентно-личностной) стороны,
но и с объективной (ситуационно-контекстуальной) стороны его
феноменологической
целостности
одновременно».
Музыкальные
переживания зависят от мотивационно-потребностных характеристик
субъекта деятельности (*при создании произведения у автора преобладают
интеллектуальные эмоции переживания, связанные с процессом
воплощения замысла, при исполнении произведения важную роль играют
чувства музыкального сопереживания, в структуре слушательских
переживаний основную роль играют эстетические, эмоциональная окраска
которых зависит от психического состояния слушателя, его музыкального
опыта, музыкальной одарѐнности). Именно деятельность порождает
констелляции интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов,
обобщѐнных и преобразованных эмоциями, порождая эмоциональнообразное мышление, эмоциональное воображение.
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Алгоритм структуры деятельности это – механизмы (формы),
закономерности, связи, взаимодействия, отношения субъекта с миром. К.
Платонов описывает деятельность как развѐртывающуюся систему,
включающую «цель – мотив – способ - результат». В.Д. Шадриков в книге
«Проблемы системогенеза профессиональной деятельности» выделяет
«мотив – цель – программа деятельности – принятие решения – результат».
Структуры деятельности:
1)
предметная структура (материальная, духовная);
2)
мотивационно-целевая структура (смысл, цель, задача-план);
3)
структура реализации (способ, возможности, средства, предмет);
4)
структура результата (сверхпродукт, продукт, отход).
Из всего сказанного можно сделать вывод, что деятельность это
«феномен полифункциональный и полиструктурный» (В. Сагатовский).
Художественная (творческая) деятельность может рассматривается: 1)
по признаку – эмоционально-напряжѐнной, 2) по предметной
принадлежности – учение? 3) по системе – частная (профессиональная),
4) по социальной активности – субъект художественной деятельности, по
степени значимости – духовная. Художественная деятельность представляет
собой
социально-опосредованные
субъектно-объектные
отношения,
преобразованные в личностно-индивидуальные установки творца, отражая
мир пристрастно, в форме художественных образов, соединѐнных
художественной идеей, оценкой, эмоциями. Разновидностью творческой
деятельности можно считать созидательную деятельность, связанную с
созданием произведения. Исполнение, интерпретация, восприятие
произведений является также разновидностью творческой деятельности,
которую можно охарактеризовать как сотворческую, во время которой
исполнитель или слушатель должен постичь и пережить замысел автора (*в
статичных видах искусства творческий процесс завершается созданием
автором произведения, в динамичных искусствах, в частности музыкальном
искусстве
художественный
замысел
передаѐтся
исполнителем).
Музыкальная деятельность представляет собой многообразие еѐ
специфических форм: слушательская деятельность, исполнительская,
коммуникативная (если рассматривать работа дирижѐра), созидательная
(композиторская), педагогическая.
III. Мышление – психический процесс, в котором осуществляется
переработка информации. Это обобщѐнное и опосредованное познание
действительности, в процессе которого мысль человека бесконечно
углубляется в суть окружающей действительности, открывая новые знания.
Мыслительная деятельность побуждается мотивами, отождествляемыми с
факторами условия и продуктивности. В системе профессионального
образования под процессом мышления подразумевают профессиональное
мышление, в котором синтезируются такие понятия как высокий
профессионально-квалифицированный уровень специалиста и особенности
мышления профессиональной сферы деятельности. Данный термин вошѐл в
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научный терминологический аппарат педагогики сравнительно недавно, со
второй половины ХХ века. Термин профессиональное мышление
раскрывает особенности мышления специалиста, указывая на быстроту и
качество решения профессиональных задач: скорость, точность,
самостоятельность, независимость, оригинальность и самое главное –
формирование системного мышления (способность видеть предмет
изучения с разных позиций и решать, связанные с его усвоением задачи
творчески, самостоятельно) [1, с. 346].
Для качественного обеспечения поставленной задачи необходимо
введение информационных систем профессионального образования,
которые должны отвечать за связь мышления с усваиваемыми знаниями.
Система знаний, в свою очередь, должна быть ориентирована на
фундаментальность,
профессиональность
и
практическую
ориентированность. Задачи современного образования – воспитание
специалиста широкопрофильной профессии. Это новый формат
профессиональной деятельности с инновационным содержанием и
функциями образования требует нового способа ориентировки в предмете
своей деятельности. Специалист широкого профиля способен решать
разнотипные профессиональные задачи. В сфере музыкального искусства
это следующие виды деятельности:
1) сочинять произведения – вести композиторскую деятельность;
2) делать обработку или компьютерную аранжировку – вести
звукорежиссѐрскую деятельность;
3) анализировать текст, писать научные и критические статьи – вести
научную деятельность;
4) исполнять произведения – вести исполнительскую деятельность;
5) преподавать - вести педагогическую деятельность;
6) быть руководителем – вести общественную, организационную
деятельность.
Полипрофессионализм, как качество широкопрофильного работника
проявляется в особом способе мышления, в универсальном типе
ориентировки при любом виде деятельности, а системный способ
мышления позволяет планировать достижение цели коротким путѐм.
Метод ассоциации – образование временной связи между несколькими
психическими процессами ощущений, представлений, чувств, движений и др.
Ассоциации различают по сходству, контрасту, смежности в пространстве и во
времени, причинно-следственным путѐм.
Метод аналогии (традукции) – педагогический приѐм, заключающийся в
установлении сходства в отношении между изучаемыми предметами
явлениями, различными в остальных отношениях.
Таблица 3 - Вертикальное прочтение

47

Учебная
информация

Модель функции системного способа мышления
Формы
Способ
Способ
Способы
организации
воспроизведен (метод)
мышления
познавательной
деятельности
Обучающие
формы

ия
информации
Исполнитель
ский

восприятия
информации
Подражание
(компиляция)

Полнота

Исполнитель
ские формы

Письменный

Релевантность (объѐм,
оптимальност
ь)
Достоверность
объективность

Коммуникати
вные формы

Устный

Сравнения
(компарати
визма)
Ассоциация

Самостоятельные
формы

Аналитический

Аналогия
(Традукция)

Иерархическая
структурирова
нность
Специфичность
(качество,
актуальность)
Доступность
(осознанность)

Формы
контроля

Терминологич
еский

Предугадыва
ния

Интуитивный
Аутистическое
Продуктивное

Игровые
формы

Тестовый

Когнитивная
(отражатель
ная)

Абстрактное
Аналитическое

Дистанционн
ые формы
Научные
формы
Контактные
Информационные
Творческие
формы

(вербальный)
(графический, схематический
модульный)

Перцептуальный
(чувственный)

Реалистическое
Критическое

Инновацион
ный

Кинестезиче
ское
(моторнодвигательный) Аудиовизуальный
(зрительнослуховой)

Латеральный

Адекватность

Системность
(своевремен
ность и
непрерывность)
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Нагляднодейственное
Нагляднообразное
Оперативное

Метод подражания (компиляции) – осознанное или неосознанное
следование примеру, образцу действий и др.
Метод сравнения (компаративизма) – метод сравнения, установления
сходства, соответствий между родственными понятиями.
Метод
предугадывания
(пространственный
опыт,
термин
Е.Назайкинского) - предвосхищение будущего интонационного материала.
«Способность дополнять в воображении видимую, осязаемую, слышимую
часть пространства неощущаемой в данный момент частью проявляется в
психической деятельности человека» [5, с. 19].
Аудиовизуальный – зрительно-слуховое восприятие;
Перцептуальный – восприятие чувствами;
Кинестезическое (моторно-двигательное восприятие) – кинестезическая
чувствительность своеобразная база для формирования межсенсорных связей:
зрительно-двигательных, слуховых и двигательных. IV. Под преобразованием
мы понимаем изменение (развитие) личности, еѐ адаптацию в уровнях
окружения (образовательной среде), поведения, возможностей, убеждений и
ценностей, а также идентификации (по Грегори Бейтсону).
Под общением понимаем коммуникативную сторону образовательной
деятельности, базирующуюся на познавательных или аффективно-оценочных
аспектах. В педагогике общение характеризуется тройной направленностью:
1) личностной, 2) социальной, 3) предметной. Ниже приводится таблица
функции модели преобразования личности в обществе:
Таблица 4 - Вертикальное и горизонтальное прочтение
Функция модели преобразования личности в обществе
Социально-бытовые
ЛичностноСоциальноусловия
психологические
экономические
условия
условия
Уровень
Уровень Генетическ Уровень
Уровень
Уровень
окружения общения ий уровень самооцен- идентифи- адаптации
ки
кация
ОбщесВоспита- Возможнос убеждения
навыки
Социальнтвенная
тельный ти
общения ая ответсреда
уровень
ственность
Образова- Интеллек- перспекти возможнос
навыки
навыки
тельная
туальный
вы
ть реалироста
самореали
среда
уровень
зации
зации
Социально-бытовые условия
«Уровень окружения» включает внешние условия, в рамках которых
происходит процесс преобразования личности.
«Общественная среда» адаптирует действия и поведение в соответствие с
нормами и требованиями общества.
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«Образовательная среда» адаптирует действия, через которые
реализуются поставленные цели.
«Уровень общения» представляет действие и результаты, определяет и
разрабатывает основные эффективные стратегии в осуществлении конкретных
задач как интегративно-личностных, так и педагогически-управленческих,
основанных на диагностировании, коррекции и выборе наиболее эффективных
способов обучения.
«Воспитательный уровень» связан с организованным и управляемым
процессом формирования личности человека
«Интеллектуальный уровень» связан со стремлением личности к
приобретению знаний, и потребности в овладении этими знаниями.
Личностно-психологические условия
«Генетический уровень» - совокупность всех наследственных факторов,
полученных от родителей.
«Возможности» – индивидуально-психологические свойства личности,
определяющие успешность освоения и продуктивность выполнения какой-либо
деятельности.
«Перспективы» – метод, стимулирующий личностные качества в целях
самосовершенствования.
«Уровень самооценки» обеспечивает уверенность в достижении цели,
активизирует процесс реализации, побуждает личность к развитию.
«Убеждения» способствуют формированию мировоззрения личности в еѐ
познавательных аспектах, формирует общественно-значимые поведенческие
навыки, основанные на практическом опыте.
«Возможность реализации» способствует формированию особого способа
мышления путѐм вычленения необходимого из различных предметов,
способствует преодолению эмоциональной бедности воображения в целях
активного формирования ассоциативного поля.
Социально-экономические условия
«Уровень идентификации» обеспечивает коммуникативно-творческие
связи, взаимопонимание в достижении сотрудничества между обучающимся и
обучаемым, развивает потребность в совместной художественной
деятельности.
«Навыки общения» характеризуют коммуникативные функции личности,
установление доверительной, поддерживающей связи между обучающим и
обучаемым - «аффилиационная мотивация» (термин Хекхаузена Х.)
«Навыки роста» активизируют внутреннюю мотивацию (по словам Х.
Хекхаузена), которая базируется на интересе, побудительной силе, и еѐ мотив
непосредственно входит в содержание решаемой задачи, в условия и способы
еѐ решения, в еѐ результат.
«Уровень адаптации»
«Социальная ответственность» создаѐт условия формирования
адекватных условий адаптируемых к новым целевым акцентам современного
образовательного процесса, повышает ответственность не только ученика, но и
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самого педагога, потому что прежде чем эффективно организовывать
образовательный процесс деятельности своих учеников, сам педагог должен
быть разносторонне развитой личностью, так как именно подражание
творческому человеку способствует формированию творческого отношения к
действительности.
«Навыки самореализации» или потребность в творчестве, по словам
Леонтьева В.Г.: «…созидательная творческая деятельность не восполняет что-то, а
создаѐт новое в человеке, предстаѐт как экспрессия, рост, развитие…» [6, с. 25].
Таблица 5 - Вертикальное прочтение
Инновационная модель процесса и концепции образования
Индустрия Индустрия Индустрия Индустрия Индустрия Ценностна
обучения
презентаци применени организаци перспектив я
индуси знаний
я знаний
и деятель- ы деятель- трия
ности
ности
РасплаЗнания,
Демонстра ВыполнеВыдвинуть Оценка,
нировать,
умения,
ция показ
ние, реалигипотезу
критика
организонавыки
зация
вывать

Сформули
ровать
Сравнить

Резюмировать
Понять

Иллюстрировать
Использовать

Анализиро
-вать
Разработать

Схематизи
ровать
Увидеть
мысленно

Обсудить

Дать опре- Описать
деление
Классифиц Объяснить
ировать

Посчитать

Изобрести

Написать

Выбрать

Интерпрет
ировать

Видоизме
нять

Обосновать

Анкетировать

Перечислить

Устанавливать
различие
Распознать Сопоставить

Обобщать

Вводить

Стратегировать

Аудировать

Оформить

Применять Анализиро
вать

Защитить

Узнать

Решить

Управлять

Использовать

Активизировать
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Подтвердить

Прикинуть

Педагогическое проектирование (моделирование) это предварительная
разработка основных компонентов будущей деятельности педагогов и студентов,
создающая варианты и прогнозирующая результаты предстоящей деятельности.
Объектами проектирования могут быть педагогические системы, процессы,
ситуации и др. Данный метод является таким же необходимым звеном в
организации деятельности любого педагога, как и организаторское, гностическое,
коммуникативное звенья. Эта деятельность основывается на трѐх этапах:
1. Моделирование (разработка концепции), создание модели будущей
деятельности.
2. Проектирование (создание проекта), доведения до уровня внедрения.
3. Конструирование (детализация проекта), приближает к реальным
условиям действия [7, с.55-59].
Основной принцип проектированных систем это их инновационность,
мобильность, креативность, доступность, многовариантность.
При проектировании модели образовательного процесса необходимо
учитывать реальные потребности, интересы и возможности преподавателей,
студентов, родителей, общества иными словами поставщиков, переработчиков,
потребителей.
Таблица 6 - Горизонтальное прочтение

Роль
Преподава
тель

Студент

Родитель

Индустрия
и общество

Роли потребителя, Переработчика,
Поставщика в современном обществе
Потребитель
Переработчик
Поставщик
Получает
Ведѐт
Поставляет
студентов с
педагогическую,
студентов со
базовыми
творческую,
специализированн
знаниями
исследовательскую ыми знаниями
деятельность
Получает
Изучает предметы
Пополняет
образование
трудовые ресурсы
для индустрии и
общества
Получает
Даѐт нравственное
Снабжает
образованных
воспитание,
университет
детей
правильное
студентами,
отношение к
обеспечивает
обучению и жизни
финансовую
поддержку
Получает
Нанимает
Поставляет
образованную
выпускников
обществу услуги
рабочую силу
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Таким образом, создание виртуальной модели обучения даѐт возможность
гибкого управления, где главная роль отводится не столько технологии,
сколько стратегии формирования более совершенной формулы обучения через
советы, рекомендации, создание виртуальных ситуаций, при которых
становится возможным процесс самообразования и даѐтся толчок к
продуктивному творческому процессу. Основные задачи при этом –
возможность отбора содержания, метода и технологии построения обучения с
учѐтом личностно-психологических особенностей студентов.
В данной статье предпринята попытка моделирования отдельных сторон
профессионального обучения и представления содержания обучения как
многоуровневой педагогической модели.
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Қалиева А.Ж.
Музыкалық білім беру ҥдерісінің
тҧлғалық-психологиялық моделі
Музыкалық білім беру үдерісінің тұлғалық-психологиялық моделін
қалыптастыру жӛніндегі мәселе бүгінгі күнгі әлемдік мәдени білім беру
проблемаларын шешу қажеттігімен байланысты таңдалып отыр. Білім беру
үдерісі моделін оның мақсаттық, мазмұндық, технологиялық сипаттамаларында
зерттеу және жобалау кез келген күрделі үдеріс құрамын жоғары абстракция
деңгейінде елестетуге және бүкіл білім беру кешенін тұтастай, яғни жүйе
объектілерінің ішкі жүйесінде және одан тыс ӛзара әрекеттесуінде қарастыруға
мүмкіндік береді.
Kaliyeva A.Zh.
Personal-psychological model of musical educational process
The question on formation of personal-psychological model of musical educational process is chosen in connection with necessity of the decision of a
problem of conformity of education to those requirements which are put forward for
today with global cultural - educational space. Research and designing of model of
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educational process in its target, substantial, technical characteristics will enable to
present structure of any difficult process at a high level of abstraction and to consider
all educational complex in complete aspects of interaction of objects inside system
and outside of its action.

ӘОЖ 378.14(574)
Халитова И.Р., п.ғ.д., профессор
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақстан
МАМАН ТӘРБИЕСІНЕ ЖАҢАША КӚЗҚАРАС –ЗАМАН ТАЛАБЫ
Мақалада болашақ мамандардың тәрбиесін қазіргі заман талабына
сәйкестендіру мәселесі қарастырылады. «Қалыптастыру» ұғымына кӛңіл
бӛлінеді және авторлардың кӛзқарастары айтылады. Болашақ
педагогтарды қалыптастыру мәселесінде маман тұлғасы ретінде кӛзқарас
қарастырылады. Тәрбие мазмұнын тұлғаның қасиеті, қабілеті, сапасы
ұғымдарының аймағында біріктіру қажет. Бұл үшін сезім тәрбиесін мен
ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағдай тұғызу қажет.
Тірек сӛздер: болашақ маман, formare-құрау, қалыптастыру, тәрбие, тұлға,
рухани даму, трбие міндеттері
Тәрбие туралы сӛз қозғағанда «даму, қалыптастыру, тәрбие» - деген
сӛздердің астарын пайымдап алу, оның теориясы мен практикасының маңызын
ұғынуға тірек болады. Педагогика ғылымында кӛп кезедесетін «қалыптастыруформирование» мұндағы орыс тіліне латыннан енген formare-құрау, бір нәрсені
белгілі бір пішімге келтіру-дегенді білдіреді. Педагогикада бұл біреуге қандай
да бір мінез-құлық белгілерін тәрбие арқылы орнықтыру, сіңіру.
Кейбір ресейлік педагог ғалымдар «қалыптастыру» деген бұл қалыпқа салу
деген сӛз, ол адамның еркіндігіне шек қояды-деген пікірге келіп осы
«қалыптастыру» деген сӛзден бас тарту керек деген ұғымды алға тартуда.
Педагогикалық сӛздікте, «қалыптастыру – туабіткен болмысына, ортаға,
тәрбиесіне тұрақты әсер ету және ӛзінің белсенділігі нәтижесінде адамның
тұлғаға айналу үрдісі-ауд.И.Х.» делінген [1, с.137]. Бұл әрине кең ауқымды
анықтама. Демек қалыптастыру дегеніміз – белгілі бір мінез-құлық, жүрістұрыс, сӛйлеу мәнері секілді іс-қимыл түрлерін әр дайым қайталау арқылы
алдымен санасына сіңіріп, орнықтыру арқылы тұлғаның құлықтық белгілеріне
айналдыру.
Психология қалыптастыру ұғымын – тұлғаны дамыту, кемелдендіру
тұрғысынан пайымдап, әмбе оны тұлға психикасының құрылымдық
функцияларының сыртқы әсерлер салдарынан мазмұндық ӛзгеруі-деп
қарастырады.
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Қалыптастыру – қайталау, жаттықтыру, дағдыландыру нәтижесінде
тұлғаның бойына қажетті сапалар мен әдеттерді мәңгілік етіп орнықтыру.
Педагогикада тәрбие –адамның санасы мен мінез-құлқына, іс-әрекетіне,
сезіміне үздіксіз, бірізділікпен және жоспарлы ықпал ету арқылы белгілі бір
ұстанымдарды, құндылық бағдарын орнықтырып қалыптастыру. Барлық
ұғымдар секілді тәрбие туралы анықтамалар да үнемі даму үстінде. «Тәрбие –
бұл...саналы әлеуметтік ықпал ету арқылы тұлғаны белгілі бір қоғамдық рӛл
атқаруға даярлау, соған қажетті сапаларды сіңіру-ауд И.Р.» [2, с. 42]; тәрбие –
педагогтың мақсатқа бағытталған мазмұнды кәсіби іс-әрекеті болып ол бала
тұлғасын максималды дамытуға, оның заманауи мәдениетке енуіне, ӛз ӛмірінің
стратегиялық субъекті, ретінде «Адам» - деген игі атқа ие ету» [3, с. 92]
делінген. Қазіргі кезде ресейлік ғалымдар «тәрбие» үғымына берліген бұрынғы
анықтамалардың жеткіліксіз және осы заманға онша сай клемейтінін айтуда.
Тәрбие туралы ой толғаған педагог ғалымдар оны әр қырынан кӛрсетуге
ұмтылған. Олар тәрбие жайлы ойларын ӛздері ӛмір сүрген заман тұрғысынан
айтқан. Солардың барлығын жинақтағанда олар мына бес пәре пікірге келіп
саяды:
- адамға қоршаған орта, әлеуметтік құрылымның ықпалы тұрғысынан
жуықтау;
- жас буындарға ӛткен тарихи тәжірибелерді жеткізу;
- білім мекемелеріндегі бүкіл оқу-тәрбие үрдісін тұлғаның адамдық
сапаларын нығайтып, қасиеттерін тәрбиелеу, қабілеттерін дамытуға бағдарлау;
- белгілі бір наным, кӛзқарас жүйесін қалыптастыруға арналған арнайы
тәрбиелік іс-шаралар жүйесін ұстану;
- тұлғаның бойында белгілі бір сапа, қабілет, қасиеттерді қалыптастыру
деп қорытуға болады.
Жоғары мектептегі тәрбие – бұл жоғары оқу орындарының ұстаздары мен
қызметкерлерінің студенттерде, білім мазмұны мен тәрбие жұмыстарында
қарастырылған наным жүйесі, адамгершілік нормалары, жалпы мәдениетін
қалыптастыруға бағытталған іс-әрекеті – деген анықтама бар.
Тәрбие мен білім беруді бӛле-жармай тұтас үрдіс ретінде қарастырудан
жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмыстары – болашақ маманның бойында
келешекте кәсібін ұтымды атқаруға мүмкіндік беретін, соған шарт түзетін
сапалар, қабілеттер мен қасиеттерді дамыту және тәрбиелеу-деп анықтама
берілді [4, 93 б.].
Мамандығы, кәсібіне қарамастан барлық азаматтардан ӛз қызметін
атқаруда құзыреттілік, шығармашылық ізденімпаздық, бәсекеге қабілеттілік,
креативтілік- тапқырлық секілді басқа да кӛптеген талаптар қойылуда. Білім
туралы (2010 ж.) Заңның осыған орай 28-бабында [5, 28 б.]:
– бiлiм беру ұйымдарындағы тәрбие бағдарламалары оқу процесiнiң
құрамдас бӛлiгi болып табылады және бiлiм алушылардың, тәрбиеленушiлердiң
патриоттық, азаматтық, жоғары моральдық және имандылық сезiмiн
қалыптастыруға, сондай-ақ жан-жақты қызығушылығы мен қабiлеттерiн
дамытуға бағытталған.
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– Бiлiм беру ұйымдарында нәсiлдiк, этностық, дiни, әлеуметтiк
ымырасыздық пен айырмашылықты насихаттауға, милитаристiк және де
халықаралық құқық пен iзгiлiктiң жалпыға танылған ұстанымдарына қайшы
келетiн ӛзге де идеяларды насихаттауға тыйым салынады.
– Оқу және тәрбие үрдісі бiлiм алушылардың, тәрбиеленушiлердiң, педагог
қызметкерлердiң адамгершiлiк қадір-қасиетiн ӛзара құрметтеу негiзiнде жүзеге
асырылады. Бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлерге қатысты күш кӛрсету,
моральдық және психикалық қысым жасау әдiстерiн қолдануға жол берiлмейдi
делінген.
Осылардың барлығынан келіп тәрбие жұмысының мақсаты – болашақ
мамандардың денсаулығын сақтау немесе ағзаларын сапалық нығайту;
қабілеттерін дамыту; адамгершілік қасиеттірін тәрбиелеу деуге болады. Бұл
тәрбие жұмысының мазмұнын саналылық, сезімталдық, іс-әрекетте
белсенділігіне қозғау салатындай етіп құру дегенді білдіреді. Абайдың «қарашы
ӛз бойыңда түгел ме екен: «ысытық жүрек, оң шырай, қуат пен күш» - дегені
ойға оралады [6, 59 б.].
Тәрбие жұмысына тұлға теориясы тұрғысынан оның бойындағы
ерекшеліктерді ескере отырып жуықтау қарастырылуда. Кейінгі кездердегі
зерттеулерге қарағанда бұлар- студенттің жеке тұлғалық сапаларын қаперге алу
қажеттігін кӛрсетеді. Ол мыналардан құралады:
- тұлғаның бағыттылығы;
- құндылық бағдары;
- ӛмірлік жоспары;
- қалыптасқан орнығулары(установка);
- іс-әрекетіндегі басты ындындыар (мотивтер);
- қажеттенулері;
- рухани даму деңгейлері;
Бұлар халқымызда бұрыннан келе жатқан саналылық, сезім тәрбиесі, ісәрекеттегі икемділікпен ұштасады. Ол ӛз кезегінде жекелеген тұлғалардың
қабілеттерін дамыту, адамгершілік қасиеттерін сақтау, ден саулығын нығайту
немесе ағзаларының сапалы қызмет атқаруын баптау.
Қоғамдық құрылым алмасқан соң, адамды ӛз дәуіріне сәйкес етіп
тәрбиелеуге байланысты кӛптеген жаңа жуықтаулар пайда болды, мысалы,
кезкелген адам бәсекеге қабілетті болуы, оның шығармашыл ойлау деңгейінің
жоғарылығы, ӛз қызметі саласындағы құзыреттілігі, немесе қызметтегі
(функционалды) сауаттылығы, адамдармен қарым-қатынас орната білуі, ӛз
мүмкіндіктерін орынды пайдалана алуы, бойындағы ерекше қабілет,
қасиеттерін іске асыра алуы, зерделілігі немесе зияткерлігі(интеллект), осы
күндері академиялық ұтқырлық (академическая мобильность), елгезектігі т.с.с.
жаңаша ұғымдар пайда болды. Оларды ендігі жастардың алдына қойлып
отырған заман талабы ретінде қабылдап, тұлғаның осы тұстарын дамытуға
сәйкес шаралар іске асырылуы тиіс.
Жоғарыдағылардың барлығы тұлғада саналылық қалыптастыру, сезім
тәрбиесі, іс-әрекеттегі белсенділігі мен қабілеттілігі, дене мүшелерінің
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сапалылығы, адамгершілік қасиеттерімен ұштасады. Бұларды тәрбиенің
салаларыамен сабақтастыру нәтижеге тікелей ықпал етеді. Мысалы,
эстетикалық тәрбиенің тиімділігі тұлғаның эстетикалық санасының
қалыптасқандығына байланысты болса, экологиялық тәрбие оның тағы сол
экологиялық санасының қалыптасқандығына байланысты. Тәрбиенің басқа
салалары да солай, алдымен сана қалыптсса ол сезімне де әсер етеді, одан келіп
іс-әрекетіне түрткі береді. Олар ӛз кезегінде тұлғаның қабілет, қасиет,
сапаларымен байланысты.
Осы және басқа да тұлғаның қажетті жақтарын, тараптарын дамыту,
тәрбиелеу және қалыптастыру жоғары оқу орынында жалғасын табады. Алайда
отбасы мен мектепте осы сапалар мен қасиет, қабілеттер даму таппаған болса
оны жоғары оқу орынында жетілдіру қиынның-қиыны. Жекелеген талапты
тұлғалардың сана, сезіміне ықпал ету педагогикалық және психологиялық
жақтан дұрыс жүргізілсе кейбір қырларының кӛзі ашылып даму табатыны
дәлелденген. Бұл ретте педагогтар қауымы мен осы ЖОО-да түзілген
шығармашылық-тәлімдік ортаның маңызы зор. Ӛйткені студент ӛзі іспетті
құрбыларына қарап та ӛседі.
Ұлттық тәрбие мәселесі балабақшадан бастап мектеп, орта, жоғары оқу
орындарында кеңінен айтылып келеді. Бірақ оның іс жүзіндегі кӛрінісі әлі де
болса жетілдіруді талап етеді. Бұл ретте қазақ халқының ұлттық болмысына тән
сапалар, қасиеттер мен қабілеттерді ескеру маңызды. Бұл ұлттық менталитет
мәселесіне келіп тіреледі.
Педагогика ғылымында тәрбиенің бағыттары адамгершілік, эстетикалық,
ақыл-ой, еңбек, экологиялық, экономикалық, дене тәрбиесі -деп айқындалған.
Бұлардың барлығы болашақ маман үшін әрине қажет және олар ӛздері
осыларды меңгеруімен қоса педагог маман ретінде болашақ іс-әректінде соған
бағдарлауы маңызды.
Дегенмен бұлардың барлығын бір адамның бойынан тегіс табу ӛте күрделі
болуы себепті оларды болашақ мамандардың қабілетін дамыту, қасиеттерін
тәрбиелеу, сапаларын жетілдіру түрінде жүзеге асыру заман талабына сәйкес
келеді. Ӛйткені жоғарыда келтірілген тәрбиенің бағыттары сана қалыптастыру,
сезімін тәрбиелеу, қабілеттерін дамыту іс-әрекетін ұйымдастыру арқылы іске
асады.
Адамдар қауымының ӛркениетке бет бұрысы, әлеуметтік және
экономикалық теңсіздіктер салдарынан, еңбектің-дене еңбегі, ақыл-ой еңбегі
болып бӛлінуіне байланысты тәрбиенің міндеттері де әр түрлі болды. Тәрбие
модельдерінің тарихи кӛптүрлілігі, жекелеген ӛркениеттердің ӛзгешелігіне,
мәдниет түрлеріне, ұлттық ерекшеліктерге тәуелді.
Тәрбиенің шығыстық сипаты, онда қалыптасқан нормаларды сақтау,
қоғамдық құндылықтардың жеке тұлғадан жоғары тұруы, дәстүрді сақтау мен
қатар адамның бойында сана, сезім, ырықтылығының тұтастығы және олардың
қоғамдық нормаларға бағынуы мен ерекшеленеді.
Батыста бұлар қазіргі кезде, жеке тұлғаның ақыл-ойы мен шығармашылық
бастамаларын дамыту, жекелеген тұлға мен қоғамның үйлесімділігіне мән беру,
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тұлғаның шексіз еркіндігі, іс-әрекетінің пйада табуға бағдарланып, оны бәрінен
жоғары санаумен ӛзгешеленеді.
Қазақстан Республикасында тәрбие міндеттері – әр тұлғаның
шығармашылық дамуына шарт түзу, ұлтаралық келісім мен бейбіт еңбекке
бағдарлануы, құнды ұлттық дәстүрлердің ӛмірде орынығуымен жекелеген
тұлғалар ізгілікке, адамгершілікке, зияткерлікке бағдарланады. Бүгінгі
тәрбиенің ең басты мәселесі, ақпарат құралдары арқылы шеттен ағылып жатқан
ұсқынсыз материалдардың ұлттық болмысқа кері әсерін азайту, оған тӛтеп беру
үшін сана тәрбиесіне табан тіреу.
Білім жүйесі реформалануы және үнемі даму үстінде болуына байланысты,
тәрбиенің біліммен кірігуі заңды құбылыс. Мамандар даярлау үрдісінде бұл
студенттерді болашақ мамандығы мен кәсібіне сай сапа, қабілет, қасиеттермен
қамтамасыз ету.
Тәрбиелеу әдістерін топтастыруда мына үш түрлі жіктеулерді негізгілер
деуге болады:
- студенттердің кӛзқарасы мен құндылық бағдарын қалыптастыру
әдістері немесе ой-сананы дамыту әдістері мен технологиялары;
- ыныдын(мотивацияны) немесе сезімталдық әлеміне түрткі беру
әдістері;
- іс-әрекетін шығармашылаққа бағдарлау, сапалық мүмкіндіктерінің
әлуетін арттыру әдістері;
Жоғары оқу орнындағы оқыту барысында студенттерге ықпал ету арқылы
тәрбиенің барлық бағыттарын жүзеге асырылады. Бұған пән блоктарының
мүмкіндіктерін айтақаларлықтай пайдалануға болатындығы дәлел. Ізгілікті
пәндер блогін оқыту барысында студенттердің рухани құнды қасиеттерін
қалыптастыру, саналы іске бағдарлау іске асады. Ғылыми-жаратылыстану
пәндер блогі студенттердің зияткерлік мүмкіндіктерінің дамуына, ғылыми
білімге қызығуына жол ашады. Ӛндірістік, педагогикалық практика, ӛзіндік
жұмыстарды орындау, аудиториялық, лабораторлық сабақтар студенттерді
алған білімін іс жүзінде қолдануға бейімдейді.
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Халитова И.Р.
Новый взгляд на воспитание специалиста – требование времени
Статья
посвящена
вопросам
воспитания
будущих
педагоговпрофессионалов в соответствии с требованиями современности. Уделяется
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внимание понятию «формирование» и высказывается взгляд автора.
Рассматривается подход к проблеме формирования будущего педагога, с точки
зрения личности специалиста. Содержание вопитания необходимо
скомпоновать вокруг качеств, способностей и свойств личности. Для этого
необходимо создать условия для развития умственных способностей,
воспитания чувств.
Khalitova I.R.
A new view on training specialist – demand of time
The article is devoted to the education of future teachers-professional and reusable by everyone under a requirement of our time. Attention is given to the concept
of "establishment" and the opinion of the author. Considered approach to shaping the
future of the teacher, in terms of personality. The contents of upbringing you must
build around quality, ability, and personal property. To do this, create a condition of
development of mental abilities, an education.
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Казахский университет международных отношений
и мировых языков имени Абылай хана, Казахстан
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
МЕЖКУЛЬТУРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
В ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Межкультурная коммуникация является профессионально значимым
аспектом в содержании профессионального образования в туризме. Она
рассматривается как инвариантная, так и вариативная составляющая
компетенции специалиста в сфере туризма. Это означает, что требования к
уровню межкультурной коммуникативной компетенции различны для
контактного и неконтактного туристского персонала. Цель обучения
межкультурной коммуникации
–
достижение адекватности и
эффективности общения, т.е. достижение коммуникативных целей.
Обучение в системе высшего образования направлено на развитие у
будущих специалистов в сфере туризма черт мультикультурной личности:
этнокультурной восприимчивости, толерантности, эмпатии, понимания и
уважения к проявлениям иной культуры, позволяющим успешно
контактировать с представителями любой культуры, отличающейся от
собственной, разрешать неизбежные в межкультурном общении
этнолингвокультурные конфликты.
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Сегодня мы являемся свидетелями появления стратегических альянсов в
туристско-гостиничной
индустрии
Казахстана,
что
характеризуется
стремлением нашей страны поддерживать имидж мирового стандарта
обслуживания. Это находит свое отражение в использовании специальных
методик подбора кадров и контроля качества, непрерывном совершенствовании
и расширении номенклатуры предоставляемых услуг.
Однако, анализируя гостиничную индустрию в Республике Казахстан,
стиль руководства, взаимодействие персонала с гостями, а также внутренний
интерьер многих гостиниц, входящих в международные гостиничные цепи,
часто просто копируют друг друга. Поэтому в перспективе дальнейшее
совершенствование организации управления данных гостиниц должно идти по
пути оптимального сочетания стандартизации и индивидуализации
гостиничных услуг по национальному, возрастному, половому и даже
личностному признакам.
Необходимость углубленного изучения студентами специальности
«Туризм» межкультурных коммуникаций связана с тем, что в настоящее время
индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей мирового хозяйства. В полной мере это относится и к казахстанскому
туризму, который, активно развиваясь, начинает включаться в конкурентную
борьбу на мировом туристском рынке. В то же время имеется ряд факторов,
негативно влияющих на жизнедеятельность туристских организаций в
Казахстане. И одним из основных является слабая профессиональная
подготовка значительной части сотрудников, проявляющаяся в их
недостаточной компетентности, низкой результативности труда, в неумении
осуществлять эффективное профессиональное и деловое общение.
Как отмечают руководители многих крупных туристских предприятий,
профессионально-коммуникативная подготовка является сегодня одним из
наиболее «узких» мест в общей системе профессиональной подготовки
сотрудников. В то же время, несмотря на все большее количество учебнометодической литературы, появляющейся в последнее время по проблемам
общения, в Казахстане нет ни одного учебника или учебного пособия,
посвященного межкультурным коммуникациям, в котором была бы отражена
специфика индустрии туризма.
В настоящее время имеется значительное количество вопросов, которые
постоянно являются актуальными и входят в круг «традиционных» тем
межкультурной коммуникации в сфере туризма. К таким вопросам относятся
как вопросы, касающиеся проблем туризма в целом (например, история и
факторы развития туризма; компоненты спроса и предложения на туристском
рынке; психологические особенности потребителя туристского продукта и
услуг; количество и качество рабочих мест в туризме; маркетинг в туризме и т.
60

д.), так и вопросы, относящиеся к жизнедеятельности международных и
национальных туристско-гостиничных организаций и взаимодействии
сотрудников в таких организациях.
В настоящее время изучение проблем межкультурной коммуникации
проводится как в рамках уже давно существующих дисциплин (культурологии,
лингвистики, социологии, психологии, антропологии, делового общения,
теории менеджмента и пр.), так и собственно специалистами по межкультурной
коммуникации. В основе проводимых исследований лежит сбор данных,
обобщение опыта и выработка на их основе методик и технологий
межкультурной
коммуникации,
необходимых
для
достижения
взаимопонимания между представителями различных культур.
Рассматривая этимологию термина, то «коммуникация» происходит от
латинского communico, означающего «общее». Передающий информацию
пытается установить «общность» с получающим информацию. Отсюда,
коммуникация может быть определена как передача не просто информации, а
значения или смысла с помощью символов [1, с.18]
Существующие представления о коммуникативных процессах в
организации
построены
на
следующей
трактовке
коммуникаций.
Коммуникация (единовременный акт) – это процесс передачи сообщения от
источника к получателю с целью изменения поведения последнего.
Коммуникация (коммуникационный процесс) - это обмен информацией между
сторонами. Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение
понимания информации, поступающей к потребителю посредством обмена
сообщениями [2, с. 89].
Все виды управленческой деятельности основаны на обмене информацией.
Однако коммуникация и информация – различные, хотя и связанные между
собой понятия. Коммуникация включает и саму информацию, и способ ее
передачи.
Для руководителей коммуникации важны по следующим причинам:
- на коммуникации руководители тратят большую часть своего времени
(по данным экспертов, около 75-95 %);
- коммуникации обеспечивают реализацию основных функций
управления;
- мастерство коммуникации необходимо также для выражения
действенности авторитета и воли руководителя.
Осуществление коммуникаций в организации приводит к выполнению и
реализации информативной, мотивационной, контрольной и экспрессивной
функций коммуникации, из которых ни одна не имеет приоритета над другой.
Таким образом, коммуникации отражают не только процесс передачи и
получения информации, но и также ее восприятие, понимание и усвоение.
Межкультурная коммуникация не только объединяет участников процесса
коммуникации, она опосредованно знакомит их с особенностями раз личных
общественных институтов отличных микро культур (в том числе микро-бизнес
культур), к которым принадлежат коммуникаторы. Составляющими внешней
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среды,
влияющей
на
коммуникацию,
являются
социокультурные
взаимодействия между индивидуумами, то есть переплетение и
взаимопроникновение
социокультурных
действий
разных
лиц.
Социокультурные взаимодействия (их еще называют интеракциями)
происходят на символическом уровне, обуславливая взаимосвязанное
поведение людей, то есть они формируют это поведение. Важный для нас
вывод – то, что для успешного понимания действий другого человека не
обходимо знать и понимать смысл, которым он наделяет свои и не свои
действия.
На основе собственной интерпретации человек определяет для себя
значимость выражений и определений того или иного рода. Кроме того,
сотрудничество между культура ми в XXI в. должно быть основано на
политике сотрудничества. Она подразумевает добровольное овладение
представителями одной культуры (или микрокультуры, микро бизнескультуры) полезными навыками, терминологией, традициями отношений,
корпоративной культурой и эти кой другой, обогащая тем самым
взаимодействующие микрообщества. Происходит адаптация и ассимиляция
языка, терминов, понятий, особенностей профессионального и разговорного
сленга. При адаптации человека к другой бизнес-культуре не нужно
отказываться от ценностей культуры собственной. Тем более что бывают
ситуации, когда сделать это не представляется возможным.
Знание всех этих особенностей поможет агенту по продаже или агенту
отдела бронирования объяснить конечному потребителю-путешественнику,
бизнесмену, как вести себя в той или иной ситуации. Не понимание специфики
страны пребывания или воздействие иной культуры может сказаться на
здоровье туриста в большей степени, чем перемена климата или отсутствие
привычной пищи.
Необходимо рассматривать туризм как систему, в которой межкультурная
коммуникация имеет главенствующее значение. Туристская деятельность
невозможна без сохранения уникальностей отдельной культуры и ее носителей.
В то же время любая межкультурная коммуникация является своеобразным
противопоставлением этнокультурных идентичностей, включая их взаимное
проникновение.
Чем «космополитичнее» будут функциональные и межличностные
взаимодействия в туристской организации, тем успешнее она будет на рынке.
Ведь данная организация будет обладать культурной мобильностью –
объединять ценности различных культур, ориентироваться в потребностях
разных обществ и так далее.
Закономерен вопрос: есть ли необходимость в специалистах по
межкультурным коммуникациям в сфере туризма, включая гостиничный
бизнес, а так же индустрию делового и инсентив-туризма – MICE (Meeting
Incentive Conference Events), способных заниматься комплексным решением
проблем? Такая необходимость, безусловно, назрела. Туристско-гостиничная
индустрия сегодня представляет собой сложный сектор взаимоотношений
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разного рода структур. Это туроператоры, создающие продукт для конечного
потребителя, посредники-агенты, туристские ведомства, авиаперевозчики,
гостиницы и курорты, бюро аренды (от автомобилей до загородных вилл и
апартаментов), системы по обеспечению безопасности и так далее. Для
успешного взаимодействия всех этих структур и развития отрасли в целом
профессионалы по межкультурным коммуникациям необходимы. Проблема
становится актуальнее, когда взаимодействие культур выходит за рамки одной
страны или региона [3, с. 26].
В этой связи важными являются изучение особенностей межкультурной
коммуникации в Республике Казахстан, а именно:
1) анализ внешних (общение между представителями различных
государств) и внутренних (общение между представителями различных
этнических групп внутри поликультурного государства) особенностей
межкультурной коммуникации;
2) изучение компонентов межкультурной коммуникации и разнообразных
стратегий общения. Анализ проблем управления культурными различиями и
выработка механизмов подобного управления;
3) исследование роли межкультурных контактов. Каталогизация
различных ситуаций межкультурной коммуникации с целью создания
информационной базы для прогнозирования и разъяснения адекватной тактики,
которая должна использоваться при межкультурных контактах (особенно в
ситуациях делового общения);
4) изучение различий в стандартах, представлениях, отношениях, моделях
мышления и поведения, а также концептуализация на их основе реестра
ценностей, присущих различным культурам;
5) анализ влияния факторов экономического, политического,
идеологического характера, включая приверженность историческим традициям
и культурному наследию, терпимость к религиозным верованиям и развитие
национального самосознания, на выработку системы ценностей и культурную
идентификацию народов Казахстана;
6) изучение межкультурных аспектов функционирования языков
Казахстана и иностранных языков;
7) исследование особенностей невербальной коммуникации и
каталогизация составляющих ее параметров;
8) концептуализация основополагающих принципов формирования
моделей межкультурных компетенций и их использование в учебном процессе
и в практической деятельности отдельных индивидов, учреждений и
организаций;
9) разработка основ преподавания межкультурной коммуникации и их
внедрение в программу подготовки студентов специальности «Туризм».
Таким образом, коммуникация представляет собой процесс, связанный с
межличностным и организационным общением как внутри организации, так и с
внешней средой. Как показывают исследования, менеджеры большую часть
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своего рабочего времени тратят на коммуникации, которые являются ключиком
к эффективности управления.
При осуществлении коммуникаций в сфере туризма следует
руководствоваться основными правила и принципами ведения делового
общения.
Основными коммуникационными барьерами чаще всего являются
недостаточное понимание важности общения, неправильная установка
сознания, плохое построение сообщения, слабая память и неудачное
формирование средств обратной связи. Для преодоления этих барьеров
необходимо проводить подготовку будущих менеджеров на занятиях
посредством глубоких практических профессиональных знаний в области
межкультурных взаимоотношений в туризме, навыки адекватного и
эффективного профессионального общения с представителями культур во всем
многообразии ситуаций динамично меняющейся профессиональной среды в
условиях многополярного мультикультурного глобализирующегося мира.
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Уважанова М. У.
«Туризм» мамандығында оқитын студенттерге
туристік-қонақҥй индустриясында мәдениетаралық
қарым-қатынасты оқыту мәселесі
Мәдениаралық қатынас қонақжайлылық индустриясы мен туризмнің
маманданған білім беру саласының басты аспектісі болып табылады. Ол туризм
саласындағы маманның құзыреттілігінің вариациялық және түрлендірмелі
құрамдасы ретінде қарастырылады. Бұл дегеніміз мәдениаралық қатынас
туристік қызметкерлермен тікелей байланысқан және байланыспаған
мәдениаралық
қатынас
талабы
ретінде
болады.
Мәдениаралық
коммуникацияның нақты дәрежесі мен тиімділік қатынасы, яғни
коммуникативтік дәреже мақсатына жетуді оқу мақсаты. Жоғарғы мектепте
оқыту бағыты болашақ мамандардың туризм саласының мультимәдениетті
тұлға қасиетіне: этномәдени қабылдау, шыдамдылық, эмпатия, басқа
мәдениетті түсіну және құрметтеу жатады және ол басқа мәдениет ӛкілімен
тиімді қарым қатынас жасауға мәдениаралық қатынаста туындауы мүмкін
этнолингтік мәдени жанжалдарды шешуге мүмкіндік береді.
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Uvazhanova M.U.
On the necessity of training students of “Tourism” specialty intercultural
communication in the tourism and hotel industry
Intercultural communication is a professionally significant aspect in the content
of the professional education in tourism and hotel industry. It is considered both an
invariant and variant component of a specialist‟s competence in the tourism sphere.
This means that the requirements for the level of intercultural communication
competence are different for back-office and front-office staff. The purpose of
teaching intercultural communication is to achieve the adequacy and effectiveness of
communication, to achieve communicative purposes. Education at the university is
aimed at preparing future professionals in the field of tourism, developing
multicultural personality traits: ethnic and cultural sensitivity, tolerance, empathy,
understanding and respect for different cultural manifestations to communicate with
other cultures successfully, to resolve the inevitable ethno-linguistic and cultural
conflicts in intercultural communication.
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РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

УДК 37.01:007
Itzka Derizhan, PhD, asst. prof.
Burgas Free University, Bulgaria
OPTIMIZING POSSIBILITIES IN THE ORGANIZATION OF
BULGARIAN SCHOOL INSTRUCTION BY APPLYING
INTERACTIVE LEARNING METHODS
Education experts as well theoreticians have always paid due attention to
problems concerning interactive learning as set by our national educational
policy. Therefore in order to be effectively studied and practically applied in the
educational system these problems need a thorough attention. Generally said,
they have to be approached in the context of the national educational policy and
educational system.
The article attempts to analyze the possibilities for optimizing basic learning and
pedagogical environments and pedagogical efforts by applying interactive
learning methods.
Keywords: Education, implementation of interactive learning methods,
optimization of school instruction in Bulgaria, innovation approaches, external
evaluation
Modern education and instruction in Bulgaria face a very dynamic social and
material environment due to the world‟s economic crisis. This fact has to be taken
into consideration when educational policy and its priorities are determined.
Although in pace with modernity, our educational policy aims at the future, and its
realization depends on individuals‟ and national prosperity. Modern children are
different from tomorrow‟s children – not by the time only they‟re living in, but by
social and educational specific features, too. They concern the nature of education as
a whole – the pedagogical environment should be up-today, personality and
strategically oriented, with sustainable and suitable results from the knowledge this
policy is offering.
These main goals are set in the Program on the development of education,
science and youth policies in the Republic of Bulgaria (2009-2013) [1]. Here are
some strategic priorities:
- Reaching a European level of education;
- Assuring equal access to education and opening the educational system to all
citizens;
- Developing conditions and an environment for the realization of a lifelong
learning;
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- Stimulating the efforts for the integration of youths into developing and
realization this policy in various areas of expertise;
- Making Bulgaria in the medium run a country where knowledge and
innovations shall boost national economy.
This context makes it evident that modernization is mostly needed to overcome
dogmata and traditionalism in education, e.g. school documentation, mobility in
organizing and realization of learning processes for children with special educational
needs, new technologies for assessing and evaluating the effectiveness of learning
and its results, by taking simultaneously into account the children‟s interests and
considering the child as the main and acting subject in the educational system.
Education in our country has its roots in its century-long traditions and rich
experience which had proved their effectiveness in time. The practical experience of
Bulgarian teachers used to be of special interest for many foreign theoreticians and
researchers. The logical consequence is the present large number of highly qualified
professors working in many universities abroad and in Bulgaria [2].
Our educational system and practice face dynamic changes in all fields of
education. It is not good practice to just follow and apply the traditional model of
sending knowledge from the teacher to the pupils and evaluate them by giving
grades.
European integration includes a higher level of an integrative organization.
Information acquisition by children, pupils, students, and adults needs thus:
1.
Creation of acceptable conditions for acquiring modern education in all
countries of the EU by bringing closer educational standards and strategies.
2.
Ensuring every child an education which answers to its age and
potentials no matter of its individual characteristics (psychological or physiological),
deviant behaviour, social norms, personal attitudes, etc.
3.
Building up a practice of mobility in every specific case – applying
individual approach, consultations, interactive didactic methods, variants when
evaluating the effectiveness of acquired knowledge, support children at risk and with
emotional problems, etc. [3].
This discussion is supported by existing universal aspects such as the
globalization and the resulting mobility of peoples, exchange of information from
various regions and between different areas, the impact of technologies on the
postmodern society which enables the coexistence of traditionalism along with
efficient didactics, society‟s high expectations from the future generation which is
dominating the future‟s semantics, rising requirements for all highly skilled
participants at the labour market, etc.
The following assumptions would be very important for the formation of an
interactive education and an optimizing pedagogical environment:
Thesis 1:
Reaching a European level of education – this means that it is necessary to
organize and offer all learners a humane learning environment that meets European
learning standards as well satisfies children‟s interests.
67

Thesis 2:
The realization of this goal needs a more precise definition of basic key aspects
and core actions:
- The ordinance on defining school‟s activities and its application areas should
be changed in every school, pursuant to Section 8 of the interim and final indications
from the Ordinance on defining school‟s activities;
- Definition on how to apply a technology for an individual and/or independent
educational form; pupils‟ consultations who have missed more than 30 school days –
an individual educational form at home should be worked out;
- Elaboration of alternatives towards traditional education – e.g. full-day school
forms;
- Applying modern examination forms;
- Developing new interactive methods in education: “Learning how to learn”;
- Developing a supporting environment for children failing to comply with
scholiast requirements;
- Applying individualization and differentiation of learning goals – children like
to go to school if they “succeed” there;
Thesis 3:
The realization of these goals is supported by the following leading principles
(set in the Program on the development of education, science and youth policies in
the Republic of Bulgaria (2009 – 2013):
Orientation towards personality;
- Equal opportunities;
- Cooperation;
- Responsibility;
- Flexibility;
- Unity in diversity;
- Innovation;
- Autonomy;
- Effectiveness;
- Justice [4].
- The first and probably the most important step towards the optimization of the
entire pedagogical process is the application of interactive methods in education as
well their utilization into all stages of the educational system because Learning how
to learn” should become the main goal of acquiring knowledge.
Modern pedagogical methods and approaches help transfer knowledge and
experience between pedagogical subjects. The application of modern, efficient and
economical methods in educational practices links together teaching staff to pupils‟
cognitive activity – a direct interaction between teacher and pupils.
The theoretical foundation of interactive learning is constructivism. There exist
substantial differences between the traditional model of education and the interactive
educational model:
- Traditional model in education – acquiring information in order to pass an
exam; solving problems in a static environment (reproductive); applying knowledge
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and skills to specific conditions; interaction “teacher – pupil”; the teacher as the main
subject in evaluation.
- Interactive educational model – full awareness of the need to be informed;
solving problems in a dynamic, changing environment (productive); adapting
resources of information and turning information into a usable resource; interaction
“pupil – pupil” and team work; taking part into the process of evaluation – the teacher
and pupils identify themselves by common acquirements and problems [5].
Knowing and making use of basic interactive methods – e.g. situational methods
such as study cases, casus, simulation, play, role-playing games, or discussion
methods (hearings, conversation, discussion, consultation), debates, brainstorming,
experimenting, modeling, etc., - brings that vivid touch of innovation and modernity
into the process of learning. By not possessing these qualities modern pupils would
be in a disadvantage and could not handle independently situations in real life.
General results from pedagogical processes in Bulgarian schools lay on the
optimization and balanced functioning of some interconnected processes:
1.
Modern organization of pedagogical and learning environment – in
accordance to European and national standards. The legislative changes in all stages of
the educational system inspire the need of modernizing the organization of the
pedagogical learning environment and its harmonization with European standards and
practices. An actual document is the European qualifications framework for lifelong
learning (2008) [6]. This is a recommendation by the European Parliament and the
Council of Europe which states the deadlines for Bulgaria to execute adequate changes:
by 2010 – harmonization of national qualification systems with the European
qualifications framework for lifelong learning; by 2012 – determining the qualification
levels in national application documentation and harmonization with the 8-stage system
of the European qualifications framework for lifelong learning. These goals correspond
in fully to the European standards as set in this framework: unification of national
educational systems through learning results (qualification levels are based and depend
on knowledge and skills, not on invested resource – e.g. duration of study); unification
of all qualification levels in general vocational and higher education; transparency of
national qualification levels; encouraging mobility [7].
Optimization of the learning environment can be seen in various directions – e.g.
in raising personal awareness of each participant in the educational process towards
ordinances and requirements set by the Ministry of education and science. These
documents determine the functions, structure, and number of staff and how the
ministry as an institution operates. These documents set forth clearly the rights and
obligations of every participant in the educational process, from the leading
institutions up to the role of parents and the functions of pedagogical councils.
2.
Trends in conducting individual / independent forms of education.
Consulting pupils. Home education.
Individual / Independent home education is one of the alternative educational
forms. This is a modern trend which breaks traditional class forms thus
overwhelming pupils‟ hardships – absence from class rooms due to illness, parents‟
move to another city or country, traumatic experience, failure in school, independent
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individual preparation, etc. Obtained grades in such alternative forms are valid in
case they only meet Bulgarian legal requirements.
Therefore the school staff has to comply with a large number of prerequisites –
by preparing a friendly pedagogical environment such as valid documentation,
individual and mandatory schedules for teachers‟ and pupils‟ activities by
simultaneously taking into consideration individuals‟ needs, etc.
The pedagogical process in alternative forms of education complies with very
specific rules, and it is manifested by various technological components:
- Methods – independent work, consulting, distance learning, solving problems,
home assignments, writing papers, etc.
- Didactic means – PC, individual completion forms, tests, home assignments, etc.
- Various forms of consultations – group or individual [8].
3.
Full-day school form of instruction
The full-day school form seen as alternative to the half-day school form is one
of the government‟s main strategic goals. It states that from next year on this form
will be introduced in all schools – beginning with school starters, and later on – with
the rest of the kids.
The full-day school form of instruction shows a lot of positives (P. Petrov, D.
Todorina, et all.):
- It bears perspective advantages because it allows institutional uniting or
looping up a part of the family‟s functions – individual activities, food, time in school
is scheduled, etc.
- Modern life is very dynamic – children‟s parents may be working outside the
living place, and the full-day school form is very convenient for preserving children‟s
physical and mental health.
- The full-day school form gives an excellent opportunity to building up
educational, instructional, and social activities if realized by proper approaches.
- The full-day school form offers better communication opportunities between
pupils and teachers as well it could combine school and extracurricular activities [9].
4.
Optimization of the pedagogical process by applying new
examination forms for testing children’s competencies – various kinds of exams
– external evaluation
A new practice finds its way in the last few years - external evaluation: to better
evaluate the quality and quantity of acquired knowledge by the pupils. There is a
National program for the implementation of a nation-wide standardized external
evaluation. This means that every school and its teachers could present their pupils‟
achievements and the pedagogical impact of the implementation of innovative
pedagogical technologies.
A section from this program illustrates the goals: “… the main goal is to
mandatory evaluate the knowledge and skills acquired at the end of each school stage
(4th, 7th, and 12th grades) by standardized tests. The implementation of a national
standardized system for external evaluation shall ensure the following results:
- The society shall be informed on the status of the education system, thus further
and new requirements on it could be set;
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- The government can trace the real situation and trends in school education,
and this evaluation shall show and correct shortcomings and defects in the
educational policy (if there are any);
- The teaching staff shall have feedback available based on the achievements of
their pupils;
- Parents shall be able to see the level of preparation of their children;
- Pupils shall be evaluated by standardized and impartial tests” [10].
To understand the impact of modernizing the instruction process in our schools
(more precisely explained – the unification of good traditions and modernity) which
is based on the implementation of interactive methods in education, the alternative
forms in organizational matters, the evaluation of acquired knowledge and skills,
personality-oriented process of instruction, stimulation of pupils‟ activities,
integration into and tolerant attitudes to children with special needs and ethnic origin,
etc. – these are some features which indicate a new type of a school. This school type
would have the chance to play an active role in the European academic environment
as well to retain its prestige again [11].
References
1 Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики
в Република България (2009 - 2013г.). – София, 2009. – 36 п.
2 Организация и управление на образованието / Под. ред. на К. Генов. –
София, 1992.
3 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот от 23.04.
2008г. Служба за официални публикации на Европейските общности:
[электронный ресурс] – Режим доступа URL: http://bookshop.europa.eu - (Дата
обращения 2.09.2012).
4 Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване: (ДВ бр.73 от
11.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.).
5 Устройствен правилник на МОМН, Изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2008 г., в
сила от 8.07.2008 г., изм., бр.79 от 2009 г.
6 Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано
външно оценяване. – София, 2007.
7 Закон за народната просвета - ДВ, бр. 86/1991 с измененията и
допълненията към него – :[Электронный ресурс]. - Режим доступа URL:
http://lex.bg/laws/Idoc.php?IDNA=2134673411 - (дата обращения 08.09.2013).
8 Балкански П. Училищен мениджмънт. Книга втора. Практика. – София, 2001.
9 Андреев М., Чурукова Л., Тодорина Д. Дидактика. – София., 2000.
10 Конвенция за правата на детето ДВ, бр.32. – София, 1991.
11 Дерижан И. Технология на социалната работа с деца. – София, 2000.

71

Ицка Дерижан
Болгариядағы мектеп білімін оқытудың интерактивті әдістерін
қолдану арқылы дамытудың мҥмкіншіліктері
Білім беру теориясы мен практикасы саласының мамандары бүгінгі оқыту
технологиясы проблемаларына, соның ішінде біздің ұлттық білім саясаты
талаптарына қарай интерактивтік оқытуға ұдайы назар аударады.
Сондықтан білім беруде осы әдістерді тиімді пайдалану үшін аталған
проблеманы жан-жақты зерделеу қажет. Ереже бойынша олар Болгарияның
ұлттық білім беру жүйесі аясында қарастырылуы керек.
Мақалада білім беру мен педагогикалық саланы оңтайландырудағы
мүмкіндіктерге, сондай-ақ оқытудың интерактивтік әдістерін қолданудағы
педагогикалық күш жұмсауларға талдау беріледі.
Ицка Дерижан
Возможности оптимизации школьного обучения в Болгарии с
применением интерактивных методов обучения
Специалисты в области теории и практики образования всегда уделяли
особое внимание проблемам современных технологий обучения, в том числе и
интерактивного обучения, согласно требованиям болгарской национальной
образовательной политики. Поэтому, чтобы более эффективно применить в
образовательной практике эти методы и технологии, надо более тщательно
изучить данную проблематику. Как правило, она должна рассматриваться в
контексте
болгарской
национальной
образовательной
политики
и
педагогической науки.
В статье предпринята попытка проанализировать возможности для
оптимизации базового образования и педагогической среды, а также усилия
педагогов в применении интерактивных методов обучения.
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ДЕБАТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В связи с возрастанием интереса к технологическому подходу в
образовании,
поиску
эффективных
способов
организации
образовательного процесса учителя часто дают предпочтения
преимуществам дебатов. Участие в дебатах позволяет развить комплекс
качеств, которые способствуют успешному функционированию в условиях
современного общества, частности: логику и критическое мышление;
навыки устной речи; навыки работы с информацией; эмпатию и
терпимость к различным взглядам; уверенность в себе; способность
работать в команде; способность концентрироваться на сути проблемы;
стиль публичного выступления. Иными словами, дебаты развивают
навыки, необходимые для эффективной коммуникации.
Ключевые слова: дебаты, технология, образовательные технологии,
диспуты,
дидактические
игры,
образовательный
процесс,
профессиональная компетентность, ролевые игры, коммуникативная
компетентность
Обращение к дебатам как современной образовательной технологии во
многом обусловлено возрастанием интереса к технологическому подходу в
образовании, поиску эффективных способов организации образовательного
процесса. Будучи весьма спорным и многозначным термин "технология" в
образовательном контексте прошел сложную эволюцию, и в настоящее время
существует несколько концепций образовательных технологий (В.Г.Беспалко,
В.В.Гузеев) и трактовок этого понятия (В.К.Дьяченко, А.К.Колеченко,
О.Н.Франковская и др.).
Рассматривая технологию как "системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей" [1, с. 25], мы
выделяем такие параметры для ее анализа, как, описание основных целей,
достигаемых
при
применении
технологии;
определение
степени
разработанности технологии; определение степени разработанности способов
внедрения технологии; определение необходимости особой подготовки
педагога для применения технологии; возможность негативных последствий от
непрофессионального
применения
технологии;
распространенность
технологии.
Дебаты предназначены для детального, структурированного исследования
спорных проблем и являются прекрасным средством для развития критического
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мышления, логики, навыков цивилизованного дискуссии и демократического
диалога.
Участие в дебатах позволяет развить комплекс качеств, которые
способствуют успешному функционированию в условиях современного
общества, частности: логику и критическое мышление; навыки устной речи;
навыки работы с информацией; эмпатию и терпимость к различным взглядам;
уверенность в себе; способность работать в команде; способность
концентрироваться на сути проблемы; стиль публичного выступления. Иными
словами, дебаты развивают навыки, необходимые для эффективной
коммуникации.
Достижение обозначенных целей и результатов основывается на
соблюдении трех основных принципов дебатов: уважение, честность, обучение.
Дебаты принадлежит открытой педагогике, в которой учеба рассматривается
как процесс развития способностей, умений и личностных качеств обучаемого,
а педагог выступает как руководитель этого процесса. В данной связи
использование дебатов в образовательном процессе предполагает:
- активное включение обучаемого в учебно-познавательную
деятельность, организованную на основе внутренней мотивации;
- организацию совместной деятельности, партнерских отношений
обучающих и обучаемых;
- обеспечение диалогического общения не только между педагогом и
обучаемыми, но и между обучаемыми в процессе добывания новых
знаний.
Безусловно, для успешного проведения дебатов требуется предварительная
подготовка. Однако практика показывает, что результативность оправдывает
затраченное время, если дебаты подготовлены качественно.
Говоря о степени разработанности, хочется отметить, что нами была
разработана программа и методические рекомендаций "Дебаты", которые
прошли апробацию в учебном процессе вуза. На современном этапе
существует потребность дальнейшего распространения технологии,
повышения информированности о ее возможностях. Анализ разнообразной
педагогической литературы, проведенный в рамках данного исследования,
позволяет сделать вывод об имеющихся разночтениях в использовании
понятия "дебаты" в образовательном контексте. Нередки случаи
отождествления понятий "диспут", "дебаты", "дискуссии", а также
искаженной
интерпретации
процессуальной,
содержательной
и
коммуникативной сторон технологии "Дебаты", что можно объяснить
попытками "творческого" осмысления идеи дебатов при отсутствии ее
серьезной методической проработки. Данное обстоятельство имеет
существенное значение в плане оценки "рисков", связанных с
распространением и реализацией технологии "Дебаты" в условиях ее растущей
востребованности и даже популярности среди педагогов. Речь, в частности,
идет о том, что в результате неграмотного использования дебатов, когда, к
примеру, берется только игровая форма без должного осмысления научных и
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методических аспектов, потенциал дебатов не реализуется и эффект от их
использования, в лучшем случае, слабый. «Дебаты имеют свои правила и когда
эти правила нарушаются, дебаты могут потерять свои ценные качества» [2, с.
90-94]. В эти связи особую актуальность приобретает предварительная
подготовка педагогов, которая требуется для успешной реализации технологии.
Концептуализация дебатов в образовательном контексте порадила
дискуссии в научной и методической литературе относительно их сущности.
Так, ряд исследователей ближнего и дальнего зарубежья, а также Казахстана
(М.В.Кларин, М.В.Короткова, Альфред К.Снайдер, О.Н.Франковская и др.)
рассматривают дебаты как разновидность дискуссии. В зарубежных странах,
где традиция ученых дебатов получила распространение еще в первой
половине ХХ века, наиболее популярным подходом к определению их
концепции стала игра. Например, Альфред К.Снайдер определяет «учебные
дебатные состязания как своего рода образовательную игру, которая в
некоторых случаях стремится воссоздать условия ведения спора в реальном
мире». Его определение «основано на мнении, что концепция игры
соответствует форме проведения дебатов – соперничающие команды, победы,
поражения и т.д.» [2, с. 90-94].
По нашему мнению специфика дебатов, их уникальность заключается в
том, что дебаты выступают одновременно и как форма дискуссии, и как игра.
Дискуссия, представляющая собой свободный обмен взглядами, идеями,
знанием и опытом по обсуждаемым вопросам, является непременным
атрибутом почти всех активных методов обучения и во многом определяет
эффективность учебного процесса. Однако, как отмечает Т.П.Афанасьева и
Н.В.Немова, она не может рассматриваться в качестве самостоятельного
средства, обеспечивающегося формирование у обучаемых необходимых
качеств [3].
Общеизвестно, что культура дискуссии предполагает соблюдение
каждым участником определенных норм и правил, относительно которых
должно быть установлено общее согласие. К ним, в частности, относятся:
свободный обмен мнениями; уважение к мнению каждого участника;
терпимость к критике и др. Однако, соблюдение этих правил представляет
определенные трудности. И, как показывает практический опты, зачастую
правила ведения дискуссии не соблюдаются: участники перебивают друг друга,
не стараются понять позиции выступающих, поскольку далеко не каждый
участник дискуссии способен поощрять критику по отношению своей точке
зрения, выслушивать мнения оппонентов, открыто признавать собственные
изъяны, слушать других, а не самого себя. Экспериментальные исследования
показывают, что в процессе групповой дискуссии часто наблюдается эффект
«поляризации мнений», когда эти мнения не только не сближаются, но
становятся крайне противоположными.
При всей распространенности и актуальности дискуссия, по мнению
педагогов-практиков, имеет ряд существенных недостатков: «обсуждение часто
заходит в тупик», «цель дискуссии нередко не достигается»6 «обсуждение
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носит неконструктивный характер», «участники не слушают и перебивают друг
друга», «в дискуссии доминирует один или несколько участников», «не все
имеют возможность свободно высказаться, опасаясь насмешек», часто
происходит «переход на личности», «дискуссия чревата конфронтацией
участников», «дискуссией трудно управлять». Нам представляется, что в
данном случае, речь идет о двух типах проблем: отсутствии навыков
проведения дискуссии у ведущего и недостаточности навыков эффективного
общения у участников (правила дискуссии им могут быть известны, а вот
необходимых навыков и умений, чтобы соблюдать их зачастую не хватает).
Последнее обстоятельство отмечается многими специалистами (Н.В.Немова,
О.Н.Франковская, Мурзалинова А.Ж. и др.) как фактор снижения
эффективности групповой работы.
В этой связи дебаты как особая форма дискуссии, имеющая игровую
основу, позволяет не только нивелировать недостатки обычной дискуссии как
способа обсуждения, но и сформировать навыки, необходимые для проведения
конструктивных обсуждений в дальнейшем.
Преимущества дебатов в процессе обучения, которые дает им игровая
основа видится в том, что дидактические игры прежде всего рассматриваются
как имитация реальной деятельности в условиях ситуаций, направленных на
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных
способах осуществления предметных действий и общения. Отличительными
признаками развертывания игры являются быстро меняющиеся ситуации, в
которых оказывается субъект в ходе своего взаимодействия с другими, и столь
же быстрое приспособление действия к изменениям ситуации, что, на наш
взгляд имеет весьма существенное значение в плане реализации
компетентностного подхода в обучении.
Игра позволяет осуществлять междисциплинарный подход к
моделируемым явлениям во всей полноте связей и их проявлений, то есть имеет
прямое прикладное значение. Наращивание профессиональной компетенции
через ролевую игру, как отмечают специалисты – является напряженным
процессом, однако игра обычно воспринимается и оценивается человеком как
ценная и привлекательная форма обучения [3].
Таким образом, дебаты как игра имеют определенные преимущества, вопервых, они не имеют однозначно предсказуемого результата: участники
практически лишены возможности использовать при принятий решений
готовые алгоритмы и вынуждены действовать в ситуации неопределенности,
проявлять находчивость и инициативу; во-вторых, игровая форма дебатов не
только расширяет круг мотивов поведения человека, но и изменяет их
иерархию: формирует и выдвигает мотив освоения имитируемой в игре
деятельности (то есть собственно познавательный мотив) и отводит в сторону
мотивы, связанные с групповыми взаимоотношениями; в третьих, игровая
форма снимает с человека целый ряд барьеров, таких как, боязнь ошибиться, не
знать, выглядеть смешным и т.д.; в четвертых, игровая деятельность динамична
и наполнена событиями, пространство и время в дебатах как бы сжимаются; в
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пятых, диалогизм дебатов – существенный компонент их педагогического
потенциала, благодаря которому участники игры не низводятся до пассивных
объектов активности, исходящей от преподавателя (как это происходит при
традиционных методах обучения), а становятся активными субъектами
обучения; в шестых, значительным преимуществом дебатов является их
групповой характер; в седьмых, дебаты, как утверждает ряд зарубежных
ученых, в частности, Брайан Саттон-Смит, представляют собой модель
успешной конкуренции, которая оставляет важную часть жизни в современном
мире [4].
Наряду с достоинствами имеются и сложности, связанные с игровой
структурой дебатов. Это:

проблемы, объективно возникающие в ходе игры в силу противоречивого
характера развития групповых взаимоотношений, к примеру, личные
отношения вне игры могут переноситься в игровую ситуацию;

проблемы, возникающие из-за неграмотности организатора игры,
например, излишняя концентрация на соперничество, которая может заслонить
другие цели игры.
Данные сложности устраняются благодаря подготовке педагогов к проведению
дебатов. А преимущества дебатов, обусловленные их спецификой, открывают
дополнительные
функциональные
возможности
для
формирования
коммуникативной компетентности педагогов.
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Дебат - бҥгінгі білім беру технологиясы
Заманауи білім беру технологиясы ретінде дебатқа кӛңіл бӛлу кӛбінесе
білім беру саласындағы технологиялық тәсілге деген қызығушылықтың
ӛсуімен, білім беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді тәсілдерін іздестірумен
байланысты болып келеді.
Дебатқа қатысу қазіргі қоғам жағдайынан шығатындай қасиеттер
жиынтығын тиімді қалыптастыруда септігін тигізеді, атап айтсақ: ойлау, сыни
ойлау, ауызша сӛйлеу іскерлігі; ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігі; эмпатия,
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түрлі кӛзқарастарға деген шыдамдылық, ӛз-ӛзіне деген сенімділік, ұжыммен
жұмыс жасау қабілеті, мәселені шешуге қажетті қабілетті жинақтау; кӛпшілік
алдында сӛз сӛйлеу мәнері. Басқа сӛзбен айтқанда, дебаттар тиімді
коммуникацияға қажетті іскерліктерді дамытады.
Uzakbayeva S.A., Sarkanbaeva G.K.
Debate as a modern pedagogical technology
Appeal to the debates as a modern educational technology is largely
conditioned of the growing interest in technological approach to education, the search
for effective ways of organizing of the educational process.
Participation in the debate allows us to develop complex qualities that
contribute to the successful functioning of a modern society, namely: logic and
critical thinking, oral of communication skills, skills information, empathy and
tolerance for different views, self-confidence and the ability to work in teams, the
ability to concentrate on the essence of the problem, the style of public speaking. In
other words, the debates develop the skills, which necessary for effective
communication.

УДК 37.022
Кобдикова Ж.У., п.ғ.д., профессор
«Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының
«Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты», Қазақстан
«ҤШ ӚЛШЕМДІ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҤЙЕ»
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ
ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Мақалада қазіргі оқулықтар ӛзінің ең басты үш функциясын: а) ізденіске
жетелейтін ақпараттық; б) дамытушылық; в) оқушының белсенді ісәрекетіне бағытталған функцияларды атқара алмауда. Орта мектептің білім
мазмұны – оқушылардың интерактивті түрдегі білім алуына мүмкіндік
бермейді.
Мұндай
мазмұнмен
оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын дамыту және критериалды бағалау жүйесін енгізуге
негізделген жаңа білім стандартын жасау мүмкін емес. Сондықтан білім
мазмұнын анықтайтын ұстанымдар әлемдегі озық тәжірибеге сай қайта
жасақталуы тиіс.
Тірек сӛздер: педагогикалық технология «Үш ӛлшемді әдістемелік
жүйесі», функционалдық сауаттылықты дамыту, квалиметриялық тәсіл,
критериалдық бағалау жүйесі, оқу ұдерісінің мақсаты, мазмұн, әдістер мен
тәсілдер, оқутыдың формасы мен құралдары, ынталандыру, басқару ісәрекетінің функциялары, действия танымдық іс-әрекет, нәтиже,
мониторинг
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Білім берудің дәстүрлі парадигмасы жағдайында (білім парадигмасы –
стандартты түрдегі бірыңғай білім беру мәселелерін шешуде қалыптасқан
тұрақты
көзқарас)
педагогикалық
жүйенің
әдіснамалық
негізін
диалектикалық материализм ілімі құрғандықтан, білім беру мақсаты
«Коммунизм құруға лайықты жан-жақты дамыған адамды қалыптастыру»
болып табылды [1]. «Қалыптастыру» ұғымы аясында оқушы «объект» ретінде
қарастырылып, мектепте әкімшілік, үстемдік басқару саясаты жүргізілді.
«Мұғалім дайын ақиқат, түйін, ой қорытындысын балалардың «миына
құйғанмен», ойлау мен сӛйлеу негіздеріне жақындауға да мүмкіндік бермей,
шығармашылық, арман, қиял қанатын байлап қояды. Кӛптеген жағдайда бала
ӛзiнiң ой еңбегін әлi ойлап та үлгермеген, санасына ерекше әсер етпеген
түрiнде, жаттап алуына тура келедi. Соның нәтижесінде құбылыстың мәнін
ойлау және бақылау қабілеті дамымай, жаттауға негізделген есте сақтау
дамиды. Бұл – баланы топастыққа әкелетін, ақырында оқуға деген ынтасын
жоятын үлкен кемістік болып табылады. Баланы білім, ақиқат, ереже мен
формулалар қоймасына айналдырмау үшін, оны ойлауға үйрету керек» (В.А.
Сухомлинский).
тәжірибеде жүзеге
Педагогика
Педагогикалық
асып
лық технология
жҥйенің
нәтиже беретін
жобасы
дегеніміз

Педагогикалық
жүйе дегеніміз

Әдістемелік
жүйе

+

Дидактикалық
процесс (Дпр)

Мақсат, мазмҧн, әдіс-тәсіл, формасы, қҧралы Қ + Тқ + Басқ.

1.Әбн + 2.Оә + 3.Текс.,түз.ә.+4. Бақ.,бағ.ә 1. Жоспарлау,
2.Ұйымдастыру мен жүзеге асыру,
3.Түзету мен коррекция (ішкі бақылау),
4.Бақылау мен бағалау (сыртқы бақылау).
1 Сурет - Педагогикалық технологияның құрылымы
Мұнда:
Мақсат – ӛздігінен білім алу мақсаты (жаңаша пайымдалған мақсат).
Қ –Қызығушық, ынталандыру;
Тқ – Оқушының танымдық қызметі; Ол тӛмендегі іс- әрекеттерден тұрады:
Әбн – әрекетті бағдарлау негіздері (әр тақырыпты меңгеру басында
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1-кезеңнің в)-пунктісінде берілетін «Кӛпір» тапсырмалары (олар жаңа
тақырыпқа қажетті ӛткеннен қайталау және жаңа тақырып бойынша проблеманы
қою тапсырмалары (тӛмендегі «Тақырыптық жоспар» кестесінен қара);
Оә – тапсырмаларды орындау әрекеттері (І-ІІІ – кезеңдерде);
Текс.,тҥз.ә – тексеру, түзету әрекеті (ІІІ – кезеңде олқылықтарды анықтап,
жою жұмыстары – ішкі бақылау);
Бақ.,бағ.ә – ІІІ – кезеңде бақылау, бағалау жұмыстары (сыртқы бақылау);
Басқ. – Басқару функциялары. Олар ілгеріде (жоғарғы 3,4-деңгейде)
Мұғалімнің сырттан басқару функцияларынан оқушылардың ӛз бетімен білім
алып, дамуын рефлксивті амал негізінде (саналы түрде) ӛзі басқару
функцияларына ауысады (1. Ӛз жұмысын ӛзі жоспарлайды; 2.Орындаушылық
әрекетті ӛзі ҧйымдастырып, ӛзі жҥзеге асырады; 3. Ӛз жұмысын ӛзі тексеріп,
ӛзі түзетеді (ішкі бақылау); 4. Ӛз жұмысын ӛзі бақылайды, бағалайды (сыртқы
бақылау). Сӛйтіп, бір-екі пәннен болса да, үнемі 4-деңгейге жетіп отыратын
оқушы осы бағытта ӛмір бойы ӛз бетімен білім ала алатын тұлғаға айналады.
Оның функционалдық сауаттылық деңгей кӛрсеткіштері ең жоғарғы
шығармашылық деңгей критерийлеріне сәйкес келеді.
Тӛмендегі суретте педагогикалық технология құрылымының екінші
нұсқасы берілген.
Сабақта, жалпы мектепте, оқушыға жайлы және ыңғайлы жағдай жасалу
керек. Сонда ғана оқудан жақсы нәтиже шығады, ол тұлға ретінде жан-жақты
дамитын болады. Қазіргі заманғы мектеп бала үшін қызмет ету керек, ол
білімдi ӛмірде қолдана білетін, кӛпшілікпен араласа алатын, ішкі мәдениеті,
ойлау және сезіну қабілеті бар адам тәрбиелеу керек. Мақсаты – мектеп
бітірушінің барынша кӛп білуі емес, оның ӛзіне қажетті білімді ӛзі біліп, iздеп
табуға үйренуі, оқу, кәсіптік, тұрмыс мәселесін кез келген жағдайда шешіп, ісәрекет жасай алатын болу керек.
Қазіргі уақытта мұндай мақсатты жүзеге асыру тетігі ретінде дайындалған
инновациялық педагогикалық технологиялар саны жетерліктей. Технология
деген: «Тәжірибеде жүзеге асып, нәтиже беретін педагогикалық жүйенің
жобасы» (2-сызба, 2 сурет) [2].
Оларды пайдалану барысында адам, оның ӛмірі, құқығы мен бостандығын –
ең жоғарғы құндылық ретiнде анықтайтын Қазақстан Республикасының негізгі
заңы – Қазақстан Республикасы Конституциясын басшылыққа алу керек. Бұл –
білім беруді жаңартудың негізгі ұстанымдарын: білім берудің «ізгілік
парадигмасын» іске асыруға бағытталған білімді демократияландыру мен
ізгілендіру (гуманизациялау) ұстанымдарын анықтайды. Ол «білгір адам»
парадигмасын ауыстыратын «ӛмірге дайындалған адам», «ӛмір бойы білім ала
алатын іскер адам» парадигмасы болып табылады. Парадигмалардың осылай
ауысуы – білім берудің барлық мазмұнын терең ойластыруға ықпал етті.
Отандық технологиялардың бірі – Оқытудың «Үшӛлшемді әдістемелік
жүйесі (ҮӘЖ)» педагогикалық технологиясы. Оның базистік элементін, яғни
әдіснамалық негізін: а) білім беру реформасын жүзеге асырудағы негізгі бес
ұстаным – білім беруді: 1) демократияландыру, 2) гуманизациялау,
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3) гуманитарландыру, 4) оқушылардың жас ерекшеліктерін, аймақтық және
ұлттық ерекшеліктерді ескеру, 5) жаһандану ұстанымдары; б) белгілі
психолог-педагогтардың ғылыми-тұжырымдамалары [3-6].
ҮӘЖ
педагогикалық
технологиясын
құруға
қажетті
негізгі
тұжырымдамаларға тоқталатын болсақ, олардың бірі В.П.Беспальконың
«Слагаемые педагогической технологии» атты еңбегінен алынған. Мұнда
белгілі ғалым кез келген тақырып мазмұнын күрделілік критерийлеріне сәйкес
тӛрт мегеру деңгейлеріне іріктеу қажеттілігін негіздейді: бірінші деңгей –
“міндетті, оқушылық”, екінші – алгоритмдік, үшінші – эвристикалық және
тӛртінші–шығармашылық деңгейлер.
Ӛнімсіз 1-деңгейдегі (тек жаттап алуға лайықты ақпараттық сипаттағы)
қарапайым тапсырмалардан келесі ӛнімді іс-әрекетті қажет ететін жоғарғы
деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекеттердің реті зерттеушілік әдіс
тәсілдерінің ретіне сәйкес келеді екен. Ӛз кезегінде, зерттеушілік әдіс
тәсілдерінің реті адамның ойлау қызметі тәсілдерінің ретіне сәйкес келеді.
Бұл тәсілдердің реті П.Я.Гальпериннің [5] еңбектерінде психологялық
тұрғыдан ғылыми негізделгендей: 1.Кіріспе: алғашқы жинақтау(синтез1) – 2.
Негізгі бӛлім: анализ (талдау), яғни салыстыру; айырмашылығын және
ұқсастығын табу; тақырыптың басты идеясын бӛліп шығару – 3. Қорытынды:
соңғы жинақтау (синтез 2) сияқты қадамдар (тәсілдер) ретіне сәйкес келеді.
Л.С.Выготскийдің: “Оқу үдерісінде оқушының ақыл-ойының дамуы
(1-ӛнімсіз деңгейден келесі ӛнімді деңгейлердегі «қарапайымнан күрделiге»,
«саннан сапаға» ауысып отыратын тапсырмаларды біртіндеп орындау
арқылы) оның “актуалды даму” аймағынан “жақын арадағы даму” аймағына
ауысады”,-деген
тұжырымдамасы
[3].
Мұндай
даму
барысында
С.Л.Рубинштейннің еңбектерінде: “Оқушының ойлау объектісі (тақырып
мазмұны) жаңа байланыстарға түседі. Олар оқушыны ӛнертапқыштыққа,
жаңалық ашуға жетелеп әкеледі», делінген.
Осындай жеке тұлғаға бағытталған оқытудағы іс-әрекет деңгейлері арқылы
оқушылар оқу материалдарын бойындағы табиғи қабілетіне сәйкес әр түрлі
деңгейде меңгереді. Нәтижесі оның функционалдық сауаттылық деңгейін
кӛрсетеді және критериалды бағалау жүйесі арқылы әділ ӛлшенеді.
ҮӘЖ технологиясының жоғарыда талданған әдіснамалық негіздерін
тәжірибеде жүзеге асару механизмі ретінде Б.Блумның «Толық меңгерту
теориясынан» алынған мақсаттар таксономиясы қарастырылады.
Технологиялардың қондырмалық (надстроечный) элементі болып
оқытудың педагогогикалық жүйесі саналады. Педагогикалық жүйе деген –
әдістемелік жүйе(Әж) мен дидактиклық процестің (үрдістің) (Дпр) бірлігі.
Әдістемелік жүйе бес компоненттен тұрады: Әж = мақсат, мазмұн, әдіс-тәсіл,
түрі, құралы. Әж арқылы оқушы мен оқытушының арасындағы үш элементтен
(қызығушылық, танымдық қызмет, басқару) тұратын, нәтижеге жетелеуші
оқыту (дидактикадық) процесі (Дпр) жүзеге асады. Яғни, педагогикалық
жүйенің сегіз элементтен құрылатыны айқындалды [2].
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕГЕНІМІЗ ТӘЖІРИБЕДЕ ІСКЕ АСЫП,
НӘТИЖЕ БЕРЕТІН ПЕАГОГИКАЛЫҚ ЖҤЙЕНІҢ ЖОБАСЫ
Аралық және соңғы күтілетін нәтижелер:
Білім сапасы
деген мақсат
пен қол жеткен
нәтиженің
қатынасы

Оқыдудың
операционалды
және

IV деңгей
III деңгей
II деңгей

диагносты

«4» «5»

түрде

анықталған
мақсаттары

П Е

Д

IV деңгей – стандарттан тыс
тереңдетілген деңгей

А

I деңгей. Стандарт мазмұнының ең аз
қажетті (міпималды) көлемі «зачет» = "3"

Г

О

Г

И

К А Л Ы Қ

Ж Ү Й Е

Мұғалімнің басқарушылық қызметі (функциялары)

(Қызығушылық + Тқ + Басқару )

ДИДАКТИКАЛЫҚ ҮРДІС

Ол бірінші деңгейдегі аса белсенділік түрінен біртіндеп
бәсеңдеу арқылы 3-4 деңгелерге жеткенде жоққа ауысады.

Мақсат

Әдістәсілдер

Мазмҧн

Тҥрі Әдісте мелік

Қҧралы

жүйе

I-II-III
деңгейлер
стандарттық
мазмұнды
қамтиды

Бұл жерде айта
кететiн басты
мәселе: егер
жергiлiктi бiлiм
департаментi
мен мектеп
әкiмшiлiктерi
технология
талаптарын
терең түсiнiп,
оқу iсiне
пайдалану үшiн
қолайлы
жағдай
жасамаса, онда
ешқандай
тиiмдi нәтиже
туралы
армандаудың
қажетi жоқ.

Оқытудың ҮӘЖ технологиясының әдіснамалық негізі:
а.Білім беру реформасының негізгі қағидаларын: 1)демократияландыру,
2)гуманизациялау, 3)гуманитарландыру, 4)оқушылардың жас ерекшеліктерін,
аймақтық және ұлттық ерекшеліктерді ескеру мен қатар 5)жаһандану
қағидаларын да ескеру; б.Гуманистік көзқарастағы белгілі психолог-педагогтардың
ғылыми-тұжырымдамалары: (В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
П.Я Гальперин, Б.Блумның “Толық меңгерту теориясы” т.б.

2 Суреттанымдық
- Пеагогикалық
Оқушының
қызметі (Тқ). жүйенің жобасы
Ол бірінші деңгейде жоқтың қасы болуы мүмкін, алайда жеке
қабілетіне қарай, оқушы кейбір пәндерден 3-4 деңгейлерде ӛзінүдерісінде
жүйесі
ӛзі бақылап,оқытудың
бағалауға, басқаруғапедагогикалық
жете алады.

Оқу
педагогикалық
технологияға ауысу үшін әр тақырыпты мегеру соңында барлық оқушы баға
алу керек, яғни оның функционалдық сауаттылық деңгейі (оқу жетістігінің
нәтижесі) ӛлшену қажет. Ал дәстүрлі оқытуда бұл мүмкін емес, себебі
педагогикалық жүйенің жоғарыда аталған сегіз элементтері мұндай талапты
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қанағаттандыра алмайды. Сондықтан, технологияның әдіснамалық негізінін
құрайтын жоғарыда аталған бес ұстаным мен ғылыми-тұжырымдамаларды
ескере отырып, педагогикалық жүйенің барлық элементтерін жетілдіріп ӛзгерту
қажет, яғни: алдымен «кері міндетті шешіп алу керек».
Егер жңартылған педагогикалық жүйені жоспарлап сабаққа қолдансақ,
сонда әр оқушының барлық тақырып бойынша оқу нәтижесі ӛлшеніп, бағалана
алады. Бұл жағдайда педагогикалық жүйе (ПЖ) «педтехнологияға (ПТ)»
ауысады: ПТ(сегіз элемент) + нәтиже = ПТ(тоғыз элемент). Осылай
ұйымдастырылып
жүзеге
асырылған
оқу
үдерісі
ғана
технологияландырылған үдеріс болып саналады.
Енді педтехнологияның сегіз элементтерін жетілдіру, модернизациялау
жолдарын қарастырайық:
1. Мақсат: бірінші ұстаным – демократия – халықтың билігіне, оның
ӛзін-ӛзі басқаруына жол беретін болса, онда мектепте халықтың рӛлін оқушы
атқаратындықтан, білім беруді демократияландыру деген – білім алушыны
(оқушыны) ӛзін-ӛзі басқаруға үйрету қажеттілігін білдіреді. Ал, екінші –
гуманистік ұстаным оқушыны «объект» емес, «субъект», «тұлға» ретінде
қабылдауды қарастырады. Бұл екі ұстаным әдістемелік жүйенің бірінші
(басты) компоненті – оқыту мақсатын жетілдіріп, жаңаша пайымдауды талап
етеді: «Тұлғаның ӛз бетімен білім алу арқылы ӛзінің ӛмір бойы дамуын ӛзі
басқаруға үйрету, қолайлы жадай жасау». Мұндай ӛзгертілген мақсат
оқытудың әдістемелік жүйесінің қалған бӛліктерін (2.мазмұн, 3.әдіс-тәсіл,
4.оқыту формасы мен 5.құралдарын) ӛзара гармониялық байланыста
жетілдіруді талап етеді.
2. Мазмұн: оқулықтың мазмұны, жаңаша пайымдалған оқу мақсатын
жүзеге асыруға бейімделіп, жай апарат кӛзінен тұлғаның ӛздігінен білім алып,
дами алатын құралға («дамытушы оқулықтарға) айналу керек.
ҮӘЖ технологиясында анықталған талаптар бойынша «Дамытушы
оқулықтың» құрылымы мен мазмұнына, кем дегенде, тӛмендегідей бес шарт
қойылады:
– орта білім беру мектебінің мазмұн (бағдарлама) құрылымы; әр пән
бойынша тарау мен тақырыптардың мазмұн құрылымы: алғашқы синтез
(кіріспе) – анализ (талдау) – соңғы синтез (қорытынды) ретіне сәйкес келу
керек;
- барлық пәндер мазмұнында оқушының тілін, оның рухани-мәдениеттік,
адами дамуын ескеретін, ӛз-ара коммуникативтік қарым-қатынасты
қалыптастыратын, әлеуметтендіру мәселелерін және күнделікті ӛмірде
кездесетеін проблемалық жағдаяттарды шешуге бағытталған тапсырмалар
болу керек (олар арқылы ҮӘЖ әдіснамалық негізінің 3-ұстанымы жүзеге
асырылады). Мұдай тапсырмалар қызықты түрде мазмұндалса, оқушылардың
оқуға деген ынтасы, қызығушылығы оянады, белсенділігі артады.
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- ұлттық және аймақтық ерекшеліктерді (4-ұстаным жүзеге асырылады)
ескеру мен қатар ғылымның әлем деңгейiндегi жетiстiктерін де қамту керек
(5-ұстаным жүзеге асырылады);
- компьютердің оқытушылық (дидактикалық) мүмкіндіктерін ескеру
(компьютер арқылы орындауға болатын тапсырмаларды ұйымдастыру);
- тақырыптың мазмұны деңгейлік тапсырмалар арқылы – «қарапайымнан
күрделiге», «саннан сапаға» ауысу ұстанымы бойынша – деңгейленіп берiлу
керек.
3. Жаңаша пайымдалған мақсат оқушылардың ӛздігінен танып-білу,
іздену қызметінің интербелсенді әдістерін және зерттеушілік әдісті
меңгерулерін талап етеді. Бұл жағдайда бірінші орында оқушы тұрады және
оның ӛз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар аударылады. Мұндай
әдістердің мұғалімдердің дәстүрлі оқытудағы күнделікті жұмысында
пайдаланып жүрген «түсіндіру-қайта сұрау» сияқты репродуктивті (ӛнімсіз)
оқыту әдістерінен айырмашылығы зор. Әр мұғалімнің меңгеріп, ӛз
тәжірибесінде қолданып жүрген белгілі бір әдіс-тәсілдер жиынтығы оның
«әдістемесі»,- деп аталады.
4. Жаңаша оқытудың негізгі формасы болып, оқытудың топтық, жұптық
(технологияның алғашқы екі кезеңінен тұратын синектикалық бӛлімінде) және
жеке (үшінші кері байланыс кезеңінде, немесе ол нәтижеге бағытталған
бӛлім деп те аталады) формалары ұйымдастырылады. Оқытудың бұл
формаларының ерекшелігі – оқушыға сенім арту, оның ӛз ісіне жауаптылығын
тәрбиелеу, ӛз беделіне деген қадір-қасиет сезімін дамыту.
Оқытудың фронталды түрдегі формасы, кӛбінесе, бағыт беру, талқылау
және түзету енгізуде ғана пайдаланылады.
5. Жаңаша қойыған мақсат оқыту құралдарына деген кӛзқарасты да
ӛзгертуді талап етеді. Оқу құралдары оқушылардың ӛздігінен танымдақ ісәрекет жүргізе алатындай болу керек. Оларға құралдарының жетілдірілген
түрі ретінде «дамытушы оқулықтарды» және ақпаратты коминикациялық
технологияларды (АКТ), соның ішінде электронды оқулықтарды жатқызуға
болады. Себебі, АКТ оқушыға ізденіс және зерттеу жұмыстарын жүргізе
алатындай оқу ортасын құруға мүмкіндік береді.
6. Жоғарыда талданған бес элементтен тұратын әдістемелік жүйе
«мұғалім-оқушы» қарым-қатынасы арқылы жүзеге асады. Мұндай оқу үдерісі
(дидактикалық процесс) үш элементтен тұрады (2-сурет): 1) екі жақтың да
қызығушылығы(Қ) болу керек;
7. Оқу үдерісінің 2-элементі: оқушының танымдық қызметі (Т). Оны тиімді
түрде ұйымдастырылу үшін оқушының тӛмендегідей іс-әрекеттерін жоспарлап
жүзеге асару ӛажет:
Әбн – әрекетті бағдарлау негіздері (әр тақырыпты меңгеру басында 1кезеңнің в)-пунктісінде берілетін «Кӛпір» тапсырмалары (олар жаңа тақырыпқа
қажетті ӛткеннен қайталау және жаңа тақырып бойынша проблеманы қою
тапсырмалары (3-кесте «Тақырыптық жоспар» және осы кітаптың
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қосымшасында берілген әр түрлі пән бойынша құрылған тапсырмалар жүйесін
қараңыз);
- Оә – тапсырмаларды орындау әрекеттері (І-ІІІ – кезеңдерде);
- Текс., тҥз.ә – тексеру, түзету әрекеті (ІІІ – кезеңде олқылықтарды
анықтап, жою жұмыстары – ішкі бақылау);
- Бақ.,бағ.ә – ІІІ – кезеңде бақылау, бағалау жұмыстары (сыртқы бақылау);
8) Оқу үдерісінің үшінші элементі – басқару қызметі (Басқ.). Оның
(1.жоспарлау; 2.ұйымдастыру мен жүзеге асыру; 3.түзету мен коррекция (ішкі
бақылау), 4.бақылау мен бағалау (сыртқы бақылау) сияқты функциялары
ілгеріде
(жоғарғы
3,4-деңгейлерде)
мұғалімнің
сырттан
басқару
функцияларынан оқушылардың ӛз бетімен білім алып, дамуын рефлксивті
амал негізінде (саналы түрде) ӛзі басқару функцияларына ауысады: 1) ӛз
жұмысын ӛзі жоспарлайды; 2)орындаушылық әрекетті ӛзі ұйымдастырып, ӛзі
жүзеге асырады; 3. Ӛз жұмысын ӛзі тексеріп, ӛзі түзетеді (ішкі бақылау);
4.Ӛз жұмысын ӛзі бақылайды, бағалайды (сыртқы бақылау).
9. Нәтижесінде: бір-екі пәннен болса да, үнемі 4-деңгейге жетіп отыратын
оқушы осы пәндер бағытында ӛмір бойы ӛз бетімен білім ала алатын тұлғаға
айналады. Оның функционалдық сауаттылық деңгей кӛрсеткіштері ең
жоғарғы шығармашылық деңгей критерийлерін қанагаттандыратын болады.
Қорытынды: ҮӘЖ педагогикалық технологиясын оқу-тәрбие үдерiсiнде
оқытудың жетiлдiрiлген педагогикалық жүйесiнiң жобасы (2-сызба, 2 сурет)
ретiнде қолданатын болсақ, онда:
- оқу мақсатын иеархиялық түрде дәл анықтауға;
- әр шағын мақсатқа (критерийге) сәйкес мазмұнды айқындауға;
- оқыту үдерiсiн ұйымдастырудың жаңа әдіс-тәсілдері мен формаларын
және компьютердің дидактикалық мүмкіндіктерін оқу үдерiсiнде тиімді
пайдалануға;
- оқушыны танымдық іс-әрекетке ынталандыруға, оның белсенділігін
арттыруға;
- баланың жеке басының қабілетіне, даму темпіне сәйкес ӛз бетімен тиісті
білім деңгейiне жетуіне;
- білім сапасын кӛтеруге;
- мұғалімнің басқарушылық қызметінің функцияалары: оқушының ӛзін-ӛзі
рефлексивті тұрғыдан басқару функцияларына айналуына;
- жеке тұлғаның ӛз бетімен дамуын қадағалайтын мониторингін құруына;
- педагогикалық технологияларды меңгеріп, ӛз жұмысына пайдалану үшін
мұғалімдерді
ғылыми-әдістемелік,
ғылыми-ізденіс
жұмыстарына
ынталандырып, шығармашылыққа тартуға болатындығы мектептерде ӛтiп
жатқан тәжiрибе жұмыстарында анықталды.
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Кобдикова Ж.У.
Методологические основы педагогической технологии
«Методические системы трехмерного измерения»
В статье обосновывается невозможность выполнения современными
учебниками своих главных трех функций: а) поисково-информационные; б)
развивающие; в) направленные на активные поисковые действия ученика.
Содержание
общеобразовательной
средней
школы
не
позволяет
самостоятельное добывание знаний в интерактивной форме. С помощью такого
содержания невозможно развитие функциональной грамотности личности и
внедрение критериальной системы оценивания. Поэтому для разработки нового
государственного стандарта образования необходимо определить новые
принципы отбора содержания учебного материала с учетом передового
мирового опыта.
Kobdikova Zh.U.
Methodological bases pedagogical technologies in training on
"methodical system of three-dimensional measurement"
In the article it is proved that modern textbooks can't carry out the main three
functions: a) the searchable and informative; b) the developing; c) directed on pupil‟s
active search actions. The content of comprehensive high school doesn't allow
independent knowledge obtaining in an interactive form. Using such content doesn‟t
give us possibility to develop functional literacy of the pupil and implement criterial
system of estimation. Therefore to develop new state standard of education it is
necessary to define the new principles of content selection on the basis of the best
world practices.
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНАТЫН
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ
БЕТАЛЫСЫ МЕН ТҤРЛЕРІ
Шетел
тілін
оқытуда
падаланылатын
телекоммуникациялық
технологиялардың түрлері, сонымен қатар болашақ шетел тілі мұғаліміне
телекоммуникациялық технологияларды пайдаланатын шет тілдік білім
беруде мәдениаралық-коммуникативтік құзырлылықты қалыптастыру
аспектілері қарастырылады. ХХІ ғасырдың телекоммуникациялық
технологиялары: Skype, Chat, podcast, ICQ, E-mail, телеконференбайланыс,
вебконференция және технологияның басқа де түрлері студенттердің
ақпаратпен алмасу және ақпараттық қызметтің маңызды біліктерін игеру
қабілетін арттырады.
Тірек сӛздер: Телекоммуникациялық технологиялар, Skype, чат,
электронды
телеконференциялар,
ICQ
бағдарламасы,
E-mail,
телеконференбайланыс, вебконференция, подкаст
Ағылшын тілін оқытуда телекоммуникациялық технологиялардың
әдістемелік
мүмкіндіктерін
сипаттап
ӛтсек.
Телекоммуникациялық
технологиялардың шексіз үлкен саны бар. Телекоммуникациялық
технологиялардың келесі түрлері ӛте кең тараған: Skype, ICQ, чат,
телеконференбайланыс және вебконференциялар. Ең алдымен Skype
технологиясына тоқтап кетсек.
Skype дегеніміз келесі мүмкіншіліктерді біріктіретін сервис. Нақтырақ
айтқанда, чаттың жай түрі, яғни, бірнеше қолданушылар бір уақытта
файлдарды бір-біріне жіберіп, хат жазыса алады, кӛп қолданушыларға арналған
дауысты байланыс, видеоқоңырау (камера қажет). Skype – ты білім беруде
қолдану оқу үрдісін ұйымдастырудың ӛзгертуін, оқушылардың ӛзіндік жұмыс
кӛлемін, оның ішінде электронды білім беру ресурстарын қолдануды үлкейтеді.
Сонымен қатар, сабақ барысында заманауи білім беру және ақпаратты
технологиялардың қолданатын мұғалім рӛлін ӛзгертуді ұйғарады. Skype –
технология оқу субъектісінің шынайы қарым – қатынасын іске асырады. Skype
қашықтықтағы видео қарым – қатынасты ұйымдастыруға кӛмекші құрал. Skype
оқу үрдісінде телекоммуникациялық технологиялардың бірі. Шетел тілі сабағы
барысында Skype тӛмендегідей дидактикалық міндеттерді тиімді түрде шешуге
септігін тигізеді, яғни олар:
сӛз әрекетінің, (оқу, жазу, айту, тыңдап түсіну) дағдыларын
қалыптастыру және жетілдіру;
диалог сӛзінің дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру;
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шетел тілінің қазіргі лексикасымен белсенді және сылбыр сӛздік
қорын толтыру;
оқып жатқан тілдің әлеуметтік мәдени реалияларымен (оқып
жатқан тіл елінің салт – дәстүрі, мәдениеті ерекшеліктері, сӛз тәртібінің
ерекшеліктері және сӛз әдебімен) таныстыру;
оқушыларда шеттілдік әрекеттің тиянақты мотивациясын
қалыптастыру [1, с. 65].
Телекоммуникациялық технологияның келесі түрі чат. Чат шетел тілін
оқытудың мотивациясын кӛтеру құралдарының бірі. Е.С. Полаттың айтуы
бойынша чат шынайы уақыт кӛлеміндегі келіссӛз құралы ретіндегі ақпаратты
оқыту түрінің бірі. Шеттілдік оқу чаты деп шынайы уақыттағы сұхбатты
түсінуіміз қажет. Оның міндеті болып оқып жатқан тілдегі белгілі бір
тақырыпты талқылау табылады.

1 Сурет - Торунова Н.И. мен Полаттың Е.С. пайымдауынша, шеттілдік оқу
чаттың келесідей артықшылықтары бар
Ӛз достар тізімін жасап, оларды чатқа шақыруға, конференция, атап
айтқанда, топты чат құруға болады. Киберкеңістіктегі қарым-қатынас үшін
достарды мысалы, іздеп отырған сұхбаттасушылардың параметрілерін беріп
(жасы, жынысы, мекен жайы, ана тілі, қызығушылықтары және т.б. бойынша)
табуға болады. Педагогикалық мақсатта қолданылатын мұндай чат
платформасы шетел тілінің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Чат пен дауысты
байланысты қолдана отырып,
жұмыстың ұжымдық түрлеріне қатысуға және жеке онлайн жұмысын
ӛткізуге;
басқа елдің оқушыларымен жоба сабақтарын жүргізуге;
белгілі бір білімнің ғылыми саласында компетентті басқа елдің қонақ –
ӛкілімен тақырыпты талқылауға;
88

мүлдем жаңа және стандартты емес тапсырмаларды ұсынуға болады.
Мысалы, бағдарламаны қолдана отырып, (оқып жатқан тіл мен мұғалімнің
қойған мақсаты мен талабына сай) белгілі бір елден ӛзіне сәйкес
сұхбаттасушыны табуға, сұхбаттасушы аты-жӛнін, қызығушылықтарын және
т.б. білу;
чат мәтінін архивациялау қызметі қарым-қатынас біткен кезде чатлогты
талдауға, яғни, грамматика, лексика, тыныс белгілері, стилистика, сӛз
қателіктері және т.б. және соның негізінде тапсырмалардың жаңа түрін
құрастыруға жағдай туғызады.
Еркін тақырыптағы чат: басты мақсат –
Белгілі бір оқу міндетін шешуге
оқып жатқан тілде айту, тыңдып түсіну мен
бағытталған
чат,
берілген
жазудың практикасы, студентке аталған
жағдайда тақырып нақтыланып
әрекетте сұхбат тақырыбын өз басымен
немесе тарылады; Аталған
таңдау, шетел тілінде сұхбаттасушыларды
жұмыс түрі грамматикалық
іздеу мен іріктеу сияқты мүмкіндік
құбылыстарды бекітуге сәйкес
беріледі, десек те белгілі бір саладағы
келеді.
тақырып грамматика, лексика дағдыларын
игеруді жетілдіру мақсатымен мұғалім
тарапынан да берілуі мүмкін, Мысалы:
What do you think about the economic
situation in our country?
Чат – семинар немесе чат – презентация; материалды оқуда
шығармашылық әдіс дағдыларын дамыту, мысалға: Will you
advertise your way of life?

Белгілі материалды немесе әрекетті
қайта істеуге арналған чат. Мысалы:
чат – интервью, диалог сөзін өтеу.

Материалды меңгеру деңгейін
бақылау мен бағалауға бағытталған
бағалау чаты.

2 Сурет - Педагогикалық чаттың бес түрі бар
Студенттің қатысымдық дағдыларын қалыптастыру құралы ретінде тілдік
құбылыстарды тереңірек оқып түсінуге арналған Интернет чатты қолдану
студентке мәдениетаралық қатысымға енуге кӛмектеседі, атап айтқанда, шетелдегі
болып жатқан оқиғалармен хабардар болу, жаңа қатынастар орнату, қажетті
ақпаратты алудың жаңа құралдарын табу, кәсіби білім мен жалпы білім деңгейін
сапалы түрде кӛтеруге себепші [2, с. 3].
Телеконференциялар телекоммуникация құралдары (телефон, теледидар,
видеотелефон, компьютерлі телекоммуникациялар) арқылы тақырыптарға сай
электрондық
хаттар
кӛмегімен
пікір
алмасуды
жүзеге
асыратын
телекоммуникациялы технологиялардың бірі. Пайдаланушылардың әрқайсысының
ӛзін қызықтыратын телеконференцияға (барлығы ондаған мың) жазылуға
мүмкіндігі бар.
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Интернеттегі электронды конференциялардың екі негізгі түрі бар, олар:
- шынайы конференциялар, пайдаланушылар бір бірімен тікелей қарым –
қатынас жасай алу мүмкіндігі;
- кӛбіне электронды конференциялар немесе телеконференциялар деп
аталатын,уақыты бйыншасозылған талқылау .
Электронды телеконференциялар – хабарландырулардың электронды тақта
түрі, белгілі бір тақырыппен қызыққандардың барлығы басқа қолданушылар
жіберген хабарды оқып, жауап жазуы мүмкін. Әр конференцияның кӛбіне бірнеше
сюжетті бағытқа ие, бір тақырыппен біріккен. Конференциялар – желінің кез –
келген қолданушысына қол жетімді ашық немесе конференцияны жүргізушінің
(модератор) қатал бақылауымен іске асатын және шақырылған қатысушылар
санының таңдаулы кӛлеміне арналған жабық болуы мүмкін және электронды
конференциялар келесі мақсаттар үшін қоданылуы мүмкін:
- сұрақтар қою;
- басқалардың сұрақтарына жауап;
- талқылауға қатысу (конференциялардың кӛбісі әркім ӛз ойын білдіріп, сӛз
сӛйлей алатын пікірталасқа ұқсас);
- конференцияға келген хабарды оқу;
- қызыққан қолданушылардың кӛздерін түсетін ақпаратты хабарды тарату;
- оқу мақсатында (ӛзін – ӛзі жетілдіру мен оқушылармен жұмысқа арналған);
- паблик рилейшнз мақсатында (қоғамдық байланыс үшін), конференция
жұмысына белсенді қатыса отырып, ӛзі, ӛзінің зерттемелері, ойлары,
ашылулары туралы айтып беруге болады [3, с. 209].
ICQ бағдарламасы (ай – си – кью деп оқылатын аббревиатура және ағылшын
фразасынан жарық кӛрген I seek you – Мен сені іздеймін ) 1996 жылы пайда болған.
Бүгінде ICQ бағдарламасының аудиториясы әлем бойынша 100 миллионнан аса
адам. Бағдарлама достарды іздеу мен табуға, берілген параметрлердің арқасында
әлем бойынша серіктестер табуға мүмкіндік туғызады. Шынайы уақыт режимінде
қарым – қатынас жасауға болады, мәтінді хабарлармен алмасып, немесе чат
режимінде, яғни серіктес басқа серіктестің пернетақтада басып отырғанын лезде
кӛруі. Қатысушылардың әрқайсысы біресе хабарды жіберуші, я алушы болуы,
серіктестің репликаларына жауап беруі, түсініктемелер беруі, сұрақтар қоюы және
т.б. ICQ қарым – қатынасы жай диалог түріне ӛте ұқсас, тек қатысушылар
қашықтықпен бӛлінген. ICQда қарым – қатынастың оң эмоционалды ахуалы
диалогқа жеке қатыстылығымен іске асады, сұхбаттасушыны кӛрмей – ақ, диалог
қатысушылары бір –бірін бағалауға, дәлірек айтқанда, қызықты / қызықты емес
сұхбаттасушылар ретінде бағалауға мүмкіндіктері бар. Бұл жайт нәсіл, жыныс,
сұхбаттасушының түр-әлпетіне қатысты предрассудки құтылуға себін тигізеді.
Қарым – қатынасқа қатысушылар аудитория алдында сӛйлеу қажеттілігі немесе
айту мәнерін бақылау, интонация және т.б. сияқты қобалжуларға жол бермейді.
Қарым –қатынас барысында оқушыларда қабылдау мен естің бірнеше түрі белсенді
түрде жұмыс істейтіні бағалы болып саналады. Ӛзіндік мәтінді құрастыра отырып,
оқушылар түрлі режимдерде жұмыс істейді: алдымен не айтатындарын ойша
қалыптастырады, содан кейін оны перентақтада баса отыра, ішінен қайталайды.
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Сонымен, ICQ хабарды жіберудің алдында қайта оқып, монитор экранында пайда
болған кезінде, диалог мәнмәтінінде тағы бір оқиды. Әр айтылатын ойды бірнеше
рет қайталау мен «кӛпканалды» қабылдау есте қалар сӛздер санын кӛбейте отырып,
оларды қолдану салаларын нығайтады [4, с. 49].
Электронды хат, E – mail шетел тілін оқытуда Интернетті қолданудың кең
тараған түрі, атап айтқанда, телекоммуникациялық желілер арқылы
ұйымдастырылған қатынас: жеке оқушылар арасындағы немесе тұтас топтар
арсындағы хат жазысу, оқу жоспарлауға, жолдаманы қысқаша конспектілеуге
немесе жауап құрастыруға үйретеді. E – mail арқылы қатынас – бұл қатысымдық
ӛзара әрәкеттің үрдісі, оның барысында белгілі бір нәтижеге жету, белгілі бір
мәселені шешу немесе белгілі бір мақсатты іске асыру, ақпарат және тәжірибемен
алмасу жүзеге асады. Электронды пошта телекоммуникацияның бір түрі ретінде
әлем бойынша тез және сенімді байланыс ретінде бағаланып, адамдарға үлкен
қашықтықта сапалы мәдениетаралық қатынасуға мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі
таңда, E – mailмен жұмыс істей алмайтын заманауи адамды елестету мүмкін емес.
Аталған қатысым түрінің техникалық артықшылықтары оны болашақ мұғалімдер
үшін шетел тілін оқыту барысында ӛте пайдалы етеді, себебі шетел тілінде
мәдениетаралық қатынастың аутенттілігі қазіргі дидактикалық тұжырымның іске
асуымен қамтамасыз етіледі. Бәріне мәлім, Интернетте жазба қатысымның екі түрі
бар:
- Синхронды қатысым (Сhat);
- Асинхронды қатысым(E – mail).
Синхронды қатысым – бұл ауызша мен жазбашаның ортасы. Қатысушылар
жазбаша мәліметпен шынайы уақыт режимінде және ауызша қатынастың тілінде
алмасады. Сол себептен, Сhat кӛбіне шетел тілін жекеше оқуға қолайлы, сабақ
барысында аудиторияда оны ұйымдастыру қиындық туғызады және тілді меңгеру
деңгейі де ӛте жоғары болуы тиіс. Асинхронды қатысым мәтінмен толыққанды
жұмыс істеуге, сұрақтарға жауап беруге, мәтінде даярлап, қателерді түзетуге
мүмкіндік туғызады [5, с. 100].
Айтылымды оқытуда подкасттарды қолданудың тӛрт адымды әдістемесінің
сипаттамасын келесі сызбадан кӛруге болады:
1 Кесте - Айтылымды оқытуда подкасттарды қолданудың тӛрт адымды
әдістемесінің сипаттамасы
Адымдар
1
1 адым
Мҧғалімнің
оқушыларға белгілі
бір тақырып бойынша
подкаст беттерін
қҧруы

Сипаттамасы
2
pod Omatic (www.podomatic.com) әлеуметтік сервисін
қолдана отырып, мұғалім ӛзінің оқушылар тобына жеке
бет құра алады. Осы бетте сайтқа келушілерге
орналастырылған подкасттардың (тақырыптары) не үшін
арналғаны түсінікті болу қажет және олардың
құрушылары кім екендігін анықтау мақсатында
тапсырманың немесе жобаның сипаттамасы беріледі.
Мұғалімнің жоба қатысушыларын – ӛзінің оқушыларын
шетел тілінде тыныстырып, тапсырманы түсіндіретін
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ұзақтығы 1-2минутқа созылған жалпы бір подкаст
құрастырғаны жӛн.
Оқушыларға сӛз сӛйлеу мәтінін даярлау ұсынылады.
2 адым
Подкаст мәтінін қҧру Мәтіннің басында әр оқушы ӛзін таныстырып, ӛзінің
жасын, оқу орны мен мекен - жайын кӛрсетуі қажет. Әрі
қарай подкаст тақырыпқа сәйкес болуы тиіс. Аталған
адымды орындау барысында оқушылар сонымен қатар,
жазу іскерліктерін де дамытады, яғни мақсатына
байланысты сипаттау, дәлелді, қарама – қайшы
салыстырмалы сипаттағы мәтіндер құрады. Мұғалім
оқушыларға грамматикалық және лексикалық тұрғыдан
сауатты мәтінді құрастыруға кӛмектесуі керек.
podOmatic сервисінде қол жетімді желілі бағдарламалы
3 адым
Подкастты жазып алу қамтамасыз етуді қолдана отырып, оқушылардың ӛздері
сӛйлеген сӛздерін жазып алуға мүмкіншіліктері бар.
Бағдарлама оқушылардың сӛйлеген сӛздер сапасына
қанағаттанғанына дейін қажетінше жазып алуға
мүмкіншілік туғызады. Тек осыдан кейін ғана подкаст
желіде
сақталып,
Интернет
желісінің
барлық
қолданушыларына қол жетімді бола алады.
Аталған адым уақыт пен аса ерекше назарды қажет ететін
4 адым
адым. Оқушылардың құрған әр подкасты мұғалім мен
Оқушылардың
подкасттарды тыңдап топтастары арасында зейінмен тыңдалып түсінілуі қажет.
Тыңдап түсіну барысында оқушылар подкасттың
тҥсінуі (кӛруі)
тақырыбы
мен
мәселесіне
байланысты
сәйкес
тапсырмаларды орындай алады. Подкастты тыңдап
түсінгеннен кейін оқушылар мен мұғалім подкаст
мазмұнын талқылауға қажет уақытты анықтау керек.
Оқушылар құрған подкасттар топтамасын тыңдап
5 адым
түсінгеннен кейін, оқушыларға подкаст мәселесіне
Сӛз әрекетінің басқа
және тақырыптарына негізделген диалогтарды ойнату
тҥрлерін дамытуға
немесе жазбаша жұмысты жазу ұсынылуы мүмкін.
арналған басқа

тапсырмаға кӛшу
Подкаст (podcast) - бүкілдүниежүзілік Интернет желісінде аудио және
видеобағдарламаларды тыңдап түсіну, кӛру, құрастыру және таратуға
мүмкіндік беретін әлеуметтік сервис түрі. Кәдімгі теледидар мен радиодан
подкасттың айырмашылығы, студент керекті аудио файлдарды тікелей эфирде
емес, ӛзіне ыңғайлы кезде онлайн тыңдап түсінуге мүмкіндік береді. Тек қана
студент ӛзіне керекті файлды ӛз компьютеріне сақтап алу керек. Сонымен
қатар, студенттер аудио файлдарды тыңдап қана қоймай, әртүрлі тақырыпқа ӛз
подкасттарын құрастыруына да болады. Уақыт ұзақтығына байланысты
подкасттар бірнеше минуттан бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Интернет
ресурстарында шетел тілі ӛкілдеріне арналып құрастырылған аутентті
подкасттармен бірге (мысалы BBC жаңалықтары) оқу мақсатына
құрастырылған подкасттарды да кезіктіруге болады. Студент – ӛзіне қажетті
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подкастты табу үшін ең тиімді жолдардың бірі – ол подкасттар директориясына
хабарласып, қызықтыратын категорияны таңдап және сақтап алуға болатын
подкасттар тізімін қарастыру керек. Мысалы, ағылшын тілін үйренуші
студенттерге подкаст директориясы мына сайтта орналасқан www.bbc.co.uk, ал
неміс үйренушілерге www.podcast.de, француз тілін үйренушілерге
www.worldlanguagespodcasting.com/wlang/french/php. Әлеуметтік сервис подкаст - тыңдап түсіну мен айтылым әрекеттерін дамытуға қолданылады [6, с.
8]. Оқушылардың подкастты құруы мен Интернет желісінде орналастыруы
арнайы компьютерлі іскерліктерді қажет етпейтін ӛте оңай іс. Подкаст
сайттарының біріне кіріп, нұсқауларға еру жеткілікті (www.podomatic.com).
Сӛзімізді қорыта келе, шетел тілін оқытуда телекоммуникациялық
технологиялар оқушылардың ақпаратпен алмасу және ӛзге ел мәдениетін тану
сияқты дағдыларды қалыптастыру, олардың ақпараттық қызметтің маңызды
біліктерін игеру қабілетін арттырады. Қарым - қатынас барысында
оқушылардың диалог сӛзін дұрыс құра білуі және сұхбаттасушымен белгілі бір
тақырып аясында сӛйлесе алуы мұғалімнің аталған технологиялар арқылы
оқыту үрдісін дұрыс ұйымдастыруына байланысты.
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Ержанова А.Е.
Применение видов и направлений телекоммуникационных
технологий в обучении иностранному языку
Рассматриваются использование некоторых видов телекоммуникационных
технологий в обучении иностранному языку, также некоторые аспекты
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формирования межкультурно-коммуникативной компетенции в иноязычном
образовании с использованием телекоммуникационных технологий у будущих
учителей иностранного языка. В XXI веке телекоммуникационные технологии,
такие как: Skype, Chat, podcast, ICQ, E-mail, телеконференции, электронные
телеконференции и другие виды технологий открывают новые возможности в
организации учебного процесса иностранного языка и дают возможность
обеспечить широкий доступ к с использованием современных технологий.
Yerzhanova A.E.
Use of types and directions of telecommunicational technology
in teaching foreign language
This article discusses the usage of some types of telecommunication
technologies in learning foreign language, and some aspects of the formation of
intercultural communicative competence in foreign language education with the use
of telecommunication technologies of the future teachers of foreign languages. In the
XXI century , telecommunication technologies, such as: Skype, Chat, podcast, ICQ,
E-mail, teleconferencing, electronic teleconferencing and other technologies offer
new opportunities in the educational process of a foreign language and make it
possible to provide access to interpersonal communication with modern technologies.

УДК 81`271
Imanzhusupova S.U.
Kazakh Ablai Khan University
of International Relations and World Languages
SOCIALIZATION OF INDIVIDUAL THROUGH LINGUISTIC
RESOURCES OF KAZAKH GOODWISHES
Position paper examines pragmatic discourse good wishes expressed through
linguistic means of the genre, and aimed at the socialization of the individual in
society. Hierarchical distribution of human needs expressed in the pyramid of
Maslow , fully present in Kazakh good wishes " bata ". Discourse of good
wishes, appearing in this unique folk genre, individual aims to implement all of
the requirements for becoming Maslounasuschnyh whole, mature personality,
which is the key to successful development and progress of society as a whole.
Along with the above, the article tries to apply the functional approach to
language from the standpoint K.Byulera R.Yakobsona and good wishes to the
samples of Kazakh.
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Keywords: discourse good wishes, Maslow pyramid, physiological needs, the
needs of belonging and love, the need for respect and recognition, the need for
self-actualization and personal self-improvement, functional approach
Socially oriented Discourse of GW-s functions as mediator between a society
and an individual. It contains all important valuable information directed to achieve
general goals put. Such kind of discourse is a unique institution thanks to pragmatic
elements, terminology, use of key words and codes preserving moral values and
realization of social tasks. And among many others the main task of socially- oriented
discourse is an education of an individual and as a result: a whole society belonging
to one specific group with one culture and one common language [1, p. 288].
The whole set of relationships between a society and an individual is expressed
by this type of a discourse and thus, functionally oriented to forming a person`s
picture of the world. It is aimed to provide Addressee with the right tools of surviving
in this world. Presence of spiritual settings and characteristics, moral values, good
and bad etc. – all these are peculiarities of a social discourse.
Discourse of GW-s of Kazakh people called “bata” gives not only a naïve folk
world view, but realizes intentions of the folk as a great unique author of a socially
oriented one. The aim of it is not just to describe and praise human dreams and
wishes, but, mainly to encourage, persuade, convince Addressee, awakening inner
hidden power to act [2, p. 245].
The unique feature of GW Discourse is that at the same time it acts equally, at
least, as a social, rhetoric, ritual one. When it is realized as a rhetoric event it predicts,
foresees better future, dreams coming true. Surely the ritual with elements of play,
theatre, performance ennobles human spirit, develops patriotic feelings, unites nation
and provides progress. Rich content, various thematic use, influence function
characterize socially oriented type of discourse [3, p.118].
Though positive and good intended among discursive practices, there is used a
tactic of linguistic manipulation by conscience. This is “a kind of linguistic influence
used for hidden introduction into Addressee`s mind aims, wishes, intentions,
attitudes…” [4, p. 87].
The realization of tactics focused on Maslow`s hierarchy of needs – a theory of
psychological health predicated on fulfilling innate human needs in priority,
culminating in self-actualization. According to his theory satisfaction of one need
leads to the birth of another one. Maslow offers five points which he determines as
basic. They are: physiological needs, needs in safety and security, love and
belongingness, desire for self – esteem [5, p. 66-67].
All needs important for an individual are put into GW patterns to maximize
impact to Addressee.
Physiological needs.
(Hunger, thirst, shelter, warm, sleep etc.)
There is no need to say the most essential of all people1`s needs is physiological
need. A hungry person cannot think of nothing except food. His only dream is food,
he strives to get it. Love, freedom and other feelings are neglected by a man when in
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hunger or lack of food. So, physiological needs come first in the person`s search for
satisfaction.
“Жеріңе тыныштық орнасын!
Ӛсек аянның құрбаны болма!”;
“Айың жарық, күндерің ашықболсын,
Пәлі-құла Қырықкез қашық болсын!”
Safety and Security.
(family safety, health, stability, employment etc.).
First comes a wish and need in safety, for only feeling protected a person can
feel comfortable. And in only social conditions when surrounded with relatives and
friends a human being can be satisfied and calmed. This goal is only reached within
culture. As Maslow supposes then a sheltered man starts worrying of love and
belongingness to a community of those alike, and the whole cycle is repeated again
and again.
“Аман-есен жетейік,
Тойларына келесі”;
“Аспаның ашық болсын!
Ниетің қабыл болсын!”.
Love and Belongingness.
It is natural for an individual to feel thirst for friends, relatives, wife and
children. He or she always tries to occupy a certain place in a community or, at least,
in a small group of people and strives to reach the goal put. Often he wants it more
than anything in the world quite forgetting the moments of hunger when just a
thought of love could make him smile. All these values take their place in the patterns
of Kazakh GW-s. No a wish not mention them.
“Құтты болсын!
Қайырлық адам болсын!
Жұлдызың жансын!
Талабыңа нұр жаусын!”;
“Ӛмірдегі жақсылықты
Дәл осы үйг енәсіпет!”
Self-Esteem.
(Need for respect)
It is natural for a person to be respected by others and have a sense of dignity.
Respectful attitude towards a person raises self- respect and helps to develop a sense
of confidence and to feel usefulness and necessity of you.
“Барған жерде құшақ жая қарсы алсын,
Жақсы адамдар, жайса ңжандар зиялы.”;
“Атың-атың ату бол, туыстармен тату бол!
Айдағысыз малды бол, ағайынның алды бол!”;
“Арың түлектей болсын!
Ӛнерің ӛрлей берсін,
Ӛмірің тӛрлей берсін!”
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Self-Actualization.
The last and the highest point in the hierarchy by Maslow is self – realization,
self- actualization. When all mentioned above needs are properly realized there
comes a desire to fulfill to what a person is driven to by nature. It is a wish to become
the one you are born to be, to realize talents given. The importance of this is
proclaimed in almost every pattern of Kazakh GW-s.
“Мақтанышы бола біл,
Атаңменен анаңның.
Тілегіңе жете бер,
Оңыңнан есіп самалың!”
From the aspect of functional approach to discourse of good wishes we are
going to look through two of them: by Karl Buhler – Austrian – German psychologist
(1879-1963) and by Roman Jakobson- Russian and American linguist (1896-1982).
Language FunctionsbyKarl Bűhler:
1.
Communication („Speech act‟): message from addresser → addressee
addresser
message
addressee
2.
3 functions of language:
expressive informative conative
Emphasis on:
(1) message = representational/informative/referential function – referring to
objects in the real world (data, information, details, times);
(2) addresser =expressive function, emotions, description (private letters; diary
entries etc.)
(3) addressee = conative/persuasive/vocative/per-locutionary [6, с.37].
One of the functions can dominate.
Roman Jakobson developed Buhler`s model and offered six functions of
language:
- Addressor(emotive);
- Context (referential)
- Addressee (conative);
- Contact (phatic);
- Message (poetic);
- Code (metalinguistic) [7, p.25].
The speech event, an act of verbal communication, brings into play 6 features,
closely interdependent. An utterance does not necessarily/usually have only one
function, there may be more.
Whole meaning, total act of communication is also supplied by:
Context*
Contact**
Code***
* co-text, other signs in same message, or wider context of communication
**
establishing / prolonging contact: „Я, Тәңірім, жарылқа‟, „Уа,
Жаратқан, жарылқа,‟, „Уа, ЖаратқанИем!‟, „Docым‟.
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*** checking same code is used: „Уа, халқымбауырыңбүтінболсын!‟.
Each element in communication has its distinct role, so message is influenced
(or determined) by dominant element.
Functional roles :
(CONTEXT-orientated) = referential
(ADDRESSER-orientated) = emotive
(ADDRESSEE-orientated) = conative, imperative, vocative
(CONTACT-orientated) = phatic
(CODE-orientated) = meta-lingual
(MESSAGE-orientated), = poetic, aesthetic
message for own sake
6 elements rarely or never are balanced. Communication can be orientated
towards one or more of the six.
The speech event- an act of verbal communication, brings into play 6 features,
closely interdependent. An utterance does not necessarily/usually have only one
function.
In conclusion it is worth to add that all these linguistic means serve to fulfill
pragmatic tasks closely connected to socialization matters.To bring up an educated
mature individual as an integral part of social development and progress.
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Иманжусупова С.У.
Социализация личности через языковые средства
казахских благопожеланий
Статья
рассматривает
прагматические
установки
дискурса
благопожеланий, выраженные через языковые средства данного жанра, и
направленные на социализацию индивидуума в обществе. Иерархическое
распределение общечеловеческих потребностей, выраженных в пирамиде
Маслоу, в полной мере присутствуют в казахских благопожеланиях «бата».
Дискурс благопожеланий, проявляясь в этом уникальном народном жанре,
нацеливает индивидуума на реализацию всех перечисленных Маслоу
насущных потребностей для становления цельной и зрелой личности, которая
является залогом успешного развития и прогресса общества в целом. Наряду с
вышеуказанным, в статье производится попытка применить функциональный
подход к языку с позиций К.Бюлера и Р.Якобсона к образцам казахских
благопожеланий.
Иманжусупова С.У.
Тҧлғаны қазақ бата – тілектерінің
тілдік қҧрылғылары арқылы әлеуметтендіру
Мақала игі-тілектер дискурсының прагматикалық қондырғыларын
айтылмыш жанрдың тілдік құрылғылары арқылы және тұлғаның қоғамда
әлеуметтенуы арқылы қарастырады. Маслоу ұсынған адамгершілік
қажеттіліктердің иерархиялық үйлестіру пирамидасындағы қазақ халқының игітілектері батада толығымен кездеседі. Игі-тілектер дискурсы, осы бірегей
халықтың жанрында кӛрсете отырып, Маслоу айтқан тұлғаны толғақты
қажеттіліктің барлығын жүзеге асырып, тұтас есейген тұлға болып табысты
дамудың және қоғамның озықтығына кепіл етеді.
Жоғарыда кӛрсетілгендей, мақалада К.Бюлер және Р.Якобскон
айқындамаларының кӛзқарасынан қазақ игі-тілектер үлгілеріне функциялық тіл
амалдарын қолдану мүмкіндігі беріледі.
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РАЗДЕЛ 3
ЭТНОПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ

УДК 37.014.3
Иманбаева С.Т., п.ғ.д., профессор
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақстан
ҦЛТТЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ – МЕМЛЕКЕТТІҢ БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІЛІГІН САҚТАУДЫҢ КЕПІЛІ
Мақалада «Интеллектуалды ұлт – 2020» ұлттық жобаның тарихи мәні,
қоғамдағы әлеуметтік белсенді мәселе – халықтың интеллектуалды
потенциалын
және
интеллектуалды
тұлғаны
қалыптастыру
қарастырылады. Сонымен қатар жаңа тұрпатты қазақстандықтарды
тәрбиелеу және Қазақстанды бәсекеге қабілетті адам капиталы бар елге
айналдыру, ұлттың интеллектуалдық әлеуетін дамыту және ол жобаның
мемлекетті стратегиялық тұрғыдан дамыту бағытының бӛліктері
талданады.
Тірек сӛздер: интеллектуалды ұлт, интеллектуалды орта, интеллектуалды
ұлтты қалыптастыру, баске қабілеті, интеллектуалды әлеует, инновация,
білім беруіні дамыту, рухы күшті тұлға, тұлғаның рухани-адамгершілігі
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың "Қазақстан-2050"
стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт-бағдары" тақырыпта
кезекті халыққа жолдауында – 2050 жылы әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарына кіру мәселесін алға тарта отырып, «оған қажеттінің бәрі –
ресурстарымыз, білімді адамдар, ұйысқан ұлт, бәрі бар», - деді атап кӛрсете
келе негізгі бағыттарды инновациялық дамуға жағдай жасау, білімнің
маңыздылығын жоғарылату, Қазақстанды ӛндірісін дамытудың жаңа кезеңінің
жоспарын жасау, индустриалды-инновациялық даму, Еуразия экономикалық
одағын құру, мемлекеттік активтерді басқару жүйесін модернизациялау [1].
Қазақстан азаматтарының құқықтарын сақтауға, этникалық және тілдік
белгілері бойынша азаматтардың дискриминацияға ұшырамауы, қазақ тілінің
мәртебесін кӛтеру және тілдердің үштұғырлығын дамыту,жаңа қазақстандық
патриотизм – біздің кӛпұлтты және кӛпконфессиялы қоғамымыз табысының
негізі елімізді қуатты да табысты мемлекетке айналдыру,- деп атап кӛрсетеді.
Аталған
жолдауда
қарастырылған
бағыттар,
негізгі
идеялар
«Интеллектуалды ұлт -2020» ұлттық жобасында қамтылған қағидалармен,
инновациялық тұрғыда дамыту, жалпы қоғамды ақпараттандыру, болашақ
ұрпақтың ұлттық мәдени құндылықтарын қалыптастыруға негізделген рухани100

адамгершілік тәрбие беру стратегиялық бағыттарымен ұштасып, сабақтасып
жатыр [2, 8 б.].
«Интеллектуалды ұлт-2020» жобасында елбасының бүкіл халықтың
алдына қойған негізгі идеясы экономиканы дамыту, халықтың әлеуметтік
жағдайын кӛтеру, рухы жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру арқылы қоғамды
дамытуды кӛздейді. Бүгінгі қоғамның алдында рухы күшті тұлға, халық, қуатты
мемлекетті қалыптастыру мәселесі тұр. Осы тұрғыда тұлғаны қалыптастыруда
үздіксіз білім беру жүйесінің, бәсекеге қабілетті зияткер тұлға қалыптастыруда
ұстаздың орны ерекше. Бүгінгі егемен еліміздің елдігі мен бірлігі ұстаз
тәрбиелеген жас ұрпақтың рухының биіктігінде, біліктілігі мен білімінде екені
әлемдегі жаһандану үдерісі кӛрсетіп отыр.
«Интеллектуалды ұлт – 2020» ұлттық жобасының мақсаты жаңа тұрпатты
қазақстандықтарды тәрбиелеу және Қазақстанды бәсекеге қабілетті адам
капиталы бар елге айналдыру, ұлттың интеллектуалдық әлеуетін дамыту және
ол жобаның мемлекетті стратегиялық тұрғыдан дамыту бағыты үш құрамдас
бӛліктен тұрады: білім беру жүйесін инновациялық даму жолына түсіру; қуатты
ақпараттық революция, яғни ақпараттық технологиялар паркін қалыптастыру;
жастарға рухани тәлім-тәрбие беру. Сонымен бірге ұлттық жобаның негізгі
идеясы жаңа тұрпатты азаматты тәрбиелеумен және Қазақстанды бәсекеге
қабілетті адами капиталы қалыптасқан мемлекет деңгейіне жеткізумен
байланысты. Қазақстан Республикасы Президентінің интеллектуалды ұлтты
қалыптастыру міндеті ӛте маңызды және тереңірек ұғынуды қажет етеді, себебі
ол Қазақстанның бәсекеге қабілетті экономикасын құру, әлемнің бәсекеге
қабілетті дамыған 30 елінің қатарына Қазақстанның енуі үшін негізгі бағдар
болып саналады.
Елбасының бағдарламалық еңбектерінде кӛрсетілгендей, білім жүйесін
инновациялық технологиялармен жабдықтау, білімнің халықаралық стандартын
меңгеру, сапалы білім беруге қол жеткізу, қоғам сұранысына жауап беретін
білікті маман, интеллектуалды дамыған, шығармашылықпен жұмыс істейтін
Қазақстан Республикасының кәсіпкер азаматтарын даярлау отандық білім
саясатының негізгі ұстанымын айқындайды.
Қазақстанның экономикалық ӛркендеуінің, саяси және индустриалдыинновациялық дамуының маңызды ресурсы адам капиталы құндылығымен
ӛзектелінеді. Ұлттың интеллектуалды әлеуеті мемлекеттің әлемдік
экономикалық және әлеуметтік кеңістікте бәсекеге қабілеттілігінің анықтаушы
факторы болып табылады. Оның мәні еліміздің тиімді әлеуметтікэкономикалық дамуына қажетті жаңа білімдерді игеруге негіз болатын
тұлғаның шығармашылық қабілеттері және кәсіби-мамандық, біліктілік
деңгейлері арқылы ашылады.
Интеллектуалды әлеует – интеллектуалды іс-әрекеттің барлық түрлерін,
оның субъектілерін, ғылымды, білімді, жаңашылдықты біріктіретін
интегративті ұғым және бұл феномен, ең алдымен, қоғамның интеллектуалдық
ресурсының базасы болып табылатын үздіксіз білім беру жүйесінде (мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім,
101

техникалық және кәсіби білім, арнайы білім, жоғары білім, жоғары оқу
орнынан кейінгі білім) қалыптасады.
Қазақстанның бәсекеге қабілетті мемлекет, ұлт, ел болуында адам
капиталы сапасының артуы ұлттық интеллектінің белсенуінен, шоғырлануынан
бастау алмақ. Елдің интеллектуалдық капиталы мен қоғамның инновациялық
әлеуеті тек қана білім арқылы келетіндігі мәлім.
Қазіргі жағдайда қоғамның білім деңгейі мен интеллектуалды әлеуеті
ұлттық байлықтың маңызды құрамы ретіндегі сипатқа ие, ал адамның
білімділігі, кәсіби икемділігі, шығармашылыққа талпынысы және қалыптан тыс
жағдайларда әрекет ете білуі еліміздің ӛрлеуіне негіз, тұрақты дамуы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шарт бола алады.
Ұлттың интеллектуалды әлеуеті – қоғамның жан-жақты экономикалық
және әлеуметтік қабілетін дамыта отырып, әлеуметтік ӛміршеңдік жолымен
интеллектуалды ӛнімді пайдалану және құру болып табылады. Қоғамның
интеллектуалды әлеуетіне ғылыми-технологиялық, білімділік, ақпараттықкоммуникативтік, мәдени, басқару, мемлекеттік-институциональді және жеке
әлеуетінен құралады.
«Интеллектуалды ұлт-2020» ұлттық бағдарламасы қазақ елін бәсекеге
қабілетті ұлттар қатарына кіріктіруге ұмтылыс жасайтын бірден бір тарихи
құжат. Интеллектуалды ұлт – интеллектуалды тұрғыдан адамгершілік, мәдени
қасиеттерді меңгерген ӛзінің ғылыми, мәдени, білімі мен білігін еркін тарату
әлеуетіне ие бәсекеге қабілетті ұлт. Жалпы жеке тұлғаның интеллектуалды
әлеуеті – жеке тұлғаның «туа біткен» немесе «жүре қалыптасқан»
мүмкіндіктері мен шығармашылық-әлеуметтік интеллектуалды іс-әрекетінің
ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛз іс-әрекетін іске асыра білу қабілеті, жеке тұлғаның ӛз
ресурстары (адамның қабілеті, білімі, біліктілігі, бағыт-бағдары) және жеке
психологиялық (ең бірінші ақыл ресурстары) жүйесі.
Интеллектуалды тұлғаны қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері
ұлттың интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру – мемлекеттің бәсекеге
қабілеттілігін сақтаудың және практикалық негіздерін іске асырудың бастапқы
ұстанымы педагогикалық үдеріс және оған қатысушылардың ӛзара әрекеттестік
жүйесі, жаңа іс-әрекеттің субьектісі ретінде білім алушылардың
интеллектуалды тұлғасын қалыптастыру идеясы болып табылады.
Сондықтан оның әдіснамалық базасын тұлға, іс-әрекет, таным, басқару
теорияларының философиялық және психологиялық заңдылықтары; жүйелілік,
интегративтілік,
кешенділік,
субьектілі-іс-әрекеттік,
құзыреттілік,
аксиологиялық, жас және дара ерекшелік тұрғылары құрайды. Сондай-ақ ақылойды дамытудың теориялық-практикалық мәселелерін шешуге бағытталған
ішкі және сыртқы факторларының бірлігін кӛрсететін тұрғылар, үздіксіз
педагогикалық білім беру тұжырымдамасы; біртұтас педагогикалық үдеріс
теориясы; педагогикалық жүйе теориясы; әлеуметтік жүйені ӛздігінен
ұйымдастыру теориясы; денсаулық сақтау ортасын құру теориялары бағдар
болып танылады.
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Адамның ақыл-ой дамуы таным іс-әрекетін меңгерумен тікелей тығыз
байланысты болғандықтан, философиялық және психологиялық таным
теориясы, дидактикалық теориялар (дамыта оқыту мен проблемалы оқыту),
сонымен қатар психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету теориясы ерекше
маңызға ие. Педагогикалық қолдау кӛрсету әдіснамасының мәні жеке тұлғаның
ақыл-ой қабілетін дамыту, ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛзінің қабілеттерін жүзеге
асыруда жатыр.
Құзыреттілік тәсіліне сәйкес білім беру жүйесіндегі негізгі нәтижелері
түйінді құзіреттіліктер болып табылады. Мұнда жоғары деңгейдегі қарымқатынасты игере алуға, талдау жасауға, түсінік қалыптастыруға баса мән
беріледі. Бұл тәсіл ӛмірдің әр түрлі саласында стандарттан тыс тапсырмаларды
шешуге деген қабілеттілікті және қоғамда (социумда) табысты түрде
әлеуметтенуге бейімделудің жолдарын игеруге мүмкіндік береді.
Интеллектуалды ұлт болып қалыптасудың негізгі индикаторлары –
тұлғаның, жалпы ұлттың тұрмыс жағдайы, білім алуға және ғылыммен
айнылысуға қолжетерлігі (әрбір тұлға алған білімін ертеңгі кәсібіне жаратуы
тиіс), жұмыспен қамтылуы, денсаулығы, еңбек табысы, медицинамен
қамтамасыз етілуі, т.б. Интеллектуалды ұлт – адамгершілік, мәдениет,
интеллектуалдық тұрғыдан ӛзінің ғылыми, мәдени, білімдік ақпараттарын еркін
тарату әлеуетіне ие бәсекеге қабілетті ұлт.
Интеллектуалды тұлғаны, интеллектуалды ұлтты қалыптастыру –
қоғамдағы ең кӛкейтесті мәселелердің бірі. Ителлектуалды әлеует –
интеллектуалды іс-әрекеттің барлық түрлерін, оның субъектілерін, ғылымды,
білімді, жаңашылдықты біріктіретін интегративті ұғым, ең алдымен, қоғамның
интеллектуалдық ресурсы болып табылатын үздіксіз білім беру жүйесінде
(мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі орта білім, жалпы
орта білім, техникалық және кәсіби білім, арнайы білім, жоғары білім, жоғары
оқу орнынан кейінгі білім) қалыптасады.
Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін сақтау ұлттың интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыруда 2004 жылғы «Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн,
бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн» жолдауында
әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне толығымен кiрiгу бiлiм беру жүйесiн халықаралық
деңгейге кӛтеру, оқушыларды жоғары сатыда бейiндi оқытуды кӛздейтiн он екi
жылдық бiлiм беруге кӛшу, бiлiм беру жүйесiнiң материалдық-техникалық
базасын елеулi түрде нығайту, бiрiншiден, бала бақшалар жүйесiн қалпына
келтiруге және толыққанды мектепке дейiнгi бiлiм берудi қалыптастыруға
кiрiсу, екiншiден, реформалаудың нәтижелерiнiң бiрi жаңа сатыдағы
педагогтың ӛмiрге келуi, кӛптiлдi бiлiмi бар педагогтар үшiн қызмет
орындарына ерекше назар аудару, мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн неғұрлым сапалы
деңгейге кӛтеру, бiлiм беру жүйесiнiң қызметкерлерiн қайта даярлау жӛнiндегi
республикалық және аймақтық институттардың материалдық-техникалық
базасын нығайту, келешекте мұғалiм мамандығы ең беделдi әрi жоғары ақы
тӛленетiн мамандықтардың бiрi болуы, т.б. қамтылған бағыттар іске асырылды.
Ұлттық бәсекелестiк қабiлетi бiрiншi кезекте оның бiлiмдiлiк деңгейiмен
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айқындалады. Мемлекеттiң бәсекелестiк қабiлетi елдiң халықаралық аренадағы
рӛлi мен беделiнiң артуынан, мемлекеттiң ӛз азаматтарының ӛзектi
проблемаларын шешу қабiлетiнен, мемлекет ұсынатын қызметтер сапасының
артуынан кӛрiнедi.
Ұлттық бәсекеге қабілеттілік – қоғамдық қызметтің барлық салалары
бойынша бір елдердің екіншілерінен артықшылықта болуына мүмкіндік беретін
факторлардың жиынтығы.
Президенттің Қазақстан халқына жолдауларында Қазақстан мемлекеті
бәсекеге қабілетті мемлекет болуына байланысты мәселелерді қамтиды.
“Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін,
бәсекеге қабілетті халық үшін!” (2004), “Қазақстанның әлемдегі бәсекеге
барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы” (2006)
жолдауларының мазмұны халықтың бәсекеге қабілетті индикаторларына жанжақты ашып кӛрсетіп беріп отыр.
Тұлғаның, ұлттың, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі бүгінгі жоғары оқу
орындарында оқып жатқан болашақ мамандардың білімді меңгеріп, кәсіби
шеберлігіне, біліктілігіне байланысты. Ұлттық білім мен ғылымды менгере
отырып, әлемдік деңгейдегі тәжіриблермен кіріктіре отырып бәсекеге қабілетті
маман қалыптастыру мүмкіндіктері толықтай бар деп айтуға болады.
Бүгінгі таңда болашақ маманды даярлау жоғары мектеп жағдайында
ұлттың интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру бойынша, кӛбінесе әр түрлі
кезеңдерде бұл құбылысты қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздерін
арнайы зерттеуді талап етеді. Интеллектуалды ұлтты табысты қалыптастыру
үздіксіз білім беру барлық деңгейлерінде ғылыми негізделген әдістемесіз
мүмкін емес екені айқын. Сондықтан үздіксіз білім беру жүйесінде мәселе
бойынша
тұжырымдама,
бағдарлама
дайындау
және
әдістемелік
қамтамасыздандыру
қажет.
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
«Интеллектуалды ұлт-2020» мемлекеттік жобасында қамтылған басымды
бағыттарды іске асыру мақсатында Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті п.ғ.д., профессор С.Ж.Пірәлиевтің басшылығымен
«Қазақстан Республикасы жоғары мектебі жағдайында ұлттың зияткерлік
әлеуетін қалыптастыру» ғылыми мега жобасы дайындады.
Жоба аясында Қазақстан Республикасында ұлттың интеллектуалды
әлеуетін қалыптастырудың ғылыми-теориялық және практикалық негіздерін
анықтай отырып, ұлттың интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудың негізгі
бағыттары мен шарттарын анықталады. «Қазақстан Республикасы үздіксіз білім
беру
жүйесінде
ұлттың
интеллектуалды
әлеуетін
қалыптастыру»
тұжырымдамасы дайындалды [3, 12 б.]. Тұжырымдама Қазақстан
Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі ұлттың зияткерлік әлеуетін
дамытудың мақсаты мен міндеттерін, ұстанымдары мен іске асыру шарттарын
айқындайтын негізгі құжат болып табылады. Тұжырымдамада ұлттың
интеллектуалды әлеуетін дамытудың тиімділігін қамтамасыз ететін әлеуметтікпедагогикалық ынтымақтастығын күшейту негізінде ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтарды дамыту мен қалыптастырудың стратегиялық
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бағыттары анықталған. Ұлттың интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру
бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастырудың және қазақстан қоғамының тұрақты
дамуына ықпал етуді жетілдірудің басты мүмкіндіктері қамтылады [3, 14 б.].
2013 жылы 23 апрельде «Жоғары оқу орындарында болашақ маман
тұлғасының интеллектуалды әлеуетін дамыту: мәселелер, ізденістер,
болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар ӛткізілді.
Семинарда республика ғалымдарының жоғары мектеп жағдайында педагог
мамандардың интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға байланысты ойтұжырымдары, ұлттық және халықаралық тәжірибелер, ұлттық зиялы қауым
ӛкілдерінің бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне ықпалы қамтылды [4, 57 б.].
Қазіргі таңда Қазақстан саяси тұрақтылық пен жаңа экономикалық даму
бағытын ұстанып отырған жағдайда, ұлттық құндылықтардың нығаюына ықпал
ететін басты мәселе үздіксіз білім беру жүйесін модернизациялау мен
ақпараттандыру, білім беруді жетілдіру, қоғамның рухани құндылығын арттыру
маңызды болып табылады. Әлемдік деңгейдегі жаңа технологиялардың дамуы
барысында білім беруге деген кӛзқарас тың арнада қалыптасып отыр. Қазіргі
білім беру парадигмасына жаңаша қарау мәселесі негізгі орында. Білім беру
жүйесі тек педагогикалық категория емес, бұл адами капиталдың дамуына
орасан зор ықпал ететін қоғамдық құбылыс ретінде қарастырылады.
Тұлғаның интеллектуалды әлеуетін қалыптастырып, дамытуда ұрпақтан
ұрпаққа жалғасқан тарихи құндылықтарды негізге ала отырып, ХХ ғасырдың
басында ұлттық білім мен тәрбие жүйесінің негізін салған, зиялы қоғамды
құруға бар ғұмырларын арнаған А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов,
М. Жұмабаев, Ә. Бӛкейханов, М. Шоқай т.б. тұлғалардың тарихи болмыстарын
бүгінгі ұрпаққа мұрат ете отырып, зиялы қоғамның ұлттық болмысын
қалыптастыру кӛзделеді.
Абайдың «Толық адамы» туралы тұжырымының негізгі қағидасы болған –
арлылық, ақыл, рахым, парасат, әділеттілік пен қайрымдылық қасиеттердің
инттеллектуалды тұлғаны қалыптастырудың негізгі кӛзі болып табылады.
Тұлғалардың ӛмірі зиялы қоғамды құруға бағытталған негізгі күш деп
бағалауға болады. «Интеллектуалды ұлт – 2020» жобасында қамтылған
қағидаларды ұлы Абайдың «Толық адам» идеясымен сабақтастыра отырып
«Абайтану» атты оқу құралы оқу-тәрбие үдерісіне енгізілді. Сонымен қатар,
университет студенттерінің зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға негізделген
«Ұлттық тәрбие», «Әдептану», «Отантану», «Дінтану», «Ӛлкетану»,
«Арттәрбие», «Акмеология» т.б. пәндері оқу-тәрбие үдерісіне енгізілді.
«Информатика» және «Ағылшын тілі» пәндеріне қосымша кредиттер бӛлініп
отыр. Бірқатар мамандықтарда пәндер ағылшын тілінде жүргізіледі.
«Интеллектуалды ұлт-2020» жобасы тұлғаның, болашақ ұрпақтың ұлттық
мәдени құндылықтарын қалыптастыруға негізділген рухани-адамгершілік
тәрбие беру басты стратегиялық бағытты қамтып отыр. Жаһандану заманында
рухани құндылықтардан материалдық құндылықтардан басым болып тұрған
тұсында аталған мәселенің басты стратегиялық бағыт болуы да дау туғызбайды.
Яғни, зиялы қоғамды құруда білім беру жүйесінің инновациялық дамуы, білім
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беруді және қоғамды ақпараттандыру, қоғам мүшелерінің бойында рухани
құндылығын қалыптастыру.
Біздің алдымызға қойылған негізгі мақсат бәсекеге қабілетті зияткер
ұрпақты қалыптастыру. Осы мақсатқа сай тұжырымдамада берілген негізгі
қағидаларды іске асыру барысында жоғары оқу орындарының 2 курс
студенттеріне 2 кредит кӛлемінде «Болашақ маманның интеллектуалды
әлеуетін қалыптастыру негіздері» атты пәнді енгізуді кӛздеп отырмыз.
"Қазақстан-2050" стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытбағдары" атты жолдауында және «Интеллектуалды ұлт-2020» жобасында
қарастырылған бағыттардың іске асырылуы – қоғамның әлеуметтік даму
жағдайына әлеуметтенген, ұлттық және ӛркениеттік мәдениетті менгерген,
бәсекеге қабілетті, зияткерлік әлеуеті қалыптасқан, халық бірлігі,
мемлекетіміздің тұтастығы мен дербестігін қорғай алатын патриот – азаматты
қалыптастыру болып табылады.
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Иманбаева С.Т.
Формирование интеллектуального потенциала нации – залог
сохранения конкурентноспособности государства
В статье рассматриваются историческая значимость национального проекта
«Интеллектуальная нация-2020», вопросы формирования интеллектуальной
личности и интеллектуального потенциала нации как актуальных социальных
проблем в обществе. А также анализируются основные индикаторы
формирования интеллектуальной нации, проблемы конкурентоспособности,
особенности развития Казахстана как конкурентоспособного государства,
формирование интеллектуального потенциала нации как способ сохранения
конкурентоспособности государства.
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Imanbaeva S.T.
Formation of intellectual potential of the nation - pledge of preserving the
competitiveness of the state
This article discusses the historical significance of the national project "Intelligent
Nation 2020", forming an intellectual personality and intellectual potential of the nation
as a pressing social problems in society. And also analyzes the main indicators of
intellectual formation of the nation, competitiveness issues, especially the development
of Kazakhstan as a competitive state, the formation of the intellectual potential of the
nation as a way to maintain the competitiveness of the state.
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ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ – ҦЛТ БОЛАШАҒЫ
Мақалада жанұяның адамзат үшін тәрбие ортасы болып табылатынын айта
келіп, бүгінгі таңда жанұялық тәлім-тәрбиенің маңызды әлеуметтік
мәселелердің бірі екендігі кӛрсетілген. Отбасылық тәрбиенің этикалық,
эстетикалық, интеллектуалды, адамгершілік түрлеріне сипаттама берілген.
Педагог-ғалымдардың еңбектеріндегі отбасылық тәрбие ұғымы, мәні
қарастырылған. Отбасының мемлекетке тигізер пайдасы, отбасы
тәрбиесінің – ұлт болашағы екендігі ашылып кӛрсетілген.
Тірек сӛздер: отбасы, тәрбие, отбасылық тәрбие, этикалық, эстетикалық,
интеллектуалды, адамгершілік тәрбие
Шығыс халықтарында» Бала қымбат болса, баланың тәрбиесі одан да
қымбат» деген нақыл сӛз бар. Мұның мәні ӛте тереңде жатыр. Егер ата-ана ұлт
болашағын ойлайтын текті, саналы ұрпақ ӛсіре алмаса оның келешегі
бұлыңғыр. Баланың тар ойлы, жетесіз болып ӛсуіне М.Жұмабаевтың
тәрбиешіні кінәлауы тегін болмаса керек. “Бала істеген жауыздықтың жазасын
тәрбиеші кӛтерсін” деген [1, 38 б.] Иран елінің мәтелі де осыдан туындаған.
Халқымыздың бүкіл салт-санасы, әдет-ғұрпы, ертегі, аңыздары,мақалмәтелдері, жыр-термелері, ойын-сауығы, жұмбақтары мен жаңылтпаштары
тәрбиеге бағытталған. Ӛкініштісі ,бүгінгі қоғамдағы ұлттық тәрбиенің негізгі
құралы болып отырған ақпарат құралдарының тәрбиелік ырғағының бұзылуы.
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Баланы адамгершілікке баулу үшін бүкіл қоғам мәдениетін жетілдіру керек,
себебі бала тәрбиесі қоғамның барлық тетіктеріне тікелей байланысты. Осының
барлығы қадағаланып, игі мақсатта жұмылғанда ғана тәрбие жақсы нәтижеге ие
болмақ.
Біз тұрмысымыздың, әдет-ғұрпымыздың заман талабына сай болуын жиі
ойлаймыз. Жақсы әдет-ғұрып біздің байлығымыз, рухани күшіміз. Ӛйткені, ол
еңбегімізді жеңілдетіп шығармашылық қиялымызды шарықтатып байыта
түседі. Демек, бала жас кезінен-ақ адамдар арасында тек қуаныш әкелетін іске,
жақсы әдетке бейімді тәрбиеленуі тиіс.
Адам бойындағы ашылмай жатқан тума талант пен қабылет бала кезіненақ байқалатындығы белгілі. Мұндай кезде бала қиялына қанат бітіп, ойына
алған қандай да бір істі тындыруға ерекше құлшына кіріседі. Жігеріне жігер
қосылып, ерекше бір әсер алады.
Егеменді еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдетуге
бағытталған бетбұрыс кезеңде қоғамның мұраттарымен идеяларын жүзеге
асыруда жастарда ӛнегелі бастама, моральдық жоғары қасиет, шынайы достық
қарым-қатынасты қажет етеді. Түркі ғұламаларының мұраларындағы отбасы
тәрбиесін
ұйымдастырудың
тұжырымдамалық
идеялары,
тәрбие
қағидаларымен әдіс-тәсілдері отбасы тәрбиесінің ерекшеліктерін қамтамасыз
етеді. Яғни, тәрбиенің тұлғалық – бағыттылығы, халықтық сипаты, ізгіліктілігі,
табиғатпен тікелей байланыстылығы, дінмен байланыстылығы, тәрбиенің жеке
даралығы-ұл балалармен қыз балалар үшін тәрбиенің тұтастығы мен
кешенділігі Мұқағали ақынның
Қызым болсаң-қырымда құралайсың,
Ұлым болсаң-ұлы бір мұрадайсың
Естисің бе, есі жоқ, ей дүние,
Менен неге сүйінші сұрамайсың? – деген ӛлең жолдарында кӛрініс береді
[2, 182 б.].
Шындығында, баланың шыр етіп ӛмірге келуі-зор қуаныш.
Қазақстан Республикасының Конституциясында «балаларына қамқорлық
жасау және оларды тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқұғы әрі парызы» деп,
отбасының міндеті анық кӛрсетілген. Сонымен бірге, отбасы туралы заң
жоғары және орта білім тұжырымдамасында әрбір отбасына ӛзінің ұрпағын
тәрбиелеп, қатарға қосу міндеті жүктелген.
Отбасын қоғамнан бӛліп қарауға болмайды, қоғамда болып жатқан
оқиғалар ешкімді айналып ӛтпейді. Отбасы қоғамның бастапқы негізі, берік –
жартасы. Бүгінде адам бақыты ӛз отанына пайдалы азамат болуда екені
баршаға аян. Осы тұста бала тәрбиесінде отбасының, ата-ананың атқаратын
ролі зор. Бала ата-ана арасындағы қарым-қатынасты тез қабылдайды. Егер, әке
мен шеше бір-біріне кӛмектесіп, ынымақтасып ӛмір сүретін болса, бала да адал,
шыншыл, қайырымды болып ӛседі. Ата-аналардың балаларды ренжітпей,
ұрыспай, жылы шыраймен тәрбиелеуі қажет-ақ. Кейде оның сәтсіз болып
шығуы да ықтимал. «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам
мінезін түзетіп болмайды деген кісінің тілін кесер едім», - деп ұлы ағартушы
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Абай айтқандай, санасы бар адамның түзелетініне сену керек [3]. Біз кӛп жылғы
педагогтық тәжрибемізде мектеп ұжымының қажымай еңбектенуінің арқасында
«шәлкес» мінезді талай ұл-қыздардың дұрыс тәрбие жолына түскенінің куәсі
болдық. Баланың жақсы қылықты болып ӛсуіне тек әке-шеше тәрбиесі ғана
емес ӛскен ортасының, бірге жүрген құрбы-құрдас, дос-жарандарының да әсері
күшті. Қазақтың «Ұлың ӛссе, ұлы жақсымен ауылдас бол, қызың ӛссе, қызы
жақсымен ауылдас бол», - дейтін данышпандық сӛзі ӛмір тәжрибесінен
алынған. Баланың бірге жүрген жолдасының кім екенін, тіпті олардың үйішінде, айналысатын кәсібін де білгеннің оғаштығы жоқ. Балалардың бірін-бірі
танығаны, білгені жақсы. Ата-ана балаларының әрбір қимылын, мінезіндегі
ӛзгерісті сезімталдықпен үнемі байқап, әр кез ақылын айтып отырғаны орынды.
Осыған орай, ата-ана балаларына ӛмірлік тәжрибесімен және күнделікті ісәрекетімен үлгі болуы тиіс. Балалар кӛп жағдайда ӛзінің тӛңірегіндегі
адамдарға, ӛзінен жасы үлкен балаларға еліктегіш келеді. Себебі, оның ӛмірден
тәжірибесі жоқ болғандықтан ӛз бетінше жақсы мен жаманды айыра алмайды,
сондықтан да ӛзінің әке-шешесіне, ағасына, әпкесіне еліктеп соларша сӛйлеуге,
солардың жүріс-тұрысын қайталауға тырысады. Кейбір жағдайда ата-ана
ӛздерінің балаға қандай ӛнеге кӛрсетіп отырғандығын байқамай қалады. Ал,
бала олардың жүріс-тұрысынан, сӛйлеу мәнерінен, мінез-құлқынан үлгі алуға
ниеттенеді. Балалардың алғашқы әсерін бүкіл ӛміріне жетердей тәрбиелеу үшін
ұрпақтарды тек сӛзбен ғана емес, шынайы іспен, қоғамдық еңбекпен
байлныстыру қажет. «Әкеге қарап ұл ӛседі, шешеге қарап қыз ӛседі», - деп
халық даналығы айтқандай, тәрбие мәселесінде ата-ана жастарға әр кез үлгі
екенін естен шығармағаны жӛн. Балалардың еңбекке белсене араласуы оларда
ұжымшылдықтың, мінез-құлықтың қалыптасуына кӛмектеседі.
Адам баласы тарихындағы отбсының ролі айырықша. Мемлекеттің пайда
болуын отбасы шығуымен байланыстыру жай емес. Отбасы қоғамдық ӛмірдің
тірі жасушасы. Отбасындағы ынтымақ, сыйластық негізінен ондағы
адамдардың бір-біріне деген сүіспеншілігінен, қарым-қатынасынан басталады.
Сондықтан да балаларды отбасылық ӛмірге әзірлеу барысында кішкене кезіненақ сүйіспеншілік сезімдерді бойына сіңіру керек. Бүгінде еліміздің әлеуметтік –
экономикалық дамуын жеделдетуге бағытталған бетбұрыс кезеңде тәуелсіздік
мұраттары мен идеяларын адамдардың ӛнегелі бастамасынан, моральдық
жоғары қасиетінен, шынайы достық қарым-қатынасынан да айқын кӛруге
болады.
Дүниеде ақын да, батыр да, ғалым да күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен
жаралған. Сондықтан да дүние жүзінің барлық елдерінде Отанға опасыздық пен
Ана сүтін ақтамау ең зор қылмыс саналады. Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін
ақтау – ӛз болашағыңды сақтау.
Бала жақсы адам болуы үшін ол күн сайын отбасы мүшелері арасындағы
ең жарасты, ең әділетті қарым-қатынастардың куәсі болу керек. Осындай
дәстүрді сақтау бүгінгі күрделі заманда баланың алдындағы борышы тек
олардың қарындарын ашырмай , киімдерін бүтіндеумен шектелу деп түсінбей,
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оларға жан азығын, рухани байлығын толықтыру, жетілдіру мақсатын естен
шығармаған абзал.
Кӛптеген отбасында үй кітапханасын жинақтау дәстүрге айналды. Ендігі
әңгіме осы кітаптарды отбасы мүшелері қалай пайдаланады. Міне, осы
мәселеге де кӛңіл аудару керек сияқты. Кітап мүлік емес, рухани азық ретінде
жиналып, осы тұрғыда қызмет етсе және оқыған нәрсесін әркім ӛзінің
тәжрибелік ӛмірінде пайдаланса, онда айтылған ақыл, ой-пікірлермен
сусындаумен қатар оларды игеріп, онымен қарулануға ынталанса, онда үйде
жиналған кітапхана сол отбасының рухани азығының бір кӛзіне айналады.
Сондықтан үйге кітап жинауда осындай мақсат-мүдде кӛзделуі тиіс.
Халық даналығындағы «Ұяда не кӛрсе, ұшқанда соны ілер», - деген
мақалдар тегін айтылмаған. Отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынасты
реттеу арқылы жағымды психологиялық ахуал орнықтыру қажет. Ол үшін атааналардың жалпы педагогикалық білімі оның ішінде отбасы мүшелерінің
арасындағы қарым-қатынас арқылы тәрбиелік шаралар түзуге байланысты
педагогикалық-психологиялық білім деңгейлерін кӛтеру қажет, ол «Атааналардың педагогикалық университеті» аясында іске асырылуы тиіс. Мұнда
отбасында ата-ананың ӛзара қарым-қатынасы мен ондағы мүшелерінің қарымқатынасы, балалардың ӛзара қатынастарының тәрбиелік ықпалын түсіндіру
мақсатында болуы шарт яғни, ата-аналар арасында педагогикалық білім
жетілдіру жұмыстарын ұйымдастыру қажет.
Белгілі педагог В.А.Сухомлинскийдің еңбектерінде «мемелекеттікотбасылық тәрбие» ұғымы кең қолданылады [4]. Оның пікірінше тәрбиені
мектептік немесе отбасылық деп қарастыруға болмайды, ӛйткені бала тұлғасы
біртұтас және оны қалыптастыру үдерісі де біртұтас сипат алады.Осындай
біртұтас тәрбие үдерісінде мектеп жетекші рӛл атқарады. Мектеп отбасының
тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңітеді және дамытады, осы бағытта педагогикалық
ағарту жұмыстарын жүргізеді, қоғамдық және мектептен тыс ұйымдардың
мектеп пен отбасына белсенді түрде кӛмек кӛрсетуін ұйымдастырады және
бағыттайды, олардың әрекеттерін үйлестіреді.
Баланың бойындағы кейбір жағымсыз қасиеттер жаратылысынан емес,
ӛскен орта, кӛрген үлгі, ӛнеге білетіндігінен. Баланы адамшылыққа тәрбиелеу
үшін, жас буынды ұлттық салт дәстүр негізінде тәрбилеу қажет.
Бүгінгі таңда «Жастар тәрбиесі-баршаның ісі», - деген ұранмен үндестік
тауып,жас ұрпаққа қамқорлық барлық жерде кең ӛріс алуда.
Отбасында баланың басты тәлімгері анасы мен әкесі және әжесі мен атасы,
туған-туыстары. Оны қоғамдық тәрбиенің қандай саласы болса да алмастыра
алмайды. Қазіргі заманда отбасының құрылымы ӛзгеріп, ондағы мүшелер саны
азайып, бала саны кеми түсті. Қоғамдағы әлеуметтік, мәдени, экономикалық
жаңғырулар, әртүрлі сипаттағы әлемдік деңгейдегі ақпарат алмасу отбасы
мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас сипатына ӛз әсерін тигізіп отырғаны
даусыз.
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Қазақстан Республикасы Ата Заңының 27-бабыңың 2-тармағында
«Балаларға қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи
құқығы, әрі парызы» деп кӛрсетілген болатын.
Абай баланың дүниеге кӛзқарасын дамытып, мінезін орнықтыруда
отбасының ықпалы жоғары екендігін және балаларды тәрбиелеу үшін атааналардың ӛздері жақсы тәрбиеленген болуы керектігін, баланың ӛсіпжетілуінің бәрі отбасы мен ӛскен ортасына байланысты болатынын, кӛргендері
мен байқағандарының салдары екенін, сол себепті бала жақсы тәрбие алу үшін
оның әлеуметтік ортасын, оған әсер етуші ықпалдардың жағымды болуын
дәріптейді.
Отбасындағы тәрбие ата-ананың жеке басының ықпалымен жүзеге
асатыны белгілі, тіпті баланың мінез-құлқы да отбасындағы психологиялық
ахуалға байланысты бейімделеді [5].
1994 жылы БҰҰ Халықаралық отбасы жылы деп белгілеп әлемдік
қауымдастықтың бұл мәселеге мән беруін кӛздеген еді. Осы шараның нәтижесі
ретінде бүгінгі күні елімізде «Отбасы» күні атап ӛтілуде.
Егемен елімізде ұлттық тәрбиені жандандырып, салт-дәстүрімізді сақтап,
ӛмірдің озығын пайдаланып жастарымызды отан сүйгіштікке, ұлтжандылыққа,
салауатты ӛмірге, табиғатымызды аялауға тәрбиелеуіміз қажет.
Бұл міндетті отбасы, мектеп және барлық қоғамдық ұйымдар ӛз күштерін
біріктіргенде ғана ойдағыдай іс жүзіне асырары анық.
Ӛнер – ӛмірді тану құралы, ол ӛмір шындығын кӛркем образдармен
бейнелейді,баланың ой-сезімін тәрбиелей және қалыптастыра отырып, ӛміріне
ықпал етеді, кӛркем туындыда эстетикалық негіз болса, яғни туындыдан бала
эстетикалық ләззат алса, ол ізгі әрекеттер жасауға құлшындыра алатын
жағдайда ғана ӛз міндетін орындайды. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеумен айналысуға
ешқашанда кеш болмайды, тек ниет болуы қажет.
Отбасы тәрбиесіне ата-аналарды арнайы даярлаудың қажеттілігі, әсіресе,
ауылды жерде ерекше ӛзекті мәселе екендігі және оны мектеппен бірлікте
ұйымдастырғанда нәтижелі болатыны анық.
Ата-ананың ақылыСайрап жатқан жолмен тең.
Ұстаздардың ақылы
Сарқылмайтын кӛлмен тең.деген мақалдың әке-шешеге де, ұстаз, тәрбиешілерге де арнайы айтылғаны
кӛрініп тұр. Сондықтан үйдегі ӛнегелі тәрбиемен мектептегі ұстаздық үлгілі
тәрбие ұштасқанда ғана тәрбие жемісті болмақ.
«Біз адамды тәрбиелеуші жалғыз ғана мұғалім емес екендігін түсінеміз.
Адамның мұғалімдей, тіпті онан да күштірек байқаусыз тәрбиешісі бар. Олар.
Табиғат, отбасы, қоғам, халық, оның тілі», деген – К.Д. Ушинский [6, с. 25].
Отбасын құруға дайындалу кезінде халықтың тегін сақтайтын дәстүр салт
пен ұрпақ тазалығын қамтамасыз етумен қоса, бір ескерілетін басты мәселе атаана мен бала арасындағы сыйластық болып табылады.
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Қазақ халқы «баланы жастан» деп тәрбиеге үлкен мән берген. Жас кезінен
балаға үлкенге жол бер, үлкендермен жарыса сӛйлеспе, сәлем бер, ӛзіңнен
кішіні жәбірлеме, ӛсек тасыма, малды теппе, кӛк шӛпті жұлма, қыз баланы
сыйла т.б. кӛптеген тәлімді сӛз айтып, инабаттылыққа, ізеттілікке,
адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеп отырған. Осылайша жаман әдеттерден
сақтандырған.
«Ата-ана тәрбиесінің даналығы болмаған жерде ана мен әкенің балаларға
деген сүиіспеншілігінің ӛзі оларды жарымжан етеді», - деген В.А.
Сухомлинский.
«Ақылды бала – кілең ақымақтардың ортасында тәрбиеленсе, ол да ақымақ
болады. Бірақ, адам баласының түзелуге де ... бұзылуға да қабілеті әбден жетеді
...» - деген Г. Лихтенберг [7].
Адам тәрбиесі оңалмай, мемлекеті гүлденген елдің болуы мүмкін емес.
Болашақ ұрпағымыздың тәрбиесін халық педагогикасының құндағымен
ӛсіруіміз қажет.
Қазақстанның дамуына үлес қосатын, әлемдік ӛркениетке кӛтерілетін
білімді де мәдениетті, парасатты, денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару
– қоғам, мектептегі ұстаздар мен ата-аналар қауымының бүгінгі таңдағы баға
жетпес міндеті.
Жоғарыда айтылған пікірлерімізді жинақтай келіп, отбасы тәрбиесі қазіргі
әлеуметтік мәселенің кӛкейкесті проблемасының бірі болып отырғандығын және
оның жан-жақты қырлары мен сырларын тәрбиелік, психологиялық, этикалық,
эстетикалық тұрғыдан әлі де болса зерттей түсудің қажеттігін атап кӛрсетеміз.
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Жалгасова Ш.А., Бейсембаева А.А., Махметова Б.Т.
Семейное воспитание – будущее нации
Семья для человека является одновременно и средой обитания, и
воспитательной средой. Сегодня вопросы семейного воспитания остаются
одной из глобальных социальных проблем. Они затрагивает все грани
современного
воспитания:
нравственные,
этические,
эстетиечские,
интеллектуальные и др., которые и сегодня остаются актуальными, непоследнее
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место здесь отводится психологической стороне проблемы. Польза семьи,
семейного воспитания раскрывается как национальное будущее государства.
Zhalgasova Sh.A., Makhmetova BT, Beisembaeva A.A.
Family upbringing – the future of the nation
Families are a habitat and at the same time an educational environment for
human. Today, the issue of family education remains one of the global social
problems. It affects all facets of modern education: moral, ethical, aesthetic,
intellectual and etc., which are still relevant today, not last place here is given to the
psychological side of the problem. Family use, family education is revealed as the
future of the national state.

УДК 37.017.92
Әбенбаев С.Ш., к.п.н., профессор,
Барақбаева К.Ә., аға оқытушы
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университеті, Қазақстан
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САЛТ-ДӘСТҤРЛЕРІНІҢ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МҤМКІНДІКТЕРІ
Мақалада студенттердің эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға әсер
ететін қазақ халқының салт-дәстүрлері қарастырылады. Қазақ халқы ӛзінің
сан ғасырлық тіршілігінде балалар мен жастарға эстетикалық тәрбие беру
арқылы эстетикалық мәдениетін қалыптастырудың ӛзіндік тәжірибесін,
салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын жинақтады. Оларда халықтың озық
тәжірибесі,
әлеуметтік-экономикалық,
тарихи-географиялық
жағдайларының, тұрмыс-салтының ӛзіндік ерекшелігіне сәйкес балалар
мен жастардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға деген талаптары
қалыптасты. Педагогтарға қазақтың сал-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптары
ұлттық мұратымызға сай студенттердің эстетикалық мәдениетiн
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Тірек сӛздер: ететін қазақ халқының салт-дәстүрлері, эстетикалық
мәдениет, халықтың озық тәжірибесі, ұлттық мұрат, жазба мұралар, ӛзіндік
тәжірибе
Бүгінде Қазақстан Республикасы тәуелсiз мемлекетке айналып, әлеуметтiк
және экономикалық қалыпты дамуы жолына түсiкен кезде қазақ халқының
жалпы мәдени мұраларын нақты ашып кӛрсетуге негiз қаланды. Соған орай,
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елдiң ӛткен дәуiрден бастап ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдебиетi
мен мәдениетi, салт-дәстүрлерi мен әдет ғұрыптары, ұрпақ тәрбиесiнде
философиялық, психологиялық, педагогикалық тұрғыдан қалыптасқан ойпiкiрлері мен жазба мұраларының болғанын дәлелдендi. Ендiгi жерде сол
рухани құндылықтарды бiлiм, ғылым, мәдениет саласында пайдаланып,
студенттердің эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға негіз қаланды. Ол үшiн,
ұлтық мәдени мұра құндылықтарын саралау, талдау, оны бүгiнгi ұрпақтың
рухани жемiсiне, қажеттiлiгiне айналдыру – бiз кӛтерген мәселемен сабақтас
келедi және оны теориялық-практикалық тұрғыдан негiздеу қазiргi уақыттың
талабы болып табылады.
Қазақ халқы ӛзінің сан ғасырлық тіршілігінде балалар мен жастарға
эстетикалық тәрбие беру арқылы эстетикалық мәдениетін қалыптастырудың
ӛзіндік тәжірибесін, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын жинақтады. Оларда
халықтың озық тәжірибесі, орнықты қағидалары мен принциптері, мінез-құлық
нормалары кӛрініс алған, әлеуметтік-экономикалық, тарихи-географиялық
жағдайларының, тұрмыс-салтының ӛзіндік ерекшелігіне сәйкес балалар мен
жастардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға деген талаптары
қалыптасты.
Бiздiң мақсатымыз қазақ халқының мәдени мұрасындағы эстетикалық
мәдениетке қатысты прогресшiл салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптары
студенттердің эстетикалық мәдениетін қалыптастыруда алатын орнын және
маңыздылығын негiздеу. Бұл мәселенi талдаудың әдiснамалық негiзi нақты
тарихи-мәдени ұстаным болады. Ӛйткенi бұнда тек зерттеудiң нәтижесi ғана
емес, сондай-ақ оған апаратын жол да ақиқат болуы тиiс.
Нақты тарихи-мәдени ұстаным диалектиканың логикалық және тарихи
бiрлiгiне сүйенедi. Бұл бiрлiк қандай да бiр дамудың ақиқатын былай ашады:
мысалы, қандай да бiр нақтылықтың шынайы тарихын ашуда осыған дейiн
болған барлық құбылыстарды талдамайды, тек ӛзiнiң мазмұнына жақын, демек
«табиғи» мәнiн ашатындай құбылыстарды ғана талдауды талап етедi. Шынайы
болмысты сипаттауда логикалық ұстаным бiздiң зерттеу мәселемiзде қазақ
халқының салт-дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптарының сабақтастығын тарихи
фазалардың бiрiздiлiк негiзiнде қарастырады. Әңгiме тарихи және логикалық
ұстанымдардың мәнiнiң ӛзара тек хронологиялық сәйкестiгiнде ғана емес,
сонымен бiрге тарихи шынайы генезис ретiнде болмақ.
Демек, қазақтың дәстүрлi әдет-ғұрыптары мен салттары ӛзiнiң ұзақ тарихи
дамуымен адамзат мәдениетiнде маңызды орын алады. Сол секiлдi қазақтың
эстетикалық мәдениетi де тарихи дамуында әртүрлi сатыларымен,
кезеңдерiмен, кӛптеген кӛркемдiк түрлерiмен, ұлы тұлғаларымен сипатталады.
Бұл мәдени мұраны зерттеу барысында бiз оны әртүрлi байланыстарда,
бағыттарда, ӛзара қарым-қатынастарда қарастырамыз.
Осыған орай біз мынандай бірізділікті ұстанамыз:
- қазақ халқының салт-дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптарының дамуында қол
жеткiзген ең шынайы маңызы бар кезеңдердi алу;
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- салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың тарихи маңызыдылығын ашуда
оның ӛмiршеңдiгiнiң мәнiне тоқталу;
- зертеу нысанасын (салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар) кемелденген
кезеңде қарастыру;
- салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарының құрылымындағы атрибуттық
формаларды нақтылау.
Бұл, студенттердің қазақ халқының ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерi
мен әдет-ғұрыптарын, ӛнеріне байланысты кемелденген кезеңдегi тарихи
құбылыстарын, соның iшiнде осы мәселеге қатысты ұлы тұлғалардың ойпiкiрлерi мен тәлiмгерлiк қағидаларын жан-жақты меңгеруіне септігін тигізеді.
Бүгінгі таңда философиялық энциклопедиялық сӛздiкте «дәстүр» және
«салт» ұғымдарына бірқатар анықтамалар берiлген. Солардың біреуінде
«дәстүр» (лат. traditio - беру) - ұрпақтан ұрпаққа берiлетiн және белгiлi бiр
қоғамда, тапта, әлеуметтiк топтарда ұзақ мерзiмде сақталатын мәдени және
әлеуметтiк мұраның элементтерi. Дәстүр заттық және рухани құндылықтар,
әлеуметтiк мұрагерлiк үрдiс, оның тәсiлдерi секiлдi әлеуметтiк мұраның
нысаналарын ӛзiнде қамтиды. Дәстүр белгiленген белгiлi бiр қоғамдық мiнезқұлық ӛлшемдерi, құндылықтары, идеялары, салттары, әдет-ғұрыптары т.с.с.
ретiнде қарастырылады. Сондай-ақ, дәстүрдi әлеуметтiк құбылыс саласында
кең түрде таратады. Дәстүрге тән қасиет оның қоғам ӛмiрiнiң әр түрлi
саласында қолданылуы: экономикада, саясатта, құқықта, ғылымда, ӛнерде,
дiнде және т.б.
Дәстүрдi қоғам, тап немесе топтың қабылдауы немесе қабылдамауы
мүмкiн. Дәстүр жағымды немесе жағымсыз болуы мүмкiн. Дәстүрдiң алдында
кӛзсiз бас ию кертартпалықты және қоғамдық ӛмiрдiң тоқырауын тудырады.
Әлеуметтiк мұра ретiнде дәстүрге ұқыптылықпен қарамау, қоғам мен
мәдениеттiң дамуының бұзылуы және адамзаттың маңызды жетiстiгiнен
айырылуға әкелiп соғады [1, с. 127].
Салт – белгiлi бiр қоғамда немесе әлеуметтiк топта пайда болатын және
оның мүшелерiне әдет болатын, әрекеттi әлеуметтiк тұрғыдан реттеуде
мұрагерлiк, стереотивтiк форма. «Салт» ұғымын «дәстүр» және «әдет»
(«ғұрып») ұғымдарымен жиi теңестiре қарастырады. Бiрақта, «дәстүрге»
қарағанда «салтттың» ерекшелiгi, қоғам ӛмiрiнiң тек жекелеген саласында ғана
ӛмiр сүредi және ӛткендегiнi ең таңдаулы үлгi ретiнде қабылданғанын
кӛрсетедi.
«Салт, дәстүр – дейдi белгiлi философ Гердер, - тiл мен мәдениет
бастауларының анасы» [2, с. 252]. Ал салт-дәстүрлерге Ғұзыхан Ақпанбет
мынандай баға бередi: «олар - терең философиялық ойдың, ғасырлар бойы
жинақталған тәжiрибенiң сұрыпталған тұжырымы, негiзгi нәрi, қысқа да кӛркем
бейнесi» [3, 11 б.].
Әдет (ғұрып) - тек салттың бiр түрi, әлеуметтiк қарым-қатынастың белгiлi
бiр символы, ал салт әр түрлi нысаналарды iс жүзiнде қайта жаңғырту және
қолдану құралы болуы мүмкiн. Салт тұрмыс, морал және азаматтық әдет
саласында ең «таза» түрiнде сақталады. Салттың рӛлi негiзiнен қоғамдық
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қатынастар жүйесiмен анықталады. Сондықтан салт прогресшiл (үдемелi) және
реакцияшыл (кертартпа), ескiрген болып бӛлiнедi– деп түсінік берілген [1, с. 454].
Сонымен бiрге, Г.М. Коджаспирова және А.Ю. Коджаспировтың «Словарь
по педагогике» атты еңбегiнде дәстүр туралы былай дейдi: «Дәстүр тарихи
қалыптасқан және ұрпақтан ұрпаққа бiлiмдер, iс-әрекет және мiнез-құлық
формалары арқылы берiлетiн, сондай-ақ, олармен бiрге iлесiп отыратын
салттар, ережелер, құндылықтар, кӛзқарастар. Дәстүр ӛзiнiң қоғамдағы
маңыздылығын және қажеттiлiгiн бiрнеше дүркiн дәлелдеген әрекеттiң
формалары негiзiнде қалыптасады. Қоғам дамуының әлеуметтiк жағдайының
ӛзгеруiмен дәстүрдiң бүлiнуi, ауысуы және жаңамен ауыстырылуы мүмкiн.
Дәстүр адамдардың ӛмiрiн реттеудiң маңызды факторы болып қызмет етедi,
тәрбиенiң негiзiн құрайды» [4, с. 355].
Ол, сондай-ақ, әдет-ғұрыпты салттар арқылы қалыптасқан әрекеттер
жиынтығы ретiнде қарастырады. Онда дiни түсiнiктерi немесе тұрмыстық
дәстүрлерi кӛрiнiс бередi дейдi [4, с. 211].
Қазақта салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарға негiзделген қатаң тәртiп жүйесi
қалыптасқан. Осының бәрiн күнделiктi ӛмiрде дұрыс пайдаланып, iске асырып
отыру әркiмнiң, үлкеннiң де кiшiнiң де, әйел, еркектiң де тӛл мiндетi. Соған
орай ежелден қалыптасқан салттары мен дәстүрлерi мол болды. Олар жастар
тәрбиесiнде, тұрмыс-тiршiлiгiнде, халықтық қолӛнерде, киiм үлгiлерiнде, қонақ
жайлығында, мiнез-құлқы мен жүрiс-тұрысы, қарым-қатынасында, мәнерлi
сӛзiнде, ұлттық мейрамдарында, сауық кештерiнде, тағы басқа да жолжоралығында халық ӛмiрiмен тығыз ұлттық сипатта ерекше кӛрiнiс тапқан.
Дәстүрлер, ауыз әдебиетi секiлдi қоғамдық сана элементi ретiнде тәрбие
жүйелерi әлi ӛмiрге келмеген тарихи кезеңге жатады. Сондықтан да олар қазақ
мәдениетiнiң iлкi бастауының негiзi болып табылады. Дәстүрлердiң ерекшелiгi,
олардың табиғилығы және ӛмiршеңдiгi, келер ұрпақ оларды әрi қарай дамыта
алуында жатыр. Соған орай ӛзге халықтар секiлдi қазақ халқы да ӛз жастарын
ұлттық сипатта тәрбиелеуде алдыңғы қатарлы прогрессивтi идеялар мен
дәстүрлердi қолданудың тәжiрибесiне ие.
Жоғарыда бiз дәстүрге қатысты анықтамаларды талдау барысында оның
негiзгi түйiнi ретiнде бiр жағдайда, дәстүр «ұрпақтан ұрпаққа берiлетiн
әрекеттiң жүйесi және белгiлi бiр қоғамдық қатынастардың барысында пайда
болатын адамдардың ойы мен сезiмдерiн қалыптастырушы» деп анықталса, ал
екiншi бiр жағдайда ол – «қоғамдық ӛмiрдiң барлық салаларында адамдардың
тарихи қалыптасқан мiнез-құлқтарының формалары» деп кӛрсетiледi.
Сондай-ақ, дәстүрге қатысты қандай да бiр анықтамаларды қарастырсақ,
онда оның мирасқорлығы секiлдi ерекше белгiсi де кӛрсетiлген. Ӛйткенi
дәстүрге қатысты табиғи ерекшелiк ол – оның сабақтастығының сақталуы. Бұл
заңды құбылыс. Ондай болмаған жағдайда дәстүрлер де қалыптаспақ емес.
Бiздiң пiкiрмiзше, дәстүрлерге тән қасиет ұрпақтан ұрпаққа жалғасып
отыратын қоғамдық маңызы бар адамзаттық құндылық ретiнде үнемi ӛзiнiң
мирасқорлығын жоймайтын әлеуметтiк мәдени мұра.
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Сабақтастықта аға ұрпақтың ӛткен уақыт дәстүрлерiн меңгеру және жаңа
дәстүрлердi тудыру – бұл күрделi әрi қарама-қайшылықты үрдiс. Осы орайда
жаңа дәстүрлердiң пайда болуын, ол ӛткен уақыт дәстүрлерiнiң жойылуы
ретiнде қарамау керек, керiсiнше жаңа мен ӛткеннiң арасындағы органикалық
байланыста болуын, жаңа тарихи кезеңде олардың мазмұны мен формалары
байытылып, жетiлгенi тұрғысында, яғни, прогресшiл дәстүрлер ретiнде
қарастырылады.
Прогресшiл (прогресс – лат. progressus – алға жылжу, оң нәтиже) тӛменнен жоғарыға, жетiлмегеннен жетiлгенге ӛтумен сипатталады; даму
бағыты болып табылады; жүйеде оның элементтерiн, құрылымын тұтастық
ретiнде қарастырады.
Халықтық дәстүрлер адамдардың шаруашылық және тағы да басқадай iсәрекетiнiң барысында ӛмiрдiң қажеттiлiгiмен және тұрмыс тiршiлiгiне
байланысты туындап, ӛзiнде рухани мәдениеттiң элементтерiн ендiрiп, қайта
жаңғыртып отырады. Сонымен бiрге дәстүрлер мен салттарға қатысты ең
негiзгi бiр ерекшелiк, олардың қайталанып отыруы. Егерде қоғам оларды қажет
етпеген жағдайда, бүл үрдiс, яғни сабақтастық ӛз жалғасын тоқтатады.
Дегенменде олардың әрбiр жаңа тарихи кезеңге сай жаңарып, толығып
отыратындығы – бұл заңды құбылыс. Яғни, олар ӛзiнiң прогресшiл сипатын
жоймайды, үнемi ӛзiнiң ӛмiршеңдiгiн сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып,
дәстүрлiк сипатқа ие болып отырады.
Қазiргi кезде халықтық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар кӛптеген
зерттеушiлердiң назарында. Атап айтсақ, философтар, мәдениеттанушылар,
тарихшылар, психологтар, сондай-ақ педагогтар т.с.с. Ӛйткенi ежелден келе
жатқан халықтың ӛмiрлiк тәжiрибесi салт-дәстүрлер және әдет-ғұрыптар
арқылы ұрпақтан ұрпаққа тәрбие құралы ретiнде берiлiп отырды. Бұл тарихиәлеуметтік тәжiрибе, әрине, бүгiнде жүйелi зерттеуді қажет етеді. Ондағы
мақсат – бұрынғы салт-дәстүрлердi тек қалпына келтiрiп қана қоймай, олардың
бүгiнгi ӛмiрге қажеттi маңыздылығын айқындап, студенттердің эстетикалық
мәдениетін қалыптастырудың негiзі құралы ретiнде қарастыру.
Жалпы, салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды зерттеугге арналған ғылыми
әдебиеттерде бiздiң осы пайдаланып отырған ұғымдарды қолдануда олардың
бiр-бiрiмен ӛзара ерекшелiктерiн анықтауда шатастыру жиi кездеседi. Тек салтдәстүрлер мен әдет-ғұрыптар деп айту жиi қолданылады. Сондықтан да, бiз, ең
алдымен, осы ұғымдардың мәнiн ашуды ӛзiмiздiң зерттеу пәнiмiздiң
мiндеттерiнiң бiрi ретiнде қарастыруды жӛн кӛрдiк.
Олай болса, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар бiрнеше және әр түрлi
әлеуметтiк қызыметтердi орындайды, ең алдымен, олар қоғамдағы қарымқатынасты бекiтудiң құралы болып және жаңа ұрпақ үшiн осы қарымқатынастарды қайта жаңғырту үшiн қажет.
Дәстүрлер салттарға қарағанда адамның рухани дүниесiне тiкелей
қатысы бар. Себебi, олар жоғарыда айтылған қарым-қатынастарды орнату
үшiн адамның рухани сапа қасиеттерiн қалыптастыра алады.
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Дәстүрдiң идеялық мазмұны әр кезде мiнез-құлықтың ӛлшемi немесе
ұстанымы ретiнде қарастырылады. Ӛлшем мен ұстаным ережеге қарағанда
жағдаятқа толық талдау жасамайды. Олар мiнез-құлықтың жалпы бағытын
кӛрсетедi, ең негiзгiсi, мiнез-құлықтың рухани сапасын сипаттайтын әдiлдiк,
қарапайымдылық, кiшiпейiлдiлiк, еңбек сүйгiштiк, ұқыптылық т.с.с. белгiлерi
болып табылады. Сондай-ақ, дәстүрдiң салтқа қарағанда ауқымы кең.
Салттың идеялық мазмұны нақты бiр жағдаяттағы адамның мiнезқұлқының ережесiмен анықталады.
Дәстүр мен салт – аға ұрпақтың әлеуметтiк мiнез-құлық тәжiрибесiн жас
ұрпаққа берiлуi, сонымен бiрге адамгершiлiк, саяси-сенiм, нанымдармен,
сезiмдерi, қоғамдық әрекеттiң тәсiлдерi мен амалдары. Дәстүрлерде
халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған әлеуметтiк-мәдени бай тәжiрибесi
жинақталған, ұлттық рухани байлықтың қайнар кӛзi мен мүмкiндiктерi кӛрiнiс
тапқан.
Ӛйткенi қоғамның рухани дамуында оң нәтиже беретiн құбылыстың бiрi –
ол мәдениет. Егерде бiр тарихи кезең үшiн кейбiр салт-дәстүрлер ескiрген
болып есептелсе, басқалары ӛзiнiң құндылығын ешбiр жағдайда жоғалтпайды
әрi олар ұрпақтан-ұрпаққа сабақтасып, ӛзiнiң прогресшiл ықпалын үнемi тигiзiп
отырады.
Олай болса, бiздiң кӛзқарасымызша, дәстүрлер – бұл ұрпақтан ұрпаққа
берiлiп отыратын тарихи қалыптасқан тұрақты және тәжiрибеде талдап
қорытылған қоғамдық қатынастардың жемiсi және ондағы адамдардың мiнезқұлықтарының ӛлшемдерi болса, ал салттар – солардың негiзiнде қалыптасқан
адамдардың ӛмiр сүруi тәсiлi мен мiнез-құлықтарына қатысты ережелер, яғни,
әдет-ғұрыптары.
Студенттердің эстетикалық мәдениетiн қалыптастыруда қазақ халқының салтдәстүрлерінің (баланы тәрбиелеу (қыз, ұл) үйлену тойы, отбасылық той-жиындар,
маусымдық мерекелер, діни мерекелер, ырым-жоралғылар) алатын орны ерекше.
Ӛйткені ұлттың салт-дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптарының мәнi ұлттық
психологиялық құрылым және ұлттық сезiмдерiмен байланысты қарастырылады.
Ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негiзiнде жастардың санасында туған
халқына деген құрмет пен мақтаныш сезiмiн ұялатып, ұлттық рухты сiңiру, сондайақ ана-тiлi мен әдебиетiн, тарихы мен мәдениетiн, ӛнерiн: ұлттық ән-күйлерiн,
ойындарын, тағамдары мен мерекелерiн қастерлеуге тәрбиелейдi.
Олай болса, ерте кезде қазақ мәдениетiнде кiтап, жазу-сызу болмаған
жағдайда пайда болған осындай үлгi аларлық прогресшiл салт-дәстүрлердi
студенттердiң эстетикалық мәдениетін қалыптастыруда ӛмiр мектебi деп
атауға болады.
Бiздiң қазақтың сал-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарына қатысты жоғарыда
келтiрген дәйектемелеріміз, жалпы алғанда, ұлттық мұратымызға сай студенттердің
эстетикалық мәдениетiн қалыптастыруға қаншалықты маңызды екенiн дәлелдеу
және оларды зерттеу пәнiмiздiң мiндеттерiне сай негiздеудi мақсат еттiк. Сол үшiн
де олардың кейбiреуне ғана тоқталғанды жӛн кӛрдiк. Оған қатысты тамаша үлгiлер
бiздiң алдыңғы қатарлы Х.Арғынбаев [5], Қ.Жарықбаев, С.Қалиев [6],
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К.Қожахметова [7], С. Ұзақбаева [8] секiлдi ғалымдарымыздың еңбектерiнде
баяндалған
«Ӛткендi жақсы бiлмейiнше, келешекке сапар шегу айсыз қараңғыда сүрлеу
соқпақ iздеп адасумен пара-пар» - деп Абай атамыз айтқандай ұрпақ тәрбиесiндегi
ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрлерi мен тағлымдарын оқып,
үйренiп, ӛнеге тұтапай тұрып, жастарды iзгiлiк пен парасаттылыққа, әдептiлiк
пен әсемпаздыққа баулу мүмкiн емес.
Студенттердiң эстетикалық мәдениетiн қалыптастыру мәселесiнде бiздiң
жоғарыда қарастырған қазақ халқының мәдени мұрасына қатысты прогресшiл салтдәстүрлерi мен әдет ғұрыптарын күнделiктi ӛмiрде тек насихаттап ғана қоймай,
сондай-ақ, оларды жоғары педагогикалық оқу мекемелерінің бiртұтас
педагогикалық үрдiсiнде iс-жүзiнде жүйелi түрде пайдаланудың тиiмдi жолдарын
қарастыру қажет. Ол үшiн, ұлттық мәдени мұраны қазақ халқының тарихи-мәдени
ерекшелiктерiне сай ӛркениеттiлiк кеңiстiктегi заңдылықтар негiзiнде насихаттауды
әрi оларды iс жүзiнде тиiмдi пайдаланудың бар мүмкiншiлiктерiн қарастыру қажет.
Сонымен дәстүрлер қоғам ӛмiрiнiң объективтi жағдайларын бейнелей келе,
оның мәндi элементтерiн бекiтедi, олардың сабақтастығын қамтамасыз етедi.
«Адамға ӛткен дәуiр бәрi сабақ» демекшi, ӛткен замана тәжiрибесiнен сұрыпталып,
«атадан балаға мирас болып келе жатқан» дәстүрлi прогресшiл ұлттық
тағылымдарымыздың алғышарттары, негiзi, ӛзегi болып табылатын ауыз
әдебиетiмiз, ӛнерiмiз бен салт-дәстүрлерiмiз «Ата-баба жол-жоралығы» ретiнде ӛз
мирасқорлығы, сабақтастығын сақтаумен қатар, бүгiнде ӛз жастарымыздың санасезiмi, ерiк-жiгерi, нанымы мен сенiмiн ұлттық мұратқа сай тәрбиелеу үрдiсiнде,
олардың эстетикалық әлеуетін толығымен пайдалану, соның негiзiнде елiмiздiң
әрбiр тұлғасының эстетикалық мәдениетiн қалыптастырудың аса бай құнды
қазынасы боларына ешкiмнiң күмән келтiрмесi анық. Ӛйтенi, бүгiнде ата баба
жолын, рухын қастерлеу салтын ұстанып отырғандар бiз ғана емес. Әлем
халықтарының бiразы, мысалы, бүгінде кӛгілдір экраннан кӛріп жүргеніміздей
Жапон, Кәрей, Түркі секiлдi елдерде де ӛздерiнiң байырғы дәстүрiн, мәдениетiн
сақтап келедi.
Бiз жоғарыда ӛткен дәуiрде, адамзат дамуының кӛп ғасырлық тарихында, салтдәстүрлерде мәдениеттiң iрi қоры барлығын, қай халықтың мәдени мұрасы болса
да, ол сол халықтың қоғамдық тарихымен, күн кӛрiс кәсiбiмен тығыз байланысты
болған кӛрiп бiлдiк. Олай болса, біздің зерттеу пәніміздің мақсатына сай осы бiр аса
бай ұлттық рухани-мәдени мұраларымызды студенттердің эстетикалық мәдениетiн
қалыптастырудың негiзгi құралы ретiнде тануымыз қажет.
Дегенмен, студенттердің эстетикалық мәдениетін қалыптастыру, олардың
кӛркемдiк-эстетикалық талғамын кӛтеру қаншалықты игi мiндет болса,
соншалықты қиын әрi күрделi мәселе. Сондықтан да, қазақ халқының ӛткендегi
мәдени мұрасына сүйене отырып, олардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыру,
оған толық мүмкiндiк туғызу, бүгiнгi қоғамның ӛзектi мәселесi. Оның негiзi - қазақ
халқының мәдени мұрасында құндылық ретiнде танылатын ата-бабаларымыздың
салт-дәстүрлерi мен әдет ғұрыптары, ауызекі поэтикалық шығармалары, музыка
ӛнері және қол ӛнері. Осы талапты орындаудың ең бiр пәрмендi құралы ретiнде
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жоғары педагогикалық оқу мекемелерінің бiлiм беру жүйесiнде олардың
педагогикалық мүмкiншiлiктерiн барынша пайдаланудың жолдарын қарастыру.
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Абенбаев С.Ш., Баракбаева К.А.
Возможности казахских народных обычаев и традиций
в формировании эстетической культуры студентов
В статье раскрываются традиции и обычаи казахского народа, влияющие
на формирование эстетической культуры студентов. Казахский народ в своей
многолетней жизнедеятельности приобрел опыт эстетического воспитания
детей и молодежи через традиции и обычаи. В них создавались требования к
формированию эстетической культуры детей и молодежи в соответствии с
особенностями социально-экономического и историко-географического
положения, а также быт и обычаи народа. Традиции и обычаи казахского
народа в своем многолетнем развитии занимали особое место в человеческой
культуре. Образовательная политика Казахстана дает возможность педагогам
использовать обычаи и традиции как средство формирования эстетической
культуры студенческой молодежи.
Данная статья обосновывает роль и значение культурного наследия
казахского народа в формировании эстетической культуры студентов.
Abenbaev S.S., Barakbaeva K.A.
Meaning of Kazakh folk customs and traditions in the formation
of aesthetic culture of students
The article describes the customs and traditions of Kazakh people, influencing
the formation of aesthetic culture of students. The Kazakh people in their many years
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of life have gained experience aesthetic education of children and youth through its
traditions and customs. They created requirements to the formation of aesthetic
culture of children and young people in accordance with the characteristics of socioeconomic, historical, and geographical location, as well as the life and customs of the
people. Customs and traditions of the Kazakh people in the long-time development
played special role in human culture. Educational policy of Kazakhstan allows
teachers to use the customs and traditions as a means of formation of aesthetic culture
of students.
This article substantiates the role and importance of the cultural heritage of the
Kazakh people in the formation of aesthetic culture of students.

УДК 37.017.92
Жансугурова К.Т., п.ғ.к., аға оқытушы
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университеті, Қазақстан
БОЛАШАҚ МҦҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ТАНЫМДЫҚ
ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ
Бұл мақалада болашақ мұғалімдерді кәсібилікке дайындау мәселелері
талқыланады және педагогикалық процеске қатысушылардың бірікке ісәрекетінің ӛнімділігіне басты назар аударылады.
Педагогикалық процестің әрбір тарауына мақсаттар мен міндерттер қоюда
мектеп оқушыларының белсенді қатысуы мұғалім мәнінің қаншалықты
маңызды екенін түсіндіре білуіне және педагогикалық процестің
тиімділігіне әсер ететін әрбір оқушының мүмкіндіктері мен жетістіктеріне
байланысты.
Тірек сӛздер: қарым-қатынас, оқушылардың тану іс әрекеті,
педагогикаллық үдеріс, болашақ мұғалімдер,оқу іс әрекеті, оқушылардың
белсенділігі, ой-ӛрісі, даму
Педагогикалық процесте таным мен қарым – қатынастың басқа іс-әрекет
түрлеріне қарағанда, күрделілігі іс- әрекет пен қарым – қатынас арақатынасы
жӛніндегі мәселені шешуде елелуі айырмашылық тудырады (М.С.Каганның;
Б.Г.Ананьевтің; А.А.Леонтьевтің, Н.Д.Хмельдің еңбектері). Жекелеген ғалымдар
мен зертеушілер де соны кӛрсетеді. Талқылаулар мен пікір қарамақайшылықтарына қарамастан олар қарым- қатынас табиғатын анықтауға ортақ
пікірге келіп отыр. Қарым – қатынас мәні бұған субъект ретінде қатысатын
адамдардың бірлескен іс-әрекетіне байланысты болады. Қарым- қатынас, іс-әрекет
негізінде болады,сондықтан ол қарым – қатынастың аспектісі болуы мүмкін. Бұл
ретте бір субъектінің екінші субъектіге бағытталған іс-әрекетінен кӛрінетін жалпы
қарым – қатынас табиғаты тұрақты болып қалады. Іс-әрекеттің барлық түрі
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сияқты, қарым – қатынаста оның мотиві, мақсаты, іс-әрекеті мен жүзеге асуы
сияқты бірнеше операциядан тұрады. Бұл субъектінің ӛз серіктесіне ортақ
міндетті шешудегі әріптесі ретінде қарайтындай қарым – қатынасқа негізделеді.
Қарым – қатынас қызметін жүйелеуде әртүрлі кӛзқарастар бар. Мысалы,
Е.Г.Злобина қарым –қатынас қызыметінің кӛп функциялары мына тӛмендегі екі
негізгі міндетті іске асыруға негізделетіндігін кӛрсетеді: 1) қоғамды дамыту
факторы ретінде; 2) жеке адамды қалыптастыру және дамыту факторы ретінде.
«Адам іс-әрекетінің бастысы болып табылатын қарым – қатынас адамдар
арасындағы қоғамдастықты тәжірибені тапсыруына,жеке адамның қалыптасуына,
дүниені танып-білуге ықпал ететін негіз болып табылады. Нақты ӛмірде таным
мен қарым – қатынас әртүрлі іс-әрекет түрлерімен байланысты. Іс-әрекет
арасындағы әртүрлі байланыс әртүрлі деңгейде жүзеге асырылады» деген
ұстанымын ғылыми мазмұндық негізінен алдық [1, с. 25].
Кӛптеген ғалымдар пікірі бойынша таным, қарым – қатынас,еңбек адам
дамуының және мектеп оқушысының жеке басын қалыптастыру негізі болып
табылады. Бұл туралы Б.Г.Ананьев: «Бұлардың әсер етуші негізгі күші осылардың
ӛзара байланысында», -деп кӛрсетеді Б.Г.Ананьев [2, с.217].
Танымның әлеуметтік маңызы сананың, қоғамның табиғаттың объективті
заңдарын белгілі бір мақсатты және жан –жақты ашып кӛресететін әлемдік –
тарихи процесс ретінде қаралады.
Әрбір индивид ӛзімен ӛмір сүріп отырған замандастарымен бірге сол
қоғамның ішкі дүниесіндегі интериоризациялау жолы арқылы жасалады. Бұл
процесс таным іс-әрекеті арқылы жасалады.
Адамның психологиялық дамуын зерттеулер циклі жалпы танымдық
әрекеттің эволюциясы мен қызметіндегі ӛзгерістерге байланысты адамның
сенсомоториялық дамуындағы таным мен қарым – қатынас процесінің ӛзара
белгілі бір байланысын ашып кӛрсетеді.
Қоршаған ортаны индивид тек қарым-қатынас арқылы ғана барлығын біле
алады. Қарым-қатынас арқылы оқытудың негізі болып табылатын,таным мен
қарым-қатынас арасындағы әр түрлі байланыстар мен бағыныштылыққа қарай оқу
процесі жан-жақты кеңейтіледі,ол тек еңбек барысында ғана емес таным
қызыметіне әсер етеді.
Мұғалім жетекшілігімен ұйымдастырылған оқушылардың танымдық ісәрекеті арқылы олар әлемді нақты жүйелі тану, ғылыми ақиқаттарды меңгеруге
кӛшеді. Яғни, оқу-тәрбие процесі кезінде олардың барлық таным процестері
қарым-қатынаста болатындай деңгейде құралады. Бұдан шығатын қорытынды:
кәсіби маңызына сәйкес мазмұны бар педагогикалық қарым-қатынас та белгілі бір
дәрежеде рӛл атқарады. Педагогикалық қарым-қатынастың әртүрлілігін
зерттеушілер (В.А.Кан-Калик; Т.Н.Левшова, К.М.Левитан, А.Н.Леонтьев)
мұғалімдер мен оқушылардың ӛзара бірлескен іс-әрекетіне негіздейді [3, с. 147].
Оқу-тәрбие процесіндегі таным мен қарым-қатынасқа әртүрлі кӛзқарастар
бар. Бір ғалымдар, қарым-қатынасты оқу мен тәрбие деп қараса (Я.Якобсон),
ерікті түрі деп тұжырымдайды. Ғалымдардың екінші тобы кәсіби-педагогикалық
қарым-қатынасты тәрбиелеу әдісі (А.А.Петрусевич), педагогикалық ықпал ету
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туралы (А.А.Бодалев, В.А.Кан-Калик және т.б.),жеке адамның шығармашылық
мүмкіндігін дамыту тәсілі (А.А.Довгань), оқыту және тәрбиелеу құралы
(Т.А.Ковалев, Н.Д.Хмель және т.б.) [4, с. 214] және басқа деп қарайды.
Оқу-тәрбие процесінде қарым-қатынасты іс-әрекеттік негізін зерттеу елеулі
назар аудартады. (С.Н.Батраков, А.В.Мудрик, Л.И.Рувинский) [5, с.54].
Бұл мәселелерге талдау жасау оқу процесіндегі қарым-қатынас іс-әрекетінің
мына элементтерін анықтауға мүмкіндік береді; 1) білім алмасуға ықпал етуге; 2)
оқу
барысында
оған
қатысушылармен
байланыс
орнатуға;
3) оқушылардың белсенділігін,жеке дара жұмыстануын ынталандыруға, олардың
жеке кӛзқарастары қалыптасуына,субъектілердің ӛзара қарым-қатынасының
қалыптасуына, оның дамуына,оқу еңбегінің нәтижесі тиімді болуына,ұжымдағы
психологиялық ахуалдың жайлы болуына ықпал етеді. Танымдық іс-әрекетті
жүзеге асыра отырып,қарым-қатынас жалпы оқу-танымдық процесті дамытатын
ұйымдастырушылық және басқа да қызметтер атқарады. Осылайша,оқу-тәрбие
процесіндегі қарым-қатынас атқаратын міндетке әртүрлі кӛзқарастарға қарамастан
ол оқу процесін іске асыруға қажетті бірден-бір негізгі шарт болып қалатыны
даусыз.
Қарым-қатынас пен оқушыларды тану іс әрекеті ӛзара тығыз байланысты ол
жалпы оқу процесіне әсер етеді.
Білім беру ісінде дағдарыс жағдайынан шығу тәсілдерінің бірі-оның іргесін
осы заманғы деңгейге сай берік ұстап тұра білу. Бұндай кӛзқарасты принцип
идеясы іргелі ғылымдағы оқыту пәні материалды ғылыми тұрғыдан мазмұндау
тәсіліне сәйкес құрылуы тиіс дегенге саяды.
Күнделікті қызметте болашақ мұғалімдер тез ӛзгеріп отыратын жағдайларға
тап болады. Сондықтан,кәдуілгі тиімді тәсілдерге негізделген шешімдер мен қатар
кейде қалыптан тыс әдістер мен тәсілдерді де талап ететін шешімдер қабылдауға
тура келеді. Міне нақ осы кезде шығармашылық кӛзқарас керек,яғни жұмыстың
жаңа тәсілдерін, жаңа ғылымды меңгеру, жалпы адамның дамуын қамтамасыз
ететін нәрсенің бәрін пайдалана білу қажет болады. Осы айтылғандардан
шығатын қортынды студенттердің ғылыми – теориялық ойлауын дамыту арқылы
зерттеп отырған объектінің басты байланысын табуға мүмкіндік болады.
Содан кейін оның мазмұнын бірте-бірте кеңейте отырып, жаңа байланыстар
ашуға,сӛйтіп, зерттеліп отырған объектінің тұтас бір бейнесін жасауға болады.
Бұл мәселелердің шешімі арнайы оқу тапсырмаларын әзірлеуде деп білеміз.
Осы орындау студенттерді нақты бір пәнді зерттеу барысында оқытушы
баяндаған нәрсенің мазмұнын түсініп қана қоймай,белгілі бір құбылыстар мен
үрдістерді ӛзінің пайымдауына итермелейді,яғни дербес оқу-әдістемелік
қызметеке белсенділігін оятады. Мұндай қызмет тұлғаны оқыту тәсілдері мен
мақсатының ықпалымен дамытуға бағытталған. Бұл студенттен ӛзінің ісәрекетіндебақылау жасап отыруын, жинақталған тәжірибені пайдалануын талап
етеді және ӛзін осы қызметінің субъектісі ретінде сезінуіне мүмкіндік береді.
Демек студентті материалдық объектінің негізгі құрлымдық қағидаларын бағалау
мен талдауға белсенді тарту ісі оның бойында ғылыми түсінік сияқты күрделі
теориялық ойлауды қалыптастыруға жол ашады. Мұғалімнің оқу-тәрбие мақсатын
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іске асыруына қажетті ғылым жүйесі – болашақ мұғалімнің кәсіптік әзірлігінің
елеулі буыны.Болашақ мұғалім бұдан былайғы кәсіби қызметке әзірлену
мақсатында педагогикалық процестің қалай болса солай дамымайтының білуі
керек.
Рубинштейн С.Л. «Оқытудың негізгі мазмұны мен аса маңызды міндеті тиісті
машықтарды меңгерумен ұштасатын ғылым жүйесін игеру болып табылады», деп кӛрсеткен болатын [6, с. 221]. Ол сабақ берген кезде а\сабақ алушының ойӛрісін дамыту керек, оның қабілетін қалыптастыру,оны байқай білуге,ойлай
білуге, тәрбиелеу керек екенін жазды. Бұл орайда,әлбетте,ең алдымен,оқуға
итермелеген себептер туралы оқушылардың оқуға деген кӛзқарасы туралы мәселе
туындайды.
Осыған байланысты студенттердің оқу-танымдық қызметін негіздеп,дәлелді
түрде қамтамасыз ету,танымдық негіздерді кәсіби дағдыға айналдырудың
психологиялық механизмдері мен әдістемелік тәсілдерін анықтау қажет болады.
Бұл болашақ мұғалімдердің олардың тану қызметі, маманның ұстаздық еңбегінде
орны ерекше.
Мұғалімнді кәсіптік даярлаудың осы заманғы жүйесі оқыту процесін мұғалім
мен оқушылардың бірлескен қызметі ретінде қарастыруы керек.Мұнда мұғалімнің
басты назарды оқушының қызметіне аударуы,оны жетілдірудің жолдары мен
тәсілдерін іздестіруі тиіс,оқушылар жұмысқа құлшына кірісіп кетулері үшін
олардың жеке мүделілігін оята білуі керек.
Атап айтқанда,кез келген пәнді оқытқан кезде іргелі теориялар мен
заңдардың негізгі қағидалары мен мән-мағанасын түсіндіре білу керек.
Сондықтанда, сабақ беру барысында алға қойылған мақсат түсінікті болып қана
қоймай,оны оқушылар жан-дүниесімен де қабылдай алатындай болғаны жӛн.
Болашақ мұғалімді кәсіптік даярлауда оқыту барысында оқушылардың ойӛрісін дамытуға назар аударған жӛн. Мұғалім даярлаған кезде бұл мәселе ғылым
пәні методологиясының мәселелерімен байланыстыру керек. Мұның ӛзі
оқушылардың шығармашылық қабілетінің дамуына, ғылыми ұғымдар жүйесінің,
заңдылықтар мен ғылыми дүниетанымының қалыптасуына жәрдемдеседі.
Сонымен біздің анықтауымызша болашақ ұстаздардың кәсіби маман ретінде
қалыптасуына оқушыларды тану кәсіби қасиетін тәрбиелеуде мына мәселелерді
назар аударуы керек:
- ойлау мәдениетін игеру,ойлау қызметінің жалпы заңдылықтарын білу,
құбылыстар мен үрдістердің жекелеген ерекшеліктерін жазбаша және ауызша
сауатты (қисынды) түрде жеткізе білу және ӛз байқауларының нәтижелерін
сараптай
білу,
сондай-ақ
оқушылардың
мінез-құлқының
жекелеген
ерекшеліктерін білу;
- танымның осы заманғы ғылыми әдістерінің мүмкіндіктерін түсіну және оны
кәсіптік міндеттерді шеше білу үшін қажетті деңгейде игеру;
- оқу мен оқудан тыс уақыттан түрлі процестер мен құбыластарды байқап,
ажырата білу, пән бойынша ғылыми,оқу және оқулық-әдістемелік әдебиеттерді
пайдалана білу;
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- болашақ мұғалім мамандығының мән – мағанасы мен әлеуметтік
маңыздылығын түсіну.
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Жансугурова К.Т.
Научные основы формирования
профессионально-значимых качеств будущих учителей
В данной статье раскрываются проблемы подготовки профессионально
значимых качеств будущих учителей и акцентируется внимание на
продуктивности этой совместной деятельности участников педагогического
процесса.
Активное участие школьников в постановке цели и задач совместной
деятельности на каждый отрезок педагогического процесса неразрывно связано с
осознанием учителем значимости, достоинства и возможностей каждого
школьника, от которого зависит эффективность педагогического процесса в
целом.
Zhansugurova K.T.
Scientific bases of professional-significant
qualities of future teachers
In this article is opened the inter connection of communication and cognition of
learners by teacher is considered and productivity of this common activity of participates
of pedagogical process is shown. Active participation of students in setting goals and
objectives of joint activities for each segment of the pedagogical process is inextricably
linked with the realization teacher importance, advantages and capabilities of each
student, which affects the efficiency of educational process in general.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КАРМЫСОВА МАРИ КАМАЛОВНА
Кармысова
Мари
Камаловна
родилась
27 февраля 1939 года в г. Алма-Ате в семье народного
артиста Казахстана Камала Кармысова и Ханши
Кармысовой, где любовь к прекрасному, к искусству,
к французской литературе определили еѐ отношение к
Франции, французскому языку и к будущей
профессии. Окончив в 1957 году среднюю
общеобразовательную школу №10 имени Некрасова,
Мари Камаловна поступила в Алматинский
педагогический институт иностранных языков
(АПИИЯ) на факультет французского языка и начала
свою трудовую деятельность в 1962 г. в качестве
учителя французского языка в школе-интернате №2
г. Алма-Аты и по совместительству преподавателем кафедры иностранных
языков КазПИ им. Абая.
В КазУМОиМЯ им. Абылай хана Кармысова Мари Камаловна работает
после успешного окончания ВПК при АПИИЯ с 1966 г. по настоящее время.
Ею пройден путь от преподавателя, старшего преподавателя, доцента,
заведующего кафедрой методики преподавания французского языка, декана
факультета повышения квалификации иностранных языков до проректора по
учебно-методической работе и профессора кафедры методики преподавания
иностранных языков. На всех занимаемых постах М.К. Кармысова проявила
себя как высокообразованный специалист, умелый организатор, профессионал
с высокой степенью ответственности за порученное дело, патриот своего
университета и своей страны.
Пройдя научную школу у известного ученого Моисея Михайловича
Копыленко, в 1989 г. она успешно защитила в Московском Университете
Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы кандидатскую диссертацию по
специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, сопоставительное и
типологическое языкознание. Теория перевода.
За время работы в университете Мари Камаловна проявила себя как
высококвалифицированный,
добросовестный
и
высококомпетентный
специалист в области теории и практики французского языка, теории
межкультурной коммуникации, сопоставительной фразеологии, современного
иноязычного образования и др., работая на ВПК, на 3-4 курсах педагогического
факультета, в магистратуре и докторантуре. Ее занятия отличаются высоким
теоретическим уровнем с учетом новейших достижений методической и
филологической наук, методической и иноязычной грамотностью, четкостью
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организации и высокой требовательностью к себе, студентам, магистрантам и
докторантам.
Мари Камаловна проявляет большую активность в области научноисследовательской работы: она является руководителем курсовых, дипломных
работ студентов и магистерских диссертаций, под ее руководством защищена
кандидатская диссертация, ею написано множество научных статей, она
выступает с научными докладами на международных, республиканских и
вузовских научных конференциях, осуществляет редактирование и
рецензирование дипломных и других видов научных работ. Ею написана
монография «Разговорные формулы русского и французского языков» (2007 г.).
Общий
объем
научных
и
учебно-методических
публикаций
М.К. Кармысовой составляет боле 100 наименований.
С 1992 г. по 1997 г. М.К. Кармысова, возглавляя УМО по иностранным
языкам, руководила организацией и проведением ежегодных региональных
научно-методических совещаний - семинаров для преподавателей языковых и
неязыковых вузов в Бишкеке, Караганде, Алма-Ате, Семипалатинске и др.
Мари Камаловна проводит огромную научно-методическую работу. Как
Председатель Научно-методического Совета КазУМОиМЯ имени Абылай хана
она является руководителем и соавтором нормативно-управляющей
документации по специальностям УМО по иностранным языкам (ГОСО ряда
лет, Типовых учебных программ, множества Положений по организации
учебно-методической работы университета и Образовательного Стандарта по
иностранным языкам для 12-летней общеобразовательной средней школы по
заказу МОН РК).
На протяжении ряда лет Мари Камаловна являлась координатором
казахстанской стороны по созданию школьных учебников французского языка
по 3-х стороннему соглашению между Министерством Образования и Науки
РК, Посольством Франции в РК и КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Ею в
соавторстве созданы УМК французского языка для 10-11 классов естественноматематического направления по издательству «Мектеп».
В течение многих лет М.К. Кармысова читала лекции по проблемам
обучения иностранным языкам для учителей средних школ по линии
республиканского, областного и городского институтов усовершенствования
учителей.
По поручению МОН РК Мари Камаловна Кармысова не раз принимала
участие в комиссиях, а также в аттестации и лицензировании вузов.
За достигнутые успехи и заслуги перед государством М.К. Кармысова
была награждена знаком «Победитель соц. соревнования» (1981 г.), знаком
«Отличник народного просвещения КазССР» (1991 г.), знаком «Почетный
работник образования РК» (2001 г.), медалью «Ветеран труда» (1990 г.),
Юбилейной медалью 10-летию Независимости РК (2001 г.), нагрудным знаком
«За заслуги в развитии науки РК» (2009 г.),орденом «Академическая пальмовая
ветвь» Правительство Франции (2012 г.), Нагрудным знаком 70 летие
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КазУМОиМЯ имени Абылай хана (2012 г.), знаком «За заслуги в развитии
науки Республики Казахстан» (2013 г.).
Мари Камыловна принимает активное участие в общественной жизни
университета, в воспитании молодого поколения, молодых ученых РК. Имеет
активную жизненную позицию, пользуется заслуженным авторитетом и
любовью в коллективе.
Мари Камаловна вносит большой вклад в распространение французского
языка в Республике Казахстан, подготовку специалистов новой формации и во
внедрение новой методологии иноязычного образования (Кунанбаева С.С.).
Коллектив кафедры методики иноязычного образования КазУМОиМЯ
им. Абылай хана поздравляет профессора М.К. Кармысову с юбилеем и желает
ей здоровья, творческих успехов и счастья.
Кузнецова Т.Д., к.псх.н., профессор,
зав. кафедрой методики иноязычного образования
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ҚҦРМЕТТІ БАЙЫНҚОЛ ҚАЛИҦЛЫ!
Сізді Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ
ұжымы атынан және ӛз атымнан 75 жылдық
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын.
Қазақ тіл білімінің кӛп салалы ғылым ретінде
дамуына сіздің қосқан үлесіңіз орасан зор. Сіздің
кӛзқарастарыңыз кӛптеген ғылыми еңбектерде
жарық кӛріп, әр түрлі ғылыми орталарда орын алған
пікірталастар арқылы зиялы қауым ортасына кеңінен
тарап,
кӛпшілікке
танымал
болды.
Қазақ
терминологиясын кӛтеруге байланысты айтылған
тың ойларыңыз ғылымда жаңа саланың қалыптасуына негіз болып, сол
бағыттағы ғалымдардың жаңа шоғырын, буынын қалыптастырды. Біз сіздің
бойыңыздан қарапайым белгілер мен құбылыстардан жүйелі байланысты кӛріп,
заңдылық түрін белгілеу, ерекшелікті қалт жібермей, оның табиғаты мен
болмысын тереңінен тану, іздену сияқты ғылыми байқағыштық пен
еңбекқорлықты үйрендік.
Осы сезімталдық пен терең ой қазақ тіл білімінде ғылым саласының негізін
салып, зерттеу бағыттарын саралауға, жас ғалымдарды ұлттық дүниетаным мен
тіл арасындағы байланыстың ішкі болмысын танып білуге үйретті деп білеміз.
Игілікті істеріңіз ғылым жолына түскен жас ғалымдарға әрқашанда үлгі-ӛнеге
болмақ.
Бір бойыңызда тұлға ретінде тереңдік пен тәкаппарлық, бір сӛзділік пен
табандылық, мейірімділік пен сезімталдық, жылылық пен қамқорлық, ғалым
ретінде ізденгіштік пен терең ой, ұстаз ретінде шыдамдылық пен сүйіспеншілік
жарасымды үйлесім тапқан.
Бүгінде табиғат сыйлаған сабырлылығыңыз бен еңбекқорлығыңыздың
арқасында толыққан парасаттылығыңыз Сізді алдыңғы буын аға ғалымдар мен
ізіңізді басып келе жатқан жас зерттеушілердің арасын жалғайтын дәнекер
тұлғаға айналдырып отыр.
Ӛзіңіз ардақтап келе жатқан аға-іні, үлгі болып келе жатқан шәкірттеріңіз,
әкелік мейіріміңізді тӛгіп отырған балаларыңыз, немерелеріңіз Сізге сүйіне
берсін демекпіз. Сіз елдің, қазақтың – мақтанышысыз, абыройысыз. Алдағы
уақытта да жемісті еңбек ете беруіңізге тілектеспіз. Сізге зор денсаулық,
шығармашылық табыстар тілейміз.
Лайым құрметіңіз артып, қуанышыңыз кӛбейіп, мәртебеңіз асқақтай
берсін! Торқалы тойыңыз құтты болсын.
Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университетінің ҧжымы
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«Хабаршысы-Известия КазУМОиМЯ им. Абылай хана»
Представленные для опубликования материалы должны соответствовать
следующим требованиям:
1. Содержать результаты научных исследований по актуальным проблемам
в области лингвистических, филологических и педагогических наук,
переводческому делу, межкультурной коммуникации, востоковедения,
международных отношений, международного права и экономических
отношений, регионоведения, менеджмента и международных коммуникаций,
маркетинга, туризма.
2. Доминантная идея публикаций: следование принципам научности,
инновационности, целостности и системности.
3. Статья предоставляется в бумажной и электронной форме.
Шрифт Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1,5, поля: верхнее,
нижнее, левое, правое - 2 см.
Абзац (отступ) – 1 см.
4. Принимаются статьи от 5 до 16 страниц (1 п.л.), включая таблицы,
рисунки.
Структура статьи:
1. В левом верхнем углу – шифр УДК
2. Автор
(по центру, фамилия полностью, имя, отчество – инициалы, с указанием
должности, ученой степени, места работы / жирным шрифтом)
3. Название – по центру (жирным шрифтом).
4. Аннотация на языке статьи (без написания самого слова «аннотация»,
70-80 слов, 10-12 строк), на каз., рус. яз. и англ.яз. (без ключевых слов) – в
конце статьи.
5. Ключевые слова (8-10 слов).
6. Текст статьи
7. Ссылки на использованную литературу (список литературы,
references). Обратите внимание: после слов (список литературы, references)
двоеточие не ставится. Ссылки на использованную литературу даются
цифрами в прямых скобках по мере упоминания [1, с.15]. Постраничные сноски
не допускаются.
8. Список литературы (не менее 5 наименований), в котором указывается
литература за последние 5-7 лет (обратите внимание: после цифры точка не
ставится):
1 Кунанбаева С.С. Реализация культурного проекта «Триединство языков в
Республике Казахстан // Известия КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Сер.
«Филология». - 2012. - № 1.- С. 3-9.
2 Усубалиева С.Ж. Экологический менеджмент: уч.пособие. – Алматы:
Экономика, 2011. – 128 с.
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3 Urbain С., Bissot H. Cuisines en partage. Le plov dans tous ses états.
Constitution d'une diaspora autour d'un plat d'Asie centrale // Diasporas. – 005. – N
7: [электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http://w3.framespa.univtlse2.fr/revue/articles_fiche.phpid=335 (дата обращения 31.07.2012).
Таблицы, схемы, графики и т.д. создаются средствами Microsoft Word,
нумеруются, имеют название, которое печатается без отступа строки.
Например,
Таблица 1 - Систематизация текстов о хронологии
Таблица вставляется в текст сразу после ссылки на нее.
Графики и диаграммы создаются средствами Microsoft Excel, снабжаются
заголовками, соответствующими подрисуночными подписями, расположенное
по центру, и вставляются в текст сразу после ссылки на них.
Например,
Рис.1 - Портрет Бальзака
Фотографии (изображения), иллюстрации представляются в формате JPEG
(jpg), разрешение не менее 300 пикселей, и предоставляются отдельными
файлами. К каждому изображению обязателен заголовок (сопроводительный
текст, аннотация).
Формат 60х84/16, средний объем - 12 п.л. = около 200 стр. формат А4.
Уважаемые коллеги! Вы можете присылать статьи на электронную почту
pedagoginyaz@mail.ru кафедры педагогики и психологии. Обязательно сделать
пометку «Известия КазУМОиМЯ».
Публикации для авторов – 3000 тенге.
Пример
УДК 39; 572.9
Н.Б. Ем, д.и.н.,
Казахский университет международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана,, Алматы (E-mail: Natalya.Yem@ablairhan.kz)
Основные тенденции трансграничного брачного рынка
в Южной Корее в 2000-е годы: факторы спроса и предложения для женщин
Центральной Азии (на основе статистических данных)
В статье отмечено, что в исторически моноэтнической среде южнокорейского
общества численность межнациональных браков растет ежегодно. Показано, что
этническая структура женихов и невест значительно расширились; заметное место
в ней занимают женщины из постсоветских стран Центральной Азии. Автором
сделана попытка раскрыть основные тенденции межэтнической брачности,
показать уровень эндогамности внутриэтнических брачных предпочтений,
определить факторы спроса и предложения на брачном рынке страны и место в
нем женщин Центральной Азии на примере Узбекистана и Казахстана.
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Текст статьи
Список литературы
Н.Б. Ем
2000 жылғы Оңтҥстік Кореядағы трансшегаралық некелесудегі негізгі
ағымдар: Орталық Азия әйелдері ҥшін сҧраныс пен ҧсыныс
факторлары (санақ деректерінің негізінде)
Оңтүстік Корея қоғамының тарихи моноэтникалық ортасында ұлтаралық
некелесудің саны күннен күнге ӛсіп келеді, күйеу бала мен қалыңдықтардың
этникалық құрылымы неғұрлым кеңейген. Олардың арасында бұрыңғы Кеңес
үкіметінен, яғни, Орталық Азия әйелдері кӛрнекті орында шоғырланған. Мақалада
этносаралық некелесудің негізгі ағымдарын ашып кӛрсетуге, яғни этникалық
эндогамдық некелесудің деңгейін, ел ішіндегі некелесудегі сұраныс пен ұсыныс
факторларын және ондағы Орталық Азия, мысалы ӛзбекстандық пен
қазақстандық, әйелдердің орнын анықтауға әрекеттер жасалған.
N.B. Yem
Trends of inter-ethnic marriage market in South Korea in the 2000 's:
supply and demand factors for women in Central Asia (statistics)
In mono-ethnic environment, South Korean society inter-ethnic marriages are
growing in the last decade. The ethnic diversity of the brides and grooms is extended.
Among them are popping up, women from Central Asia, the former Soviet Union. This
article reveals the main trends of inter etc.
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