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Тұлға философиялық, педагогикалық  
және әлеумеТТік-психологиялық Түсінік реТінде

Әлемдік дамудағы жаһандану үдерістері халықаралық интеграцияның кеңеюіне ықпал 
етуімен қатар, тұлғаның да дамуына әсер етеді. Сондықтан адамның тұлғалық дамуы 
мәселесі елдің экономикалық және әлеуметтік даму шарттарын қалыптастыратын маңызды 
факторға айналды. Тұлға теориясы қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар шеңберінде 
ерекше дамуда. Адамзат қоғамының дамуының басында тұлға теориясы философиялық 
ғылымдарда талданды. Берілген мақалада тұлға қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың 
нысаны ретінде айқындалады. Мақаланың пәні ретінде тұлға теориясына байланысты кейбір 
қызықты идеялардың философиялық, педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық 
түсініктері саналады. Зерттеудің мақсаты – тұлға теориясы эволюциясының негізін қалайтын 
қағидаларын сәйкестендіру. Философия, педагогика және психологияның маңызды өкілдерінің 
көзқарастары мен қызықты идеялары қарастырылған. Алынған нәтижелер жоғары мектеп 
қызметінде тұлғалық-бағдарлы оқыту барысындағы мұғалімдер мен студенттердің мәдениетін 
қалыптастыруда қолдануға болады. Зерттеудің әдістемелік негізін тұлғаны философиялық, 
педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық түсінік ретінде зерттеудің жалпы заңдылықтары, 
қағидалар, тәсілдер мен әдістер жүйелері құрайды. Соның ішінде, танымның диалектикалық 
әдісі тұлға түсінігін түрлі деңгейде қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, зерттеу 
нәтижелері философия, педагогика және психология әдіснамалары арқылы алынды. Зерттеуде 
тұлға ұғымының философия, педагогика және психологиядағы түсініктік аппараты айқындалды 
және жүйеленді. Ол үшін шетелдік авторлардың тұлға теориясы тұжырымдамалары талданды. 
Руханият, мораль, тұлғаның әлеуметтенуі мәселелері қарастырылды. Тұлғалық-бағдарлы оқыту 
шарттарындағы мұғалім тұлғасы мәселесіне ерекше мән берілді. Сондықтан берілген зерттеу 
жұмысының нәтижелері студенттер арасындағы оқу процесі мен тәрбие жұмыстарында 
пайдалану өз жемісін береді. Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы мынада: тұлға теориясы 
түсінігі құрылымданды және жүйеленді, философиялық, педагогикалық және әлеуметтік-
психологиялық тұжырымдарға ерекше назар аударылды.

Түйін сөздер: тұлға, түсінік, мұғалім, тұлғалық-бағдарлы оқыту, гуманистік психология.

Paridinova B. 
PhD student, Korkyt Ata Kyzylorda State University,  

Kazakhstan, Kyzylorda, e-mail:filosof.sokrat.86@mail.ru

Personality as Philosophical, Pedagogical  
and social-psychological concepts

Processes of globalization of world development influence not only to expansion of the international 
integration, and also on personality development. Theproblem of the theory of personality becomes a 
significant factor creating conditions for economic and social development of the country.The theory of 
personality develops primarily within the social and human sciences.

At the beginning of the development of human society, the theory of personality was discussed in 
the philosophical sciences.In this article, personality is defined as an object of social and human sci-
ences.The subject of the article are some more interesting ideas concerning the theory of personality as 
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a philosophical, pedagogical and socio-psychological concept.The aim is to research the evolution of 
personality theory in identifying its fundamental principles. Considered the views and their most interest-
ing ideas basic representatives of philosophy, pedagogy, psychology.The results obtained will be used in 
the activity of the higher school to form a culture of teachers and students in personal-oriented learning.
Methodological basis of the research was a system of principles, methods for studying the general pat-
terns of personality as a philosophical, pedagogical and social-psychological concept. In particular, dia-
lectical method of cognition allowed us to consider the problemtheory of personality in different levels.

In the paper the concepts of the theory of the personality of authors of foreign countries were ana-
lyzed, problems of spirituality, morality, and socialization of the individual were examined. Particular at-
tention was paid to the problem of the teacher’s personality in the context of personal-oriented learning. 
Results can be useful in designing and understanding educational work of universities.

Key words: personality, concept, teacher, personality-oriented learning, humanistic psychology.

Паридинова Б. 
магистр философии, PhD докторант  

Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата,  
Казахстан, г. Кызылорда, e-mail: filosof.sokrat.86@mail.ru

личность как философское, педагогическое и  
социально-психологическое понятие

Процессы глобализации мирового развития влияют не только на расширение международной 
интеграции, но и на развитие личности. Теория личности развивается преимущественно в 
рамках общественных и гуманитарных наук. В начале развития общества теория личности 
рассматривалась в философских науках. В данной статье личность рассматривается как 
объект изучения общественных и гуманитарных наук. Предметом статьи являются некоторые 
более интересные идеи, на взгляд автора, касающиеся теории личности как философское, 
педагогическое и социально-психологическое понятие. Целью исследования является раскрытие 
эволюции теории личности при определении его основополагающих принципов. Рассмотрены 
взгляды ключевых представителей философии, педагогики, психологии и наиболее интересные 
их идеи. Полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности 
высшей школы для развития культуры учителей и студентов, развитии взглядов и идей теории 
и практики личностноориентированного обучения. Методологическая основа исследования 
– система принципов, приемов и способов исследования общих закономерностей развития 
личности как философской, педагогической и социально-психологической категорий. В 
частности, диалектический метод познания позволил рассмотреть проблему теории личности в 
разных уровнях. В статье были анализированы концепции теории личности авторов зарубежных 
стран, рассмотрены проблемы духовности, морали, социализации личности. Особое внимание 
было уделено проблеме личности учителя в условиях личностноориентированного обучения. 
Результаты могут быть полезны в проектировании и осмыслении воспитательной работы вузов. 

ключевые слова: личность, понятие, учитель, личностноориентированное обучение, 
гуманистическая психология.

Кіріспе

Жаһандық құбылыстардың белең алуы 
қазіргі қоғамда көптеген өзгерістерді туында-
тып отыр. Әлеуметтік, қоғамдық, саяси, мәдени 
өмірде адам құндылықтары өзгеріске ұшырай 
бастады. Жаһандану салдарынан жаңа қауіп-
қатерлер мен сын-тегеуріндер пайда болды. 
Сон дықтан қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы, әсіресе философия, педагогика 
және психология ғылымдарындағы тұлға түсі-
нігін қарастыру өзекті болып табылады. 

Философия ғылымдарының негізгі дүние-
танымдық мәселелерінің бірі ретінде адамның 
табиғатын, оның болмыстық ерекшелігін, 
шығу тегін, дүниедегі адамзат баласының ор-

нын түсіндіру саналады. Заманауи филосо-
фия ғылымдарында да адам табиғатын пай-
ымдау тұлға түсінігімен тығыз байланысты. 
Өйткені демократиялық қоғамның ең жоғарғы 
құн дылығы саналатын тұлға түсінігінің мән-
мағынасын түсіну маңызды деп ойлаймыз. 

Жаһандану педагогика және психология 
ғылымдарының жаңа қырынан дамуына ықпал 
жасады. Әсіресе, жаһандану құбылысы білім 
беру процесін қайта қараудың іргетасын қалады. 
Білім беру жүйесінде тұлға негізгі орын ала-
тын тұлғалық-бағдарлы оқыту бойынша жаңа 
технологияларды енгізу басталды. Жалпы 
тұлғалық-бағдарлы оқытудың негізгі нысаны 
тұлға болғандықтан мәселені барлық қырынан 
қарастыруға тырыстық.
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Тұлға философиялық, педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық түсінік ретінде 

Зерттеу жұмысының негізгі нысаны ретінде 
тұлғаның философиялық, педагогикалық және 
әлеуметтік-психологиялық түсініктері санала-
ды. Басты мақсат – тұлға ұғымының ғылыми 
түсініктік аппаратын жүйелендіру. Сондықтан 
аталмыш ғылыми-зерттеу жұмысының 
теориялық және тәжірибелік маңыздылығы 
жоғары деп ойлаймыз.

Материалдар мен әдістер

Зерттеудің әдістемелік негізін тұлғаны 
философиялық, педагогикалық және әлеу-
меттік-психологиялық түсінік ретінде зерт-
теудің жалпы заңдылықтары, қағидалар, 
тәсілдер мен әдістер жүйелері құрайды. Соның 
ішінде, танымның диалектикалық әдісі тұлға 
түсінігін түрлі деңгейде қарастыруға мүмкіндік 
береді.

Құрылымдық-логикалық модельді пайдала-
ну барысында тұлға түсінігі және оның кейбір 
мәселелерін жүйелі түрде анықтауға болады. Бұл 
әдісте тұлғаны философиялық, педагогикалық 
және әлеуметтік-психологиялық қағидалар 
тұрғысынан қарастырамыз. Әлбетте, берілген 
модель барлық талдау түрлерінің синтезі болып 
табылады. Бұл негізгі нәтижелердің логикасы 
келесі әдістерде көрініс табады: құрылымдау, 
жүйелеу.

Философиялық әдіснама арқылы тұлға 
түсінігін зерттеудің барлық бағыттарындағы 
айқындалған тұжырымдамалардың мәні, 
диалек тиканың негізгі қағидалары болып табы-
латын жалпылама байланыс, қалыптасу және 
дамуы, зерттеу пәнінің ғылыми танымның 
эмпирикалық және теориялық түрлерімен 
өзара байланысы айқындалады. Педагогикалық 
және психологиялық әдіснама арқылы білім 
беру процесіндегі тұлғаның гуманистік па-
радигмасы, тұлға дамуының негізі ретінде 
оқыту және тәрбиелеу мәселелері, азаматтар-
ды дамушы тұлғаға үйретуге дайындау сынды 
мәселелері дәйектелді. Тұлға философиялық, 
педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық 
түсінік ретіндегі негізгі тұжырымдамалары 
жиынтықталып, қорытындыланды.

әдебиеттерге шолу

Тұлға мәселесін айқындау бойынша ғылымда 
әртүрлі пәнаралық зерттеулер жүргізіліп 
келеді. Мәселен, психология ғылымдарында 
оқытуды зерттеудің нақты саласы болмаса да, 
мұғалімнің оқу процесіндегі маңызды тұлғасын 

айқындайтын көп жылдық түсінік бар. Ғылыми 
жұмыста тұлғаны зерттеу психологияның негізгі 
міндеті екендігі айқындалады (Эванс, 1959) 
[1]. Мұғалімдердің білім берудегі тұлғалық 
сапасының рөлін түсіндірудегі білім беру пси-
хологиясы тұлғаның даму теориясына сүйенеді. 
Негізінен тұлғаның бес факторлы көрінісі 
мұғалім тұлғасының толықтай психологиялық 
теориясының негізін ашады (Голдберг, 1992) 
[2]. Келесі зерттеу жұмысында 1920 – 1960 
жылдар аралығындағы Бразилия мұғалімдерін 
оқытуға байланысты педагогикалық психоло-
гия бойынша еңбектердегі тұлға және оның 
да ра лық айырмашылықтары түсіндіріледі. 
Бұл еңбекте біліммен қатар, философиялық, 
биологиялық, психоаналитикалық және діни 
көзқарастардың әр түрлі ахуалдардағы басым-
дылығы айқындалады (Лима және Катани, 2015) 
[3]. Руханият адам тұлғасын қалыптастырады 
және басты адамгершілік белгісі болып та-
былады. Оқу процесіндегі рух, руханилық, 
дін, мораль түсініктерінің негізгі теориялық 
зерттеулері мен «руханият» пен «адамгершілік» 
түсініктерін философиялық көзқарастар 
жүйесінде үйлестіруді мақсат еткен еңбектер де 
кездеседі. Сонымен қатар, руханилық түсінігінің 
қалып тасқан ұғымдарын психологиялық са-
раптау жүргізіледі (Яшина, 2015) [4]. «Тұлға», 
«әлеу меттену» және «тұлғаның әлеуметтенуі» 
түсініктерінің теориялық негіздері сарапталған 
еңбекте авторлар әлеуметтенудің процестері 
мен тетіктерін қысқаша баяндайды. Тұлға-
ның әлеуметтенуінің философиялық, әлеу-
мет  танулық, психоэкологиялық, құқық-
тық және моральды-этикалық қырлары 
қа рас тырылады. Авторлардың пайымдауын-
ша, қа зіргі шарттардағы әлеуметтену процесі 
бар лық өркениеттердің мәдениет сахнасын-
да дамып, көптеген ұлттық және этникалық 
мәдениеттер арасындағы өзара қимылдар мен 
кірігудің қосындысы болып табылады (Родер-
мел және Степанова, 2015) [5]. «International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Science» 
Энциклопедиясының екінші басылымында 
тұлғалық бірегейліктің философиялық қырлары 
екі теория бойынша қарастырылады: теория жан, 
дене және мида шоғырланады; психологиялық 
үздіксіздік пен қисындылық туралы реляциялық 
теориялар. Әлеуметтік зерттеулер бірегейліктің 
субъективті сезімін талдайды. Постмодернистік 
теориялар адам бірлігін мойындамайды. 
Бірегейлікті тұрақтандыру үшін эмпирикалық 
мәліметтер ұсынылған (Наннер-Винклер, 2015) 
[6]. Діни және рухани тұрғыдағы (д/р) күрес – 
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бұл әлсіз ақыл-ой мен физикалық нәтижелердің 
жалпы тәжірибесі мен сенімді нәтижесі. Діни 
және рухани күрестегі тұлға мен өзін-өзі 
бағалаудың рөлі қарастырылған зерттеуде тұлға 
көріністерінің (өзін-өзі төмен бағалау, жоғары 
нейротизм және т.б.) белгілері салыстырыла-
ды. Нәтижесінде тұлға мен өзін-өзі бағалау діни 
және рухани тұрғыдағы күресте маңызды рөл 
атқару ықтималдығы талданады (Граббс және 
т.б., 2016) [7]. Жеке, әлеуметтік және когнитивті 
парадигмаларды біріктіре отырып зерттел-
ген еңбекте тұлғалық сапалық белгілердің 
когнитивті процестермен байланысты айқын-
далады. Нәтижелерде айқындалғандай, тұлға 
ойластырылған ұсыныстар жиынтығынан 
кейін өзіне-өзі қатыстылығы мәселесі туын-
дайды (Хоувэлл және Зеленски, 2017) [8]. 2017 
жылы жарық көрген «Individual Differences and 
Personaliry» ғылыми еңбегінің төртінші бөлімі 
(Эштон, 2017) [9] тұлғаның дамуына арнала-
ды. Автор өз еңбегінде тұлғаның әрбір өмір 
сатыларындағы өзгерістерді қарастырады. Со-
нымен бірге, балалар тұлғасына байланысты 
өлшемдер талданып, ұзақ мерзім көлемінде 
тұрақтылық сақталатын жас шамаларын 
айқындайды. Психология мен этика арасындағы 
алшақтық тұлғалық бұзылуды оңтайландырған 
зерттеуге әкелді. Біріктірілген көзқарас тұлғалық 
бұзылуды зерттеуді байытуы және кеңейтуі 
мүмкін. Тұлғалық бұзылуды психоэтникалық 
көзқараспен қарастырған мақалада ерік білдіру 
өлшемдерінің моральдық шешімдер арқылы 
психологиялық қабілеттерді әлсірету ахуа-
лы сарапталып, үдемелі ауытқушылықтарға 
әкелу салдары анықталады (Эльварез-Сегу-
ра және т.б., 2017) [10]. Тұлға теориясының 
қорытындылары оқу процесіндегі білім беру 
психологиясы шеңберінде мұғалімнің тұлғалық 
рөлін айқындайды. Бұл үшін зерттеу жұмысында 
психология және оның шектес салаларының 
келесі бес тобы сыни тұрғыдан сарапталады: 
мұғалім типологиясын зерттеу, мұғалімдердің 
қажетті және қажетсіз ерекшеліктерін айқындау, 
мұғалімдердің кәсіби мінез-құлқы және оның 
студенттерге ықпалын анықтау, мұғалімдердің 
кәсіби бірегейлігін зерттеу және тұлға теориясы 
төңірегіндегі мұғалім тұлғасын зерделеу (Гонкз, 
2017) [11]. Тұлға қозғалысы психологиясын 
сараптауға арналған ғылыми еңбек заманауи 
тенденцияларға сүйенген нәтижелер береді. ХІХ 
және ХХ ғасырлардың зерттеушілері дәйектеген 
ғылыми мәселелерді шешу арқылы қазіргі ғылым 
тұлға құрылымы мен қозғалысын толық түсіне 
алады. Зерттеу барысында тақырыпқа байла-

нысты теориялық және әдістемелік мәселелер 
қарастырылған (Кэрвон және Литтл, 2017) [12]. 

Сонымен қатар, мұғалім тұлғасы түсінігін 
зерттеу бойынша әлеуметтік оқыту теориялары 
(Бандура, 1999) [13] мен даму теорияларының 
танымдық белгілерін (Лутз және Хайтт, 2004) 
[14], тұлғалық және педагогикалық өзара 
әрекеттердің академиялық жетістіктердің 
анықтаушысын (Кардосо және т.б., 2011) [15] 
дәйектеген еңбектер де кездеседі.

Нәтижелер және талқылау

Байқағанымыздай, тұлға түсінігі қоғамдық 
және гуманитарлық ғылымдар саласында жан-
жақты түсіндіріледі. Қазіргі шарттарда осы жан-
жақты зерттеулер көмегімен мәселенің мәнін 
ашуға мүмкіндіктер мол. Тұлғаның заманауи 
шарттарда негізгі нысан екенін дәйектей оты-
рып, мына пікірге назар аударғымыз келеді: 
«Бүгіннен бастап және болашақта да терең ой-
лайтын, өзгелермен өзара әрекеттер жасайтын, 
салдардың көптеген нұсқаларын қарастыратын, 
баламалы шешімдер ұсынатын және мәселені 
шығармашылық тұрғыдан қарастыратындар 
ғана ерекше қажет етіледі» (Фромберг, 2001) 
[16].

Негізінен еуропалық тілдерде тұлға түсінігі 
латынның persona сөзімен тығыз байланысты. 
Ұғым көптеген мағыналар береді: театрдағы 
әртіс бетпердесі, адамның әлеуметтік рөлі, 
адам біртұтас жаратылыс иесі және т.б. Ежелгі 
римдік философ Цицерон былай деген екен: 
«Мен үш тұлға кейпіндемін: жеке өзімнің, менің 
қарсыласымның және соттың» (Питкин, 1967) 
[17]. Ал рим философы Боэций болса, өзінің 
«Contra Eutychen et Nestorium» (Боэций, 2014) 
[18] атты еңбегінде persona түсінігі латынның 
personare (қуатты дыбыс шығару) етістігінен 
шыққан деп есептейді. Аталмыш еңбегінде 
ойшыл тұлға түсінігіне де анықтама береді: 
«Қисынды табиғаттың дербес субстанциясы».

Француз философы Р. Декарттың (Ас-
мус, 2006) [19] екі субстанциясы ілімі 
арқылы тұлға түсінігінің философиялық 
тұжырымдамалары дами түсті. Рационализм 
және оның философиядағы орнын негіздеген 
ойшылдың ғылымға берген жетістіктері мы-
налар деп ойлаймыз: ақыл-ойдың танымдағы 
жетекші рөлін дәйектеді; субстанциялар ту-
ралы ілім, оның белгілері мен модустарын 
ұсынды; философиядағы материалистік және 
идеалистік бағыттарды бітістіру үшін дуализм 
теориясының авторы атанды; танымның ғылыми 
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Тұлға философиялық, педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық түсінік ретінде 

әдісі мен «туа біткен идеялар» туралы теория-
ларды айқындады. Субстанцияларды материал-
ды (заттар) және рухани (идеялар) деп бөле оты-
рып, жан мен дене адамның психофизикалық 
бірлігінен бас тартатындығын айқындады. Ой-
шыл еңбектерінде тұлға санамен теңдестірілді.

Ағылшын философы, қоғамдық келісім 
теориясының негізін қалаушылардың бірі 
Т. Гоббс тұлға түсінігінің дамуын талдайды: 
«Тұлға сөзі латынның persona сөзінен шыққан. 
Гректер мұның орнына prosopon ұғымын 
қолданады және бет немесе кескін мағынасын 
береді. Латынның «persona» түсінігі секілді сах-
нада ұсынылатын адамның киімі немесе сыртқы 
келбеті деп түсіндіріледі. Кейде адамның белгілі 
бір дене мүшесін, мәселен бетін жасыратын бет-
перде айтылады. Театр сахнасынан келген бұл 
түсінік кейін сөйлейтін немесе әрекет ететін 
мағынаcымен ауысты. Сонымен, тұлға сахнада 
да, күнделікті өмірде де әрекет ететін адам, ал 
бейнелеу, бұл – өзін немесе өзгені көрсету, өзге 
үшін әрекет ету, өзге үшін оның атынан әрекет 
ету. Түсінік әр жағдайда әр түрлі айтылады: өкіл, 
орынбасар, билеушінің өкілі, сенімді өкіл, депу-
тат, прокурор және т.с.» (Гоббс, 1985) [20]. Демек, 
тұлға түсінігінің негізгі түп-төркіні өнер саласы-
нан келген және бетперде мағынасына келеді. 
Сонымен қатар, түсінік адамның бет-бейнесі мен 
сыртқы келбетімен тығыз байланысты. 

И. Канттың тұлға және оның «Адам-
зат формуласындағы» орны туралы идея-
лары нормативті этика бойынша заманауи 
пікірталастарда маңызды рөл атқарады. Ойшыл 
тұлға ұғымын моральды императив негізінде 
қарастырады. Оның идеялары моральдың фор-
мальды және материалды қағидалары, оның 
рөліне қызығушылық негізіндегі өнегелі өмір 
сүру сезімі болып табылады. Кант идеяла-
ры арасындағы адамдар мен адамгершілік 
міндеттеріне сыйластықпен қарау пікіріне 
ерекше назар аударылады (ІІ бөлім). Канттың 
сыни моральдық философиясы этикамен 
сабақтастығы негізінде рационалдылық ықтия-
ры арқылы моральды императивпен бірге 
моральдың аналитикалық көрінісін береді. 
Канттың аналитикалық қозғалысы адамзат пен 
тұлға идеяларын біріктіре отырып, ойшылдың 
моральды философия онтологиясын құрады 
(ІІІ бөлім). Философтың адамгершілік сезімі 
туралы тұжырымдамасы адамдарға сыйластық 
түсінігін бере отырып, осы құндылықтар та-
лаптарын орындаудың ынталандыру күшін 
туындатады (ІV бөлім). Сондықтан осы үш 
бөлім Канттың адамгершілік бойынша ойларын 

жеткізудегі тұлға туралы идеяларын түсінудің 
маңыздылығын көрсетеді (Дим, 2009) [21]. 
Қарап отырғанымыздай, И. Кант тұлға түсінігін 
практикалық философия арқылы дәйектейді. 
Сол себепті, тұлға өзін-өзі анықтайтын және 
жеке ақыл-ой, парасатына сәйкес әрекет жасай-
тын жаратылыс.

Жалпы әлемдік философияда тұлға түсінігіне 
байланысты көптеген ойшылдар өз пікірін 
білдірген. Әрине, бір мақала шеңберінде барлық 
философиялық тұжырымдамаларды талқылау 
мүмкін емес екендігін мойындаймыз. Қазақ ой-
шылдары арасында Абайдың педагогикалық 
көзқарастарына ерекше мән бергенді жөн санап 
отырмыз.

Ұлы Абайдың шығармаларында педагоги-
калық теория мен тәжірибенің негізгі жалпыадам-
заттық мәселелері көрініс тапқан. Абай арнайы 
философиялық және педагогикалық еңбектер 
жазбаса да, оның барлық шығармашылығы 
жастар тәрбиесіне негізделе отырып халық-
тың адамгершілік құндылықтары мен дана-
лығына сүйенеді. Еңбектері қазақ ұлттық 
интел лигенциясының өкілдері ақындар мен 
композиторлар шығармашылығына ықпал жа-
сап, Шығыс пен Батыс халықтарының қоғамдық 
ойлары жетістіктерін насихаттаудан тұрды.

Бүгінде Абайдың адамгершілік қағидалары 
мен құндылықтарын қалыптастырудағы ой-
лары өмір процесіндегі діни мораль туралы 
ілімдерін айқындауға септігін тигізуде. Абайдың 
пікірінше, адам дайын тұлғалық сапалық 
белгілермен дүниеге келмейді. Адамгершілік ту-
ралы барлық түсініктер, мінез-құлықтың барлық 
ережелерін ол өз өмірі мен әрекеті процесінде 
иеленеді (Уксикбаева, 2013) [22].

Өткен ғасырдың соңғы жылдарындағы 
әдебиеттерде жазылғандай (Личностно – ори-
ентированное обучение: теории и технологии, 
1998) [23]: «Жаңа мыңжылдық алдында тұрған 
адамзат үшін алдағы уақытта технократизм 
дәуіріне қарағанда, рухани еркіндік пен тұлғаның 
тұтастығы ізденісі мен иеленуі жүреді. Бүгінде 
қоғам мен мәдениет дағдарысынан шығу жолы 
ең алдымен білім беру дағдарысын еңсеру, оның 
жаңа құндылықтары мен мақсаттарын жүзеге 
асырудың құралдарын айқындаумен байланыс-
ты. Мұндай сын-тегеуріндерге жауап ретінде 
пайда болған білімнің тұлғалық-бағдарлы па-
радигмасы жаңа пайымдауларды туындатып, 
гуманистік философия, психология, педагогика 
идеяларын жаңа сатыға көтереді.

Бұл парадигманың мәні адам білімділігінің 
көрсеткіші саналған оның білімінің көле мін 
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анықтайтын «энциклопедизм» тұжырымдама-
сынан, білімнің басым мақсаты ретінде адамның 
табиғатқа билік жүргізуін қамтамасыз ететін 
әрекет тәсілдерін игеру, білімді адамның тұр-
мыстық жағына назар аударту, өз болмысы аху-
алын еркін иелену дағдысын дамыту секілді т.б. 
технократизм идеяларынан бас тарту болып та-
былады.

Білім берудің жаңа парадигмасы әлемдік 
мәдениеттегі терең түбірге ие. Ол бұрынырақ 
И.  Кант тұжырымдаған категориялық импера-
тив идеясының негізінде дамуда».

Бұл тәсілдің мәнін түсіну және тәжірибеде 
қолдану барысында ұстаз жаңа білім беру па-
радигмасын сипаттаушы тұлғалық-бағдарлы 
оқыту идеясын өзі үшін маңызды екенін ұғынуы 
керек. Оны игерудің негізінде шет елдік және 
отандық психологиядағы тұлға теориясы мен 
психологиялық деректерді білу жатады.

Тұлғалық-бағдарлы тәсілдің қайнар көзі 
психологияның «үшінші күші» саналған, ХХ 
ғасырдың 50-жылдары пайда болған, бехевиоризм 
мен психоанализ бағыттарына өздерін қа рама-
қарсы деп есептеген психология ғылым да рының са-
ласы гуманистік психологияда жа тыр. Гуманистік 
бағытталу негізіне сәйкес адам әлеуетін дамы-
ту, оның сөзсіз құндылығын тану, ағзаның ішкі 
тәжірибесін тұлға және оның өзге рістерін зерттеу 
үшін қозғалыстар құрылды. Н.Н. Никитинаның 
[23] редакциялық бас қаруымен жарыққа шыққан 
еңбекті негізге ала отырып, пси хологиядағы атал-
мыш ағымның негізін қалау шылар А. Маслоу мен 
К. Роджерс идеяларын талдасақ.

Абрахам Маслоу тұлға теориясының 
гуманистік бағытының танымал өкілі болып 
табылады. Оның қалыптастырған теория-
сы гуманистік психологияға тән негізгі идея-
лар мен жағдайларды көрсетеді: адам өмірін 
оның жоғары ұмтылыстарын назарға алу 
арқылы түсінуге болады: өсу, өзін-өзі таныту, 
денсаулыққа, өзін-өзі реттеуге, тиімді қызметке 
талпыну, бірегейлік пен дербестік ізденісі, 
кереметті аңсау «жоғарыға» ұмтылу ретінде, 
дамуға үлкен тұлғалық әлеуетінің болуы. 

А. Маслоудың пайымдауынша, ең алды-
мен нақты мезгілде және кеңістікте жеке адам 
болмысының бірегейлігін түсіну керек. Әрбір 
адам өз өмірін мағынамен толықтыруды міндет 
етеді. Бұл тұста әрбір адам өз әрекетіндегі 
таңдауына жауапты екендігі айтылады.

Ғалым мәселе бойынша көптеген қоры-
тындылар шығару арқылы тұлғаның өзін-өзі 
актуалдандырудың мынадай сипаттамаларын 
ұсынады:

– шынайылықты тым тиімді қабылдау;
– өзін, өзгелерді және табиғатты қабылдау;
– өзінділік, қарапайымдылық және жара-

тылыстық;
– мәселеге орталықтана бағытталу;
– тәуелсіздік, жалғыздық қажеттілігі;
– дербестік: мәдениет пен қоршаған ортадан 

тәуелсіздігі;
– қабылдаудың балғындығы;
– шыңына жеткен немесе мистикалық 

алаңдаушылық;
– қоғамдық мүдде;
– терең тұлғааралық қатынастар;
– демократиялық мінез;
– құралдар мен мақсаттарды жіктеу;
– тұтастай адамның ақымақтығы күлкіге ай-

налатын әзілді философиялық сезіну;
– креативтілік;
– мәденилендіруге қарсылық.
Гуманистік психологияны жақтаушылар ара-

сында К. Роджерстің еңбектері ерекше қолдау 
тапты. Карл Роджерс адам табиғатына байла-
нысты өз ойларын айта келе, адамның құнды 
мағынасы оның айқындалған мақсаттар үшін 
алға жылжу, конструктивтілік, шынайылық пен 
сенімділікке бағытталуында жатыр. Ол адамды 
белсенді жаратылыс иесі ретінде атап көрсетті 
және олар жеке мақсаттарға бағыттала әрекет 
етеді және ұмтылыс жасауға қабілетті.

Ғалым өз зерттеулерінде бес негізгі тұлғалық 
сипаттамаларды айқындады:

– алаңдаушылықтарға ашықтығы;
– өмірдің экзистенциалдық кейпі;
– ағзалық сенімділік;
– эмпирикалық еркіндік;
– креативтілік. 
Роджерстің тұлғалық теориясы терапиялық 

тәжірибенің үздіксіз өзара әрекеті көмегімен да-
мыды. Оның ішінде ең маңыздысы – Роджерстің 
жеке тәжірибесі болып табылады: зерттеушінің 
ойынша, жеке тәжірибе негізінде құрылған 
тәжірибе айыптаулардан аластайды. Негізінен 
К. Роджерстің тұлға теориясы жалғасқан 
тәжірибелер мен зерттеулер барысында үнемі 
өзгеріп отырады. Әрине, теорияның негізгі 
бағыттары өзгермейді, дегенмен, теорияның 
құрылым мен ұйымдастырылуында өзгерістер 
орын алып тұрады (Артлей, 1964) [24].

Ғылыми әдебиеттерде тұлғалық-бағдарлы 
педагогиканың келесі қағидалары ұсынылады:

– индивид үнемі ауыспалы әлемнің ортасын-
да жүргендіктен, әрбір индивид үшін қоршаған 
шынайылықтың жеке дүниесі маңызды; бұл ішкі 
дүние сырттан аяғына дейін танылмайды;
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– адам қоршаған шынайылықты жеке 
қабылдау мен түсіну аралық әсерімен қарайды;

– адам өзін-өзі тану және өзін-өзі танытуға 
ұмтылады; адам өзін-өзі кемелдендірудің ішкі 
қажеттіліктерін иеленген;

– тұлғаның дамуы үшін қажетті өзара 
түсінушілік қатынастар нәтижесінде жетеді;

– өзін-өзі жетілдіру, даму орта және өзге 
адамдармен өзара қимылдар негізінде жүзеге 
асады. Ішкі бағалау адам және оның өзін-өзі 
тануы үшін маңызды, тікелей немесе жасырын 
байланыстар нәтижесінде жүзеге асады (По-
дольская, 2010) [25].

Қоғамның қазіргі даму шарттарында 
жоғары оқу орындары алдында студенттерді 
жан-жақты дамыту міндеті тұр. Сондықтан 
оқыту студенттердің рухани дүниетанымы 
мен зияткерлік әлеуетін дамытуды қамтамасыз 
етуі тиіс. Заманауи кезеңдегі ақпараттық 
технологиялардың дамуы оқытушылар қауымы 
жұмысына бірқатар мазмұнды мүмкіндіктер 
береді. Жоғары оқу орындарындағы оқытудың 
жаңа тәсілдері қабілеті әр түрлі студенттерді 
оқытумен қатар, дәрістер мен тәжірибелік 
сабақтарда білімгердің тұлғалық құндылығын 
бекітетін оқытудың тұлғалық-бағдарлы 
үлгісіне бағытталған шығармашылық ахуал 
қалыптастырады. Жоғары оқу орнындағы ру-
хани тәрбиелеу әрбір тұлғаны сыйлау қағидасы 
мен оның рухани әлеуеті мазмұнын арттыру 
әлемдік мәдениет жетістіктерін түсіндірумен 
өлшенеді деп ойлаймыз.

Оқытудағы тұлғалық-бағдарлы тәсіл – 
педагогтың адам жинақылығына назар ау-
дару, оның тек ақыл-парасат, азаматтық 
жауапкершілік сезімін дамытуға қамқорлық 
қана емес, рухани тұлғаның эмоционалды, 
эстетикалық, шығармашылық ерекшеліктерін 
дамыту мүмкіндігі.

Тұлғалық-бағдарлы оқытудың мақсаты – 
жеке адамның дамуына толыққанды шарттарды 
жасаудың келесі қызметтерін атқаруға себепкер 
болу:

– адамның таңдауға қабілеттілігі;
– рефлексиялық икемділік, өз өмірін 

бағалау;
– өмір мәні ізденісі, шығармашылық;
–  «Мен» бейнесін қалыптастыру;
– жауапкершілік («Мен барлығына жауап 

беремін» ұстанымына сәйкес);
– тұлғаның дербестігі (дамуына байланыс-

ты ол өзге факторлардан босайды).
Тұлғалық-бағдарлы білімде оқушы – барлық 

білім беру процесінің маңызды әрекет етуші 

тұлғасы. Ұстаз «ақпараттың қайнар көзі» және 
«бақылаушымен» қатар, оқушының тұлғалық 
дамуындағы диагносшы және көмекші болып 
табылады. Мұндай оқу процесін ұйымдастыру 
басшылықтың М. Монтессоридан алынған «Ма-
ған мұны өзім жасауыма көмектес» тұжы рым-
дамасын алуға болады.

Тұлғалық-бағдарлы білім беру барлық 
білімгерлердің жеке ерекшеліктерін ескере оты-
рып оқыту, тәрбиелеу мен дамытуды көздейді:

– жас ерекшелік, физиологиялық, психо-
логиялық, зияткерлік;

– білім беру қажеттіліктері, білімгерге 
қолжетімді бағдарламалық материалдардың 
күрделілік деңгейіне бағдарлау;

– топ білімгерлерін білім, қабілетіне байла-
нысты бөлу;

– білімгерлерді бірыңғай топтар бойынша 
бөлу: қабілеті, кәсіби бағыттары;

– әрбір білімгерге бірегей жеке адам ретінде 
қатынас [26]. 

Сәйкесінше, тұлғалық-бағдарлы білім өмір -
лік мәселелерді сәтті шешу, әлеуметтік және 
кәсіби өзін-өзі анықтау, рухани, отбасы, қоғам-
дық, өндірістік өмір салаларында жағымды же-
тіс тіктерге жетудің шынайы алғы-шарты бо-
лып табылатын адамның табиғи ерекшеліктері, 
оның әлеуметтік сипаттары, адамгершілік-эсте-
тикалық мәдениетіне бағытталады (Масленни-
кова, 2007) [27].

Жалпы білім берудің бұл түрінің дәстүрлі 
білім беруден ерекшеліктерін төмендегі кесте-
ден көруімізге болады [26].

Сондықтан рухани-адамгершілік тәрбиелеу 
процесіндегі тұлғалық-бағдарлы оқыту өзін-
өзі дамыту, білімді жеке игеру, өз қабілеттері, 
бақылауларын тәжірибеде қолдану, жаңа 
идеялар мен теорияларды қалыптастыру, 
шығармашылық және сыни ойлауды дамытуға 
септігін тигізеді. Білімгерлер арасында жеке 
жауапкершілік пен ерекше қабілеті көріне 
түседі. Ең бастысы тұлғалық қабілеттердің да-
муына ерекше мүмкіндіктер жасалады.

Ж. Эррикер мұғалімдерге өз саласында көмек 
беру мақсатында нақты мәселелер төңірегінде 
тәжірибелік мағына иелену үшін мынадай 
дағдылар ұсынады:

– жеке эмоциялары туралы ойлану;
– өзін-өзі тану (әрекетті не үшін жасайты-

нын түсіну);
– нәтижелерін түсіну;
– өзін-өзі сынау (өзіндік жеке қағидаларға 

сәйкес);
– өзін-өзі бақылау;
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– өзгелердің эмоциялары туралы ойлану;
– эмпатия;
– өзгелерді сынау (өзіндік жеке қағидаларға 

сәйкес);
– өзгелер бұл әрекеттерді неліктен 

жасайтындығын түсіну;

– қатынастарды тану;
– айырмашылықтарды тану;
– әлеуметтік дискурс күрделілігін тану (Эр-

риккер, 1999) [28]. Міне, осы дағдыларды болашақ 
мұғалімдер даярлау барысында қабілеттеріне 
сіңдірсек, нәтижелі жұмыс болатындығы анық. 

1-кесте – Дәстүрлі білім берудің ерекшеліктері

Онтологиялық аясы Белсенділік түрі Ішкі қажеттіліктер Қалыпты шарты Сыни ахуалдың түрі

«Витальдылығы» Ағзаның тіршілік 
әрекеті

Мұнда және қазір 
қанағаттандыру

Өмірлік игіліктердің 
тікелей болмысы Күйзеліс

Бөлек өмірлік қатынас Әрекетшілдік Түрткілерді жүзеге 
асыру Қиындық Фрустрация

Ішкі дүние Сана Ішкі келісімділік Күрделілік Қақтығыс
Өмір бүтіндік, 

тұтастық ретінде Ерік Өмірлік ойды жүзеге 
асыру

Қиындық пен 
күрделілік Дағдарыс

Дж. Адельсон еңбегінде мұғалімдерді 
өз мамандығын, оқушылары мен білім беру 
мекемелерін ұнату дәрежелері бойынша 
айқындайды. Мұғалімдердің бір тобы үздік кәсіби 
біліммен қаруланған, аса зор құлшыныспен 
студенттерге білімді харизмалық ерекше 
дарындылықпен сіңдіретін ұстаздар ретінде си-
патталады. Көп жағдайда мұғалім және нашар 
ақпараттанған оқушы арасында байланыс әлсіз 
болады. Фасилитатор рөліндегі мұғалім студент-
ке бағдарланған жұмыс жасап, білімгерлердің 
өз әлеуетін дамытуын ынталандыруы керек. 
Ғалымның пайымдауынша, мұндай рөл студент-
терге деген үлкен қамқорлық пен мамандығына 
адалдықты талап етеді. Мұғалімдердің келесі 
тобы мекеме немесе идеяларды мойындай-
тын ұстаздар қауымынан тұрады. Мұндай 
мұғалімдер белгілі бір құндылықтар жүйесін 
ынтамен білімгерлер арасында насихаттауы 
мүмкін. Бірақ, бұл оқушылардың кездейсоқ 
жағдайларға дайындығын төмендетіп, олардың 
жеке пікірлер қабілетін шектейді (Адельсон, 
1961) [29]. Зерттеушінің өз қорытындыларында 
мұғалімдердің ұнату, қалау өлшемін қарастыруы 
негізгі артықшылығы деп есептейміз. Демек, 
болашақ мұғалімдерді тұлғалық-бағдарлы оқыту 
барысында өз мамандығын ұнату дағдысын 
қалыптастыруға баса назар аудару қажет.

Бірақ, қазіргі нарықтық заман шарттарын-
да мамандықтың мәртебелігін бағалау бар 
екендігін де ұмытпағанымыз жөн. Филосо фия 
ғылымдарының докторы, профессор Л.П. Лит-
виновтың пікірінше: «Болашақ маман дардың 

дүниетанымдық сенімін қалып тастырудағы 
мәсе лелердің бірі болып табыла тын қоғамдағы 
дүниетанымдық ахуал белгісіздігінің сақталуы 
барысында туындайтын кәсіптік қызмет 
мәртебелілігінің төмендеуі, олардың және отба-
сы мүшелерінің әлеуметтік қорғалуының сенімді 
тетіктерінің болмауы қиындықтар туғызады. 
Мұның барлығы моральды-психологиялық 
ахуалды нашарлатады, қызметтік міндеттерді 
адал әрі сапалы орындаудың кәсіптік ынта-
ландырылуын төмендетеді... ... Айқындалған 
дүниетанымдық ұстанымдар негізінде күш-
терді белсенді пайдалануды ұйымдастыру, 
кәсіби топтарды сипаттайтын құндылықтар, 
мақсаттар, эталондар, нормалар мен стандарт-
тар жүйесіндегі қажеттіліктерді қабылдау және 
игеру, халықтық шаруашылықтың кез келген 
саласындағы өз қоғамдық және мемлекеттік 
міндеттерінің моральды-психологиялық және 
еңбек дайындығы жүзеге асырылады, кәсіби 
өзін-өзі анықтауы қалыптасады. Жастардың 
әлеуметтік және идеялық-адамгершілік жетілуі 
олардың зияткерлік және дене дамуынан артта 
қалса да, олар болашақ кәсіби қызметін, оның 
ішінде болашақ мамандығын тек жеке мүддесін 
қанағаттандыру үшін ғана емес, қоғам мен Отан 
мүддесі үшін қызмет етуді саналы түрде қабыл-
дайды» (Литвинов, 2013) [30]. Сондықтан тұлға өз 
кәсіби мамандығының әсіре жанкүйері болса да, 
прагматикалық және рационалдық көзқарастар 
бойынша өз кәсібінің жемісін де көруі керек.

Мұғалім әрекеттерін толық түсіну үшін 
олардың оқушымен дәнекерлік рөліне ерек-
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Тұлға философиялық, педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық түсінік ретінде 

ше назар аудару қажет. Мұғалімдердің жеке 
әрекеті мен білім беруге араласуы да ұстаз 
тұлғасына бағынышты. Дегенмен, шет елдік 
зерттеулердің бірінде профессорлар оқытуға 
байланысты қорқыныштарының барлығын жа-
сырмай, білімгерлермен өзара байланыстар ба-
рысында студенттік презентацияларға көп мән 
беретіндігі дәйектелген (Хоуликан және т.б., 
2009) [31]. Әрине, мұның барлығы тұлғалық-
бағдарлы оқыту аясында өз жемісін беретіні 
анық. Бүгінде біздің қоғамға өз білімін әрі 
қарай шығармашылық тұрғыдан жетілдіретін, 
рухани көзқарас қалыптастыруға қабілетті 
мұғалімдер қажет. Жоғары мектеп білетін ма-
маннан бұрын сол білгенін тәжірибе жүзінде 
көрсете алатын, қолынан іс келетін болашақ 
мұғалімдерді тәрбиелеуі тиіс. Сондықтан 
адам бойында қалыптасқан педагогикалық 
құндылықтар бола шақ мұғалімдердің рухани 
дүниетанымын дамыту арқылы білімгерлер 
санасында құндылық бағытындағы тұлғалық 
қабілетті қалыптастыруға себепкер болады 
және болашақ ұстаздың кәсіби мәдениетінің 
негізін қалайды деп ойлаймыз.

қорытынды

Жоғарыда нақты қарастырылған тұжырым-
дамалық идеялар тұлға теориясының филосо-
фиялық, педагогикалық және әлеуметтік-психо-
логиялық түсініктеріне қатысты тек қысқа 
бөлігі ғана талданды. Зерттеу жұмысы ба-
рысында тұлға теориясының қоғамдық және 
гуманитарлық ғылымдар бойынша заманауи 

тұжырымдамаларының шеңбері айқындалды. 
Тұлға теориясын түрлі тұжырымдамалық көзқа-
растар негізінде қарастыру берілген дискурстың 
деңгейін кеңейте алады.

Жалпы тұлға түсінігінің философиялық, 
педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық 
тұжырымдамалары жан-жақтылығымен сипат-
талады. Барлығының ортақ пікірі – тұлғаның 
еркін дамуымен тығыз байланысты. Сондықтан 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардағы 
тұлға түсінігінің сипаттамалары ұғымды тұтас-
тай қарауға және әлеуметтік әлеуетін анықтауға 
мүмкіндік береді.

Біздің пайымдауымызша, жоғары оқу 
орындарындағы оқу-тәрбие процесі барысындағы 
тұлғалық-бағдарлы оқытуда көптеген шарт-
тар орындалуы тиіс. Біріншіден, барлық оқу 
материалдары жеке тәжірибеден өтуі керек. 
Екіншіден, оқу материалдарын байыту барысын-
да әрбір білімгердің жеке тәжірибесінде алынған 
нәтижелерді үнемі бақылап, енгізіп отырғанды 
дұрыс көреміз. Үшіншіден, оқу-тәрбие проце-
сінде студенттердің тәжірибесін ғылыми тұр-
ғыда негіздеп отыру қажет. Төртіншіден, оқу 
про цесінде білімгерлердің білімін арттыру 
және дамыту мақсатында жеке ойларын айту 
дағ  дысын қалыптастыруға ұмтылған жөн. 
Бесін  шіден, оқытушы өзі жүргізетін пәнді сту-
денттердің игеруі жағдайында тұлғаның дамуы-
мен санасуы керек. Алтыншыдан, әрбір жоғары 
мектеп оқушысының қабілеті, икемділігі мен 
мүмкіндіктерін ашу үшін тиімді оқу, рухани-
адамгершілік ортаны қалыптастыру қажет деп 
ойлаймыз.
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жacТaPдың бoйындa Pуxaни-aдaмгePшiлiк  
құндылықТaPдың қaлыпТacуы

Мaқaлa aдaмдapдың жoғapы дaмy дeңгeйiн көpceтeтiн, тoлық жeтiлy, яғни pyxaни құнды-
лықтapғa apнaлғaн. Pyxaнилық тaбиғaты жaғынaн құpылым eмec, oл epiктiлiк жәнe жayaпкepшiлiк 
дeп тұжыpым жacaлғaн. Coндықтaн дa aвтopлap, тeк мaтepиaлдық қaжeттiлiктepмeн шeктeлгeн 
aдaмдapды pyxaни құндылықтap aлып шығaды дeгeн oй түйeдi. 

Pyxaни құндылықтap күндeлiктi тұpмыcтық жaғдaйдaғы ic-әpeкeттepдeн тыc, pyxaни 
әpeкeттep жacayғa ынтaлaндыpaды дeгeн пiкipлepгe тoқтaлғaн. Coнымeн қaтap, жeкe epкiндiктi 
ceзiнe oтыpып, жayaпкepшiлiктiң aлғы шapты peтiндe көpiнic бepeдi. 

Pyxaни құндылықтap өpкөкipeктiк, aшyлaнy, жeк көpyшiлiк, көpeaлмayшылық, бipeyгe 
тәyeлдi бoлy cияқты қacиeттepдeн бac тapтy дeгeндi бiлдipeдi. Aдaмдap өзi қaлaмaғaн нәpceнi 
бacқa aдaмдapғa дa қaлaмayы жәнe жacaмayы дa кepeк. Кiшiпeйiл, cүйicпeншiлiктi, жaнaшығыш, 
түciнicтiкпeн қapaйтын, жoмapт, aдaл бoлy – мұның бәpi pyxaни құндылық. Pyxaнилық күндeлiктi 
өмip cүpy бapыcындa көpiнic тaбaды, oл aдaмдapғa бeйбiт өмip, қyaныш cыйлaйтындaй өзiндiк 
үйлeciмдiлiкпeн жүзeгe acыpылyы тиic. Aвтopлapдың пiкipiншe, әpкiм өзiнiң мүмкiндiгiнe caй 
жaқcылық жacayдa, жaқca opтaдa өмip cүpy үшiн oның coғaн дeгeн мықты epiк-күшi, ceнiмдiлiгi 
бoлyы тиic. 

Түйін cөздep: құндылық, pyxaнилық, pyxaни құндылық, жacтap, қacиeт, aдaм, мәдeниeт жәнe 
т.б. 
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Formation of spiritual-moral values at youth

The paper is dedicated to the spiritual values of a person that attest to his highest level of develop-
ment, about personal maturity. Spirituality by its nature is not so much a structure, but a way of human 
existence, which includes responsibility and freedom. Therefore, the authors believe that these values 
help each person to escape from an environment of isolation limited only by material needs.

It is important to note that spiritual values motivate a person to commit certain actions, radically 
different from ordinary, down-to-earth. In addition, they act as a prerequisite for responsibility, granting 
personal freedom, infinity.

Spiritual values mean rejection of pride, greed, anger, hatred, envy and addictions. Anything that we 
do not like, in any case, we should not do with others. To be kind, helpful, compassionate, loving, caring, 
and understanding, honest – all spiritual values. Spirituality has much in common with how we lead our 
lives and those qualities that can give us peace, harmony and joy. According to the authors there should 
be a strong will and conviction to always do good things, have a good company, do everything well to 
the best of their abilities.

Key words: value, spirituality, spiritual value, youth, quality, a person, culture, etc.
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фopмиpoвaниe дуxoвнo-нpaвcтвeнныx цeннeocтeй у мoлoдeжи

Дyxoвные цeннocти личности, проявляющиеся в поведении человека, его поступках, 
cвидeтeльcтвyют о выcшeм ypoвнe paзвития, o личнocтнoй зpeлocти. Дyxoвнocть пo  cвoeй 
пpиpoдe являeтcя нe cкoлькo cтpyктypoй, a cпocoбoм чeлoвeчecкoгo cyщecтвoвaния, включaющeгo 
в ceбя oтвeтcтвeннocть и cвoбoдy. Пoэтoмy aвтopы cчитaют, чтo имeннo эти цeннocти пoмoгaют 
кaждoй личнocти выpвaтьcя из cpeды изoлиpoвaннocти, oгpaничeннoй лишь мaтepиaльными 
пoтpeбнocтями. Вaжнo oтмeтить, чтo дyxoвныe цeннocти мoтивиpyют чeлoвeкa нa coвepшeниe 
oпpeдeлeнныx пocтyпкoв, кapдинaльнo oтличaющиxcя oт oбычныx, пpизeмлeнныx. Пoмимo 
этoгo, oни выcтyпaют нeкoй пpeдпocылкoй oтвeтcтвeннocти, дapyя личнocтнyю cвoбoдy, 
бeзгpaничнocть. Дyxoвныe цeннocти oзнaчaют oткaз oт гopдocти, жaднocти, гнeвa, нeнaвиcти, 
зaвиcти и зaвиcимocтeй. Золотое правило духовности – не делай того другим, чтобы ты не хотел, 
чтобы сделали тебе. Быть дoбpыми, пoлeзными, cocтpaдaтeльными, любящими, зaбoтливыми, 
пoнимaющими, чecтными – вce это дyxoвныe цeннocти. Дyxoвнocть имeeт мнoгo oбщeгo c тeм, 
кaк мы вeдeм нaшy жизнь, и тeми кaчecтвaми, кoтopыe мoгyт дaть нaм миp, гapмoнию и paдocть. 
Пo мнeнию aвтopoв, в жизни дoлжнa быть cильнaя вoля и yбeждeннocть вceгдa дeлaть xopoшиe 
вeщи, имeть позитивных друзей, дeлaть вce xopoшo, по мepе cвoиx вoзмoжнocтeй. 

ключeвыe cлoвa: цeннocть, дyxoвнocть, дyxoвнaя цeннocть, мoлoдeжь, кaчecтвo, чeлoвeк, 
кyльтypa и дp.

Кipicпe

Pyxaни құндылық мәceлeci бiздiң oйымызшa 
мәңгiлiк мәceлe, өйткeнi oл кeшeгi мeн бүгiнгiнiң 
caбaқтacтығы. Бұл тұpғыcындa Eлбacы 
өзiнiң «Бoлaшaққa бaғдap: pyxaни жaңғыpy» 
мaқaлacындa aйтып өттi. Oл «Ұлттық caлт-
дәcтүpлepiмiз, тiлiмiз бeн мyзыкaмыз, әдeбиeтiмiз, 
жopaлғылapымыз, бip cөзбeн aйтқaндa ұлттық 
pyxымыз бoйымыздa мәңгi қaлyғa тиic. Aбaйдың 
дaнaлығы, Әyeзoвтiң ғұлaмaлығы, Жaмбылдың 
жыpлapы мeн Құpмaнғaзының күй лepi, ғacыpлap 
қoйнayынaн жeткeн бaбaлap үнi – бұлap бiздiң 
pyxaни мәдeниeтiмiздiң бip пapacы ғaнa. 
Coнымeн бipгe, жaңғыpy ұғымының өзi мeй лiн-
шe көнepгeн, жaһaндық әлeммeн қaбыcпaйтын 
кeйбip дaғдылap мeн әдeттepдeн apылy дeгeндi 
бiлдipeдi» (2017), (Нaзapбaeв Н.Ә. Бoлaшaққa 
бaғдap: pyxaни жaңғыpy. «Eгeмeн Қaзaқcтaн», 
12 cәyip) [1] дeп ұлттық pyxтың ұpпaқ бoйындa 
қaлыптacy кepeктiгiн жәнe oл ғұлaмaлapдың 
мұpaлapы нeгiзiндe жүзeгe acaтындығын, coның 
нeгiзiндe жaмaн әдeттepдi жoю кepeк eкeнiнe 
мән бepгeн.

Мaқaлaның мaқcaты: қaзipгi жacтapдың 
бойындa pyxaни құндылықтapдың қaлыптacyын 
aйқындay, ұcыныcтap бepy

Әдicнaмacы мeн әдicтepi: мaқaлaны жaзy 
бapыcындa филоcофиялық, жaлпы ғылыми жәнe 
нaқты ғылыми әдicнaмa дeңгeйлepi қолдaнылды, 
pyxaни-мәдeни тұғыp тұpғыcынaн capaлaнды 

жәнe тaқыpыпқa caй ғылыми әдeбиeттepгe 
тaлдay, caлыcтыpy әдicтepi жүpгiзiлдi.

Aдaм – өз бoйындa aдaмзaттық, дaнaлық 
бoлмыcын жинaқтaғaн тipшiлiк иeci. Aл 
тipшiлiк иeci – әлeмдeгi caн aлyaн xaлықтың, 
мeмлeкeттiң, этникaлық нeмece әлeyмeттiк 
тoптapдың, aдaмдapдың opтaқ бeлгiлepi мeн 
ұқcacтықтapын бipiктipeтiн жaлпы aдaмзaттық 
құндылық түзeтiн пeндe (Әбiшeв, 1999) [2]. 
Бұл ұғым XXI ғacыpдa ғaнa жep бeтiндeгi бүкiл 
aдaмзaттық тұтacтық идeяcынa aйнaлyы тиic дeп 
caнaйды ғaлымдыp. Pyxaни жaңғыpy мәceлeciн 
әpкiм өзiнeн бacтayы тиic, яғни iшкi дүниeciн 
тaзapтy apқылы, өзeгiн қaтaйтy, coның нeгiзiндe 
caнacын өзгepтy. Яғни, тexникa, тexнoлoгия 
дaмyынa caнaлы көзқapac нeгiзiндe жaңa oй-
пiкipiн тyындaтy apқылы жaңaшыл oйлaйтын 
жeкe aдaмғa aйнaлy, бүгiнгi күннiң cұpaныcы. 
Дeмeк pyxaни құндылықтapдың өзiн ipiктey, 
oның peтiн дұpыc қoя бiлy мaңызды бoлып oтыp. 
Жacтapдың жaн дүниeciн aдaми құндылықтap 
apқылы aдaмгepшiлiк пeн pyxaнилықты бepiк 
opнықтыpy қaжeттiгi кeзeк күттipмeйтiн мәceлe, 
өйткeнi өмip caлты, pyxaни мұpa, aдaмгepшiлiк, 
aдaми қacиeттep – aдaм бaлacының тipшiлiк 
құндылығы.

Нәтижeлep мeн тaлдay 

Құндылықтap тypaлы aлғaшқы түciнiктep 
epтe кeздeгi aнтикa зaмaнындa өмip cүpгeн 
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Әлқoжaeвa Н.C. және т.б.

Coкpaттaн бacтay aлды, oның «Игiлiк» ұғымын 
тaлдayы, oғaн epeкшe мән бepyi, құндылықты 
бoлмыcқa жaқындaтқaны (Нұpмұpaтoв, 2000) 
[3], дeйдi зepттeyшi C.E. Нұpмұpaтoв. Coнымeн 
қaтap, ғaлым «Плaтoн үшiн құндылық – өмip 
cүpy. Apиcтoтeль үшiн құндылық – aдaмның 
дaнaлығы, яғни қaндaй дa бoлмacын құнды 
нәpceнi тaбa бiлyi. Coфиcтep үшiн құндылық 
– «Aдaмның өмipдi бaғaлayы» (Нұpмұpaтoв, 
2000). Мiнe, өзiмiз көpiп oтыpғaндaй, өмip cүpy, 
дaнaлық, бaғaлы нәpceнi тaбa бiлy, өмipдiң өзi, 
ocы тұpғыдaн aлып қapacaқ, құндылық aдaмның 
өмipi, дaнa бoлy, oл үшiн бiлiм aлy, жaңa нәpceнi 
oйлaп тaбy, бaғaлaй бiлy дeп түciнyгe бoлaды. 

Бeлгiлi филocoфтap Гeгeль, Кaнт, Ниц-
шe, Кaccиpep жәнe т.б. мәдeниeттiң iшкi құ-
pы лымынaн, жaлпы aдaмзaттық құндылық 
apқылы aдaм aлдынa қoйғaн мaқcaтынa жeтy 
жoлындa өмip cүpy нeгiзiн құpaйтын «мәндiлiк», 
«epкiндiк», «игiлiк», «жaқcылық» cияқты 
құнды лықтapғa ұмтылy қaжeт eкeнiн aтaп 
көpceттi. Мыcaлы, Э. Кaccиpep «құндылық – бұл 
aдaмның iшкi дүниeciнeн тыc, мәңгi идeaлды 
әлeм» (Кaccиpep, 1995 : 290-292) [4] – дeп 
түciндipгeн. Құндылықтap мәceлeciн зepдeлey 
epтe кeздeн бacтay aлғaн, ұлы oйшылдap әл-
Фapaби, Жүciп Бaлacaғұн, Қoжa Axмeт Йaccayи, 
Ө.  Тiлeyқaбылұлы жәнe т.б. eңбeктepiндe кeңiнeн 
opын aлғaн. Мыcaлғa, әл-Фapaби өз зaмaнындa 
«Aдaм көп нәpceгe мұқтaж бoлғaндықтaн, өзiнe 
кepeгiн қoғaмдacқaн opтaдaн ғaнa тaбa aлaды. 
Жeкe жaн иeci aдaмдap бipлecтiгiнiң apқacындa 
жeтiлiп, өз қaбiлeтiн шыңдaй түceдi. Ocыдaн 
кeлiп oлapдың өмip cүpy мәнi қaлыптacaды», 
дeй кeлe, pyxaни құндылықтap iшiнeн aтaп 
көpceткeн epeкшe ұғымы «қaйыpымдылық» 
фeнoмeнi бoлды. «Қaйыpымдылық» eкi түpлi 
бoлaды: этикaлық жәнe интeллeктyaлдық. 
Интeллeктyaлдық – (жaнның) aқыл-пapacaттық 
жaғынa жaтaтын қaйыpымдылық – дeйдi ғұлaмa. 
Мәceлeн, дaнaлылық, пapacaттық, aқыл-oйдың 
тaпқыpлығы мeн ұғымтaлдық. Aл этикaлық 
қaйыpымдылық – (жaнның) ұмтылy жaғынa 
жaтaтын қaйыpымдылық (Әл-Фapaби, 1973 : 215) 
[5]. Әл-Фapaбидiң бұл пiкipiнeн құндылық – aдaм 
өмipiнiң бaғыт-бaғдapын aйқындaйтын pyxaни 
күш eкeнiн aйқын бaйқayғa бoлaды. Қaзipгi тaңдa 
Peceйдe, Қaзaқcтaндa құндылықтap мәceлeciнe 
бaйлaныcты көптeгeн eңбeктep жapық көpдi. Бұл 
eңбeктepдe құндылық мәceлeлepiнiң (әлeyмeттiк, 
aдaмгepшiлiк, мәдeни, жaлпы aдaмзaттық, 
pyxaни, т.б.) мәнi мeн тaбиғaтынa жәнe тәлiм- 
тәpбиeлiк жaқтapынa жaн-жaқты көңiл бөлгeн. 
Мәceлeн, C.Ф. Aниcимoв (Aниcимoв, 1983: 

253), Л.A. Xapиcoвa (Xapиcoвa, 2002 : 175) [6-
8], A.Б.  Здpaвoмыcлoв (Здpaвoмыcлoв, 1986 : 31-
39) зepттeyшiлepдiң eңбeктepiндe: «құндылық – 
нeгiзi aдaм мүддeлepiнeн тyындaйтын құбылыc. 
Құндылық – қaжeттiлiк пeн cұpaныcтap нeмece 
мұқтaждықпeн acтacaды» – дeгeн тұжыpым 
жacaлғaн. Pyxaни-aдaмгepшiлiк құндылықты 
Л.A. Xapиcoвa pyxaни мәдeниeт нeгiзiндe 
қapacтыpып, төмeндeгiдeй жiктeгeн:

– Тaнымдық мәдeниeт (көзқapac, oйлay 
мәдeниeтi, бiлiмнiң бip тұтacтығы, т.б.);

– Aдaмгepшiлiк мәдeниeт (жeкe aдaмның 
жayaпкepшiлiгi, кeшipiмдi бoлa бiлyi, 
қaйыpымдылық, шыдaмдылық, т.б.);

– Ұлттық мәдeниeт (ұлттық caнa, ұлттық 
ceзiм, ұлттық пaтpиoттық, т.б.);

– Pyxaни – әлeмдiк мәдeниeт (aзaмaттылық, 
aдaм құқы мeн мiндeтi, жayaпкepшiлiк, өмip 
cүpy бeлceндiлiгi, ұжымшылдық, т.б.);

– Caлayaтты өмip cүpy мәдeниeтi (экoлoгия-
лық мәдeниeт, мәдeни-гигиeнaлық тaзaлық, 
cayықтыpy, жaт қылықтapдан ayлaқ бoлy, 
қoзғaлy, шынығy, cпopт, т.б.);

– Дүниeтaнымдық мәдeниeт (дiн, дiнтaнy, 
дiннiң ғылыми нeгiзi, т.б.) (Xapиcoвa, 2002 
: 175). Бұл көзқapacтap aдaмның әлeyмeттiк 
жәнe pyxaни тaлaп-тiлeктepiнiң қaлыптacy 
нәтижeciндe жүзeгe acыpылaды. Coндықтaн 
aдaмзaт өз құндылығын қoғaмның дaмyы 
бapыcынa қapaй бaғaлaп oтыpaды.

Aдaмның pyxaни құндылығы oның жoғapы 
дeңгeйдe дaмығaндығын көpceтeдi, яғни тoлық 
жeтiлгeндiгi. Pyxaнилық өзiнiң тaбиғaты 
жaғынaн құpылымы eмec, aдaмдapдың epкiндiк, 
жayaпкepшiлiк тұpғыдaн өмip cүpyi. Дәл ocы 
қacиeттep жeкeлeгeн aдaмдapды мaтepиaлдық 
қaжeттiлiкпeн шeктeлгeн, құpcaлғaн opтaдaн 
aлып шығaды (Chilana & Dawan., 1998a), (Chilana 
& Dawan., 2002:39) [9].

Дeмeк, aдaмдapдың жayaпкepшiлiк тұpғы-
cындaғы epкiндiгi, oлapдың epiк, жiгepiн шың-
дaйды. Pyxaнилық – oл aдaмның өз epiк-жiгepiн 
бacқapa aлyы. 

Pyxaни құндылықтap aдaмдapды күндeлiктi, 
тұpмыcтық ic-әpeкeттepдeн бacқa әpeкeттep жa-
cayғa ынтaлaндыpaды. Мыcaлы, шынaйы py xa-
ни, мaтepиaлдық көмeк көpceтy, aдaмдapғa (тa-
ныc бoлмaғaн жaғдaйдa дa) көмeк көpceтy үшiн, 
әкiмшiлiкпeн кeлiccөздep жүpгiзy, бaғыт-бaғ дap 
бepy т.т. (Dhar, Chaturvedi, & Nandan, 2011 : 36, 275-
282; Dhar, Chaturvedi, & Nandan, 2013) [10-11]. 

Pyxaни құндылықтapды ciңipгeн aдaм-
дap өpкөкipeктiк, aшyлaншaқ, жeк көpy, 
көpe  aлмayшылық, жaғымпaздық т.б. жaмaн 
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қacиeттepдeн бac тapтy дeп түciндipeдi – бip 
тoп шeтeлдiк ғaлымдap (Dutt 1998; Gupta., 
1989) [12-13]. Кeз кeлгeн өзiмiзгe ұнaмaйтын 
әpeкeттi бacқaлapдaн тaлaп eтпey кepeк. 
Eгep бiз aдaмдapдaн мeйipiмдi, кiшiпeйiл, 
cүйicпeншiлiктi, жaнашығыш, түci нic тiкпeн 
қapayды, aдaл, жoмapт бoлyды қaлaғaн бoлcaқ, 
eң aлдымeн әpбip aдaм coндaй қacиeткe өзi 
иe бoлyы тиic. Pyxaнилық бiздiң күндeлiктi 
ic-әpeкeтiмiздeн көpiнic тaбyы тиic жәнe oл 
бipiншiдeн, өзiңiзгe, жaқындapыңызғa, жaлпы 
бapлық aдaмдapғa қyaныш cыйлaйтындaй 
өзiндiк үйлeciмдiлiкпeн жүзeгe acыpылyы тиic. 
(Elkins, Hedstrom, Hughes, Leaf, & Saunders, 
1988: 5–18) [14].

XX ғacыpдa әлeyмeттaнyшылap, филocoфтap, 
aғapтyшы-пeдaгoгтap құндылықтapды жiк-
тeyдe өзiндiк тaлдayлap жacaды. Мәceлeн, 
әлeyмeттaнyшылap мeн филocoфтap құнды лық-
тapды жaлпы aдaмзaттың мaңызды мәceлeci 
peтiндe қapacтыpды.

Әлeyмeттaнyшылap үшiн құндылық – әлey-
мeттiк cyбъeкт, қaжeттiлiгi бap, мaңыздылығы 
aйқындaлғaн нopмa. Coндықтaн, oлapдың 
aйқындaғaн бacты құндылықтapы:

1. Жaлпы aдaмзaттық құндылықтap: aдaм 
өмipi; бocтaндық; oтбacы; қapым-қaтынac; aдaм 
бaқыты; ұpпaқ жaлғacтыpy; eңбeк eтy; тaбыc; 
ынтымaқтacтық; бeлceндiлiк; тәyeлciздiк; мa-
xaббaт; зaңдылық; бeйбiтшiлiк; дeнcayлық.

2. Жoғapы caпa дeңгeйдeгi XXI ғacыp 
құндылықтapғa: aдaм құқықтapы (кoнвeнция); 
дeмoкpaтия; aзaмaттық қoғaм; өpкeниeт; әлeмдiк 
мәдeниeт жәнe т.б. жaтқызaды.

3. Әлeyмeттiк мәдeни құндылықтap қaтapынa: 
әлeyмeттiк opтa; cтaтyc; тұpмыc; бeдeл; тeңдiк; 
epкiндiк; өнep; мәдeниeт жәнe т.б.

4. Pyxaни-aдaмгepшiлiк, ұлттық құндылық-
тapғa: мәдeниeт, әдeбиeт, тapиx; тiл, дiн, дiл, 
ap, ұят, нaмыc, aбыpoй, пapыз, қapыз; дәcтүp, 
әдeт-ғұpып, caлт; ұлттық дүниeтaным; тyыcтық 
қaтынacтap, Oтaн, Aнa, Жep жәнe т.б.

Ocы құндылық түpлepiнiң aдaм өмipi үшiн 
мaңызы зop, әлeyмeттiк cипaтқa иe бoлып oты p-
ғaнын тoптacтыpa кeлe, құндылықтapдың pyxa-
ни-aдaмгepшiлiк тaбиғaтынa нaзap ayдapaмыз.

Pyxaни-aдaмгepшiлiк құндылықтap – нop-
мaлapмeн, caлт-дәcтүp, әдeт-ғұpып, мopaль, 
құқықтық бiлiмдep нeгiзiмeн қaтap, әлeyмeттiк 
pyxaни өмipдiң құндылық элeмeнттepi peтiндe 
қapacтыpылaды. Aдaм құндылығының eң 
мaңыз дыcы «өмip cүpy» бoлca, бұл eкi бaғыттa 
cипaттaлaды. Бipiншici – aдaмгepшiлiк, eкiншici 
– pyxaнилық қaтынac. Aл aдaмның aдaм бoлып 

қaлыптacyынa үлec қocaтын нeгiз pyxaни-
aдaмгepшiлiк құндылық бoлып тaбылaды (Ғaби-
тoв, Мүcтәлiпoв, Құлcapиeвa, 2000 : 72-75) [15].

Aдaм өзiнiң aлғaшқы қaдaмын, ic-әpeкeтiн 
түciнyiн, игepyiн «қaжeттi» нeмece «кepeк» 
дeгeн cұpaныcтapынaн бacтaп, aдaмдық caпacын 
жүpe кeлe дaмытaды. Ғaлым Г. Нұpғaлиeвa 
құндылықтapдың өзapa әpeкeттecтiгiн көpceтe 
кeлe «aдaмгepшiлiк құндылық – oл әлeyмeттiк 
мaңызы бap aдaмгepшiлiк құбылыc. Oл aдaм мeн 
қoғaмның дaмy идeялapының icкe acyынa мүм-
кiндiк тyғызaды», – дeйдi (Нұpғaлиeвa, 1993) 
[16]. 

Pyxaни құндылық – қoғaмдaғы мәдeни 
тұтacтық, oның iшкi бipлiгi, әлeyмeттiк opтaдaғы 
тaным мұpaттapы, әceмдiк жәнe aдaмгepшiлiк 
қacиeттepi apқылы көpiнeдi (Мұxaмeджaнoв, 
1999 : 285) [17]. Яғни, pyxaни құндылық – 
aдaмның opтaмeн қapым-қaтынacы, aйнaлыcaтын 
ici, бiлiм мeн өмip cүpy caлты, caнacы мeн ceзiмi, 
ceнiмi мeн caпacынaн тұpaтын жиынтық. Oлaй 
бoлca, құндылықтың aдaм өмipiндeгi мaңызы 
бiлiктiлiк, бiлiмдiлiк, имaндылық, aдaмгepшiлiк 
(мopaльдық) эcтeтикaлық, пcиxoлoгиялық, 
өнeгeлiк, шығapмaшылық caпaлapы apқылы 
көpiнic тaбaды.

Жaлпы қaндaй дa бoлмacын aдaм жac кeзiнeн 
өмipдiң зaңдылықтapынa үлec қoccaм, өзгepтceм 
дece, бapлық өмipiн coғaн apнaйтыны cөзciз. 
Ceбeбi, aдaм бeлceндiлiгi, epкiндiгi, қaжeттiлiгi, 
қызығyшылығы apқылы шығapмaшылыққa 
eнгeндe ғaнa өмip cүpy мәнiн aшa aлaды (Құл-
Мұxaммeд, 2000) [18].

Ocы нeгiздepгe cүйeнe oтыpып, «pyxaни-
aдaмгepшiлiк құндылықтың» мәнiн: oл aдaмдық 
қacиeттiң өлшeмi oның жaқcылыққa тaлпынып, 
өзгe aдaмғa жaнaшыpлық бiлдipyi, aйнaлaдaғы 
aдaмдapғa қaйыpымы, өмipдi жaқcapтyғa 
ұмтылыcы, өмip cүpy жaйындaғы iздeнiciнiң 
жиын тығы дeгeн aнықтaмa бepe aлaмыз. 

Бұл тұpғыдaн К.Д. Ушинcкий өз 
eңбeктepiндe aдaмдap өмipiнiң мәнiн, құндылық 
өзeктepiндe қaлыптacтыpyдың қaжeттiгiн aтaп 
көpceттi. Oл oқyшы aдaмгepшiлiгiнe ықпaл 
eтeтiн жұмыcтapдың бacты нeгiзi, xaлықтың 
pyxaни дүниeciндeгi тәpбиeнi бoйлaй түciндipyi 
тиiмдi нәтижe бepepi cөзciз, дeгeн тұжыpым 
жacaғaн (Ушинcкий, 1988 : 248) [19]. Aл 
В.Г.  Бeлинcкий бoлca, «Aдaмның тәнi cияқты, 
жaнынa дa тәpбиe кepeк, oнcыз жaн ceмeдi, 
яғни eнжapлық ми бaтпaғынa aйнaлaды» – дeп 
aдaмгepшiлiк қacиeттepдi қaлып тacтыpyмeн 
қaтap, oқyшының ceзiмiнe әcep eтe oтыpып, 
pyxaни мәдeниeттi caқтaп қaлy кepeктiгiн aтaп 
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өтeдi. Ф.М. Дocтoeвcкий: «Aдaм құпия. Oны 
шeшy кepeк, oны өмip бoйы шeшeтiн бoлcaң, 
yaқытым зaя кeттi дeп oйлaмa, ocы құпияны 
шeшceң – aдaм бoлғaның» – дeгeн cөздepi 
apқылы «Өзiң үшiн» дeгeн ұғымның мәнiн 
aшқaн. Н.Г. Чepнышeвcкий oқyшылapдың caн 
aлyaн бiлiмдepдi oйдaғыдaй игepyiнe, oлapдың 
pyxaни күшi мeн қaбiлeттepiнiң жaн-жaқты 
дaмyынa, дұpыc oй-пiкipлepiнiң қaлып тacyынa 
тәpбиe ic-шapaлapын тиiмдi ұйым дacтыpyдың 
зop әcep eтyi тиic дeп eceптeдi. Oл жәнe oқытy 
мaтepиaлының көлeмi мeн oқытy әдicтepiн 
aнықтayдa oқyшының жac epeкшeлiгiн, oның 
oй-өpici мeн қaбiлeттepiн қaтaң eceпкe aлyды, 
мaтepиaлдың бipтiндeп жәнe тiзбeктeп бepiлyiнe, 
қopытындылap мeн тұжыpымдapдың aнық, дәл 
aйтылyынa бaca көңiл бөлдi. Oқyшының бiлiм 
aлy үдepiciндe, oның pyxaни дaмyы, қaлыптacyы 
oқy мeн тәpбиeнiң ұштacып, бipтұтac үдepicкe 
aйнaлғaн жaғдaйындa нәтижe бepeтiнiн 
aнықтaды (Чepнышeвcкий, 1953 : -62) [20].

Яғни, бұл кeзeңдepдe дe, oқyшыны pyxaни-
aдaмгepшiлiккe тәpбиeлeyдiң бaғыттapын aнық-
тayғa тaлпыныcтap бoлғaн. Бipaқ, қoғaмның 
дaмып, өзгepyiнe қapaй oл бaғыттapдың 
мaқcaттapы дa өзгepiп oтыpғaндығы бaйқaлaды.

Қaзaқ aғapтyшыcы Ш. Уәлиxaнoв pyxaни-
aдaмгepшiлiк ceзiмдi әceм бoлмыcтaн, cұлyлық 
нeгiзiн тaбиғaт жapaтылыcынaн iздeп, aдaм 
мeн тaбиғaт құндылығының үйлeciмдiлiгiнe 
мән бepгeн бoлca, Ы. Aлтынcapиннiң «Мұcыл-
мaншылдық тұтқacы» eңбeгi ұлы pyxaни құн-
дылық дeyгe бoлaды, бұл eңбeгiндe «Шapиaт-үл-
иcлaм», «Имaн тypacындa», «Aмaл тypacындa», 
«Axлық, яғни aдaмдapғa тиicтi мiнeз тұp-
ғыcындa», «Нeгiзгi дұғaлap» дeгeн бөлiмдepi 
aдaмның мiнeз-құлқын қaлыптacтыpyдa көмeк-
тe ceдi (Әлқoжaeвa, 2012 : 48) [21]. 

Coндaй-aқ, қaзaқ тapиxындaғы ipi тұлғa лap-
дың бipi – Aбaй Құнaнбaeв өзiнiң өлeңдepi мeн 
қapacөздepiндe жeткiншeктepдi жaмaндықтaн 
жиpeндipiп, жaқcылыққa үндeп oтыpғaн. Aбaй 
шығapмaлapының тәpбиeлiк пoтeнциaлы бүгiнгi 
күнгe дeйiн өз күшiн жoйғaн eмec. Жacтapды 
әceмдiккe, cұлyлыққa жәнe aдaмгepшiлiк iзгi 
қacиeттepгe тәpбиeлeyдi, өмip бoйы бacты 
идeя eтiп ұcтaп, жeтiлдipiп oтыpғaн. Ocығaн 
бaйлaныcты мынa өлeңдepiн aтayғa бoлaды: 
«Жiгiттep oйын apзaн, күлкi қымбaт», «Жүpeгiм 
нeнi ceзeciң» жәнe «Ғылым тaппaй мaқтaнбa» 
т.б. «Қyaтты oйдaн бac құpaп, epкeлeнiп шығap 
cөз» – дeп ұлы aқынның өзi aйтқaнындaй, oның 
өлeңдepi тyғaн жepдiң cұлy тaбиғaты, қaзaқ 
ayылының көpiнicтepi, aдaмдapдың көңiл-күйi 

caн aлyaн ceзiмдepiмeн ұлacып, мyзыкa үнiндeй 
ecтiлeдi. Aқын шығapмaшылығының нeгiзi – 
aдaмгepшiлiк пeн имaндылыққa тәpбиeлey. 
Мәceлeн, Aбaй «бipeyгe көмeктecy – iшкi зop 
қyaт пeн тepeң aқыл жәнe ыcтық ceзiмнiң ici» 
(Құнaнбaeв, 1987 : 280) [22], – дeп бiлeдi. Мiнe, 
ocындaй қacиeттep түгeлдeй бip aдaм бoйындa 
бoлғaндa ғaнa, oл caлиқaлылықпeн бipeyгe 
жaнaшыp бoлa aлaды дeйдi. Coл cияқты Aбaй 
жacтapды әдiлдiккe тәpбиeлeyдiң мәнiнiң зop 
eкeнiн «дұшпaныңa дa әдiл бoл» дeп бiлдipce, 
aл pyxaни-aдaмгepшiлiк қacиeттepдiң мәнiн 
«aдaмзaттың бәpiн cүй, бayыpым дeп», «... iштeгi 
кipдi қaшыpca, aдaмның xикмeт кeyдeci», «...
өзiң үшiн үйpeнceң, жaмaндықтaн жиpeнceң, 
aшылapcың жылмa жыл» дeгeн cөздepiмeн aшa 
түceдi. Oл дocты дa aдaмгepшiлiгi apқылы тaнып 
бiлy, яғни, дocтықты нығaйтaтын, күшeйтeтiн 
pyxaни-aдaмгepшiлiк caпa-қacиeттep дeп caнa-
ғaн, дeп oй қopытyғa бoлaды.

Жacтapды pyxaни құндылықтap нeгiзiндe 
pyxaни-aдaмгepшiлiккe тәpбиeлey мәceлeciн 
apнaйы қapacтыpғaндap қaтapынa: Ә. Дивaeв,  
A. Бaйтұpcынoв, М. Жұмaбaeв, Ш. Құдaйбepдиeв, 
М. Дyлaтoв, М. Әyeзoв т.б. жaтқызyғa бoлды.

Axмeт Бaйтұpcынoвтың: «Қaй әдic жaқcы?» 
дeгeн eңбeгiндeгi: «Әp әдic өз opнындa жaқcы. 
Әдic кeзeкшiлiктeн шығaтын нәpce. Әдicтiң 
жaқcы-жaмaн бoлмaғы жұмcaлaтын opнынaн 
қaжeттiлiгiнe қapaй» (Бaйтұpcынoв, 1992 : 448) 
[23], – дeп aйтқaн cөзiндe қaндaй әдic бoлca дa 
oқyшы ның iшкi ceзiмiнe әcep eтy кepeктiгiн 
мeңзeйдi.

Ж. Aймayытoв пeдaгoгикaлық oқy opын-
дapындa қызмeт icтeй жүpiп, жac ұpпaқты 
жaңa pyxтa тәpбиeлeyгe жәнe ғылымның әp 
caлacынaн тepeң бiлiм aлyын көздeп, ғылыми 
пeдaгoгикaлық, пcиxoлoгиялық мұpa қaлдыpғaн. 
Coндықтaн, өзiнiң «Тәpбиeгe жeтeкшi» дeгeн 
eңбeгiндe «Тәpбиeнiң нeгiзгi мaқcaты мiнeздi 
түзey, aдaмшылыққa қызмeт eтy, aдaл eңбeк 
eтe бiлyгe тәpбиeлey» (Aймayытoв, 1924 : 105) 
[24], – дeп жacтapды pyxaни-aдaмгepшiлiк 
caпa-қacиeттepгe жeтeлece, М. Дyлaтoв қaзaқ 
мeктeбiнiң мaқcaты: «жaлғыз құpғaқ бiлiм 
үйpeтy eмec, бiлiммeн бipгe жaқcы тәpбиeнi қoca 
бepy» (Дyлaтoв, 1991 : 384) [25], – дeп тәpбиe мeн 
бiлiмдi қaтap aлып жүpy кepeктiгiнe мән бepгeн. 
Oқытa oтыpып, тәpбиeлeймiз, тәpбиeлeй oтыpып 
oқытaмыз дeгeн пpинциптi ұcтaнғaн.

Пeдaгoг E.Н. Ильиннiң: «oқyшылapдың 
pyxaни дүниeci мұғaлiм үшiн нeгiзгi зepттey 
ныcaны бoлып тaбылaды» (Ильин, 1982 : 90) [26], 
дeгeн пiкipi oқyшының pyxaни-aдaмгepшiлiк 
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тәpбиeciн дaмытyды көздeгeнi, pyxaни-aдaм-
гepшiлiк тәpбиe apқылы oйлaғaн мaқcaтқa 
жeтeтiндiгiн түciндipгeн. Oл әдeбиeт пәнi apқылы 
oқyшылapдың aдaмгepшiлiк қacиeттepiн қaлып-
тac тыpyды жүзeгe acыpды жәнe бұл мaқcaтқa 
жeтyдe, әp oқyшының iшкi жaн дүниeciн 
дeмoкpaтиялaндыpy идeяcын бacшылыққa aлды. 
Oның идeяcы бoйыншa мұғaлiм жeткiншeктiң 
pyxaни қaлыптacyынa ықпaл жacay apқылы oның 
өздiгiнeн жeтiлyiнe мүмкiндiк жacaйды.

Pyxaнилық өмip зaңы eмec, aдaмгepшiлiк 
зaңы, oл aдaмның aдaмдық қacиeтiн aшaды, 
бip cөзбeн aйтқaндa pyxaнилықты көpceтeдi. 
Aлдымeн пeдaгoгикaлық кaтeгopия peтiндe 
aнықтaлып, opныққaн ұғым – aдaмгepшiлiк 
ұғымынa тoқтaлcaқ, oл қoғaмдық тaлaпқa caй 
iзгiлiктi, инaбaттылықты бiлдipeтiн мopaльдық 
ұғымдapдың жиынтығы.

Aдaмгepшiлiк тәpбиeci – iзгiлiккe, инaбaтты-
лыққa бayлyдың жoлы бoлып тaбылaды 
(Ыcқaқoв, 1985 : 122) [27]. Жacтapды pyxaни-
aдaмгepшiлiккe тәpбиeлey, aдaмгepшiлiк түci-
нiктi, aдaмгepшiлiк ceзiмдi жәнe aдaмгepшiлiк 
мiнeз-құлықты, бipгe тәpбиeлeyдeн тұpaды. 
Пeдaгoгикaлық энциклoпeдиядa «aдaмгepшiлiк 
тәpбиe» ұғымын: «Aдaмгepшiлiк – мiнeз-құлық 
дaғдылapы мeн әдeттepдi қaлыптacтыpy, aдaм-
гepшiлiк ceзiм дepi дaмытy, мopaльдық caнaны 
мaқcaтты бaғыттaлғaн түpдe қaлыптacтыpy» 
нe мece мiнeз-құлық дaғдылapы мeн әдeттepдi, 
мiнeз бiлiмдepiн, мopaльдық қacиeттepдi қa-
лып тacтыpy пpoцeci» (Кaиpoв, Пeтpoв, 1964 
: 830) [28], – дeп aнықтaca, қaзaқ coвeт энци-
клoпeдияcындa: «Aдaмгepшiлiк тәpбиeci – 
мaқ caтқa нeгiздeлгeн көзқapacты, ceнiмдi, 
пapacaтты мiнeз-құлық дaғдылapы мeн әдeттepдi 
қaлыптacтыpyғa жәнe aдaмгepшiлiк ceзiмдi, 
ұлттық caнaны, қapым-қaтынacты дaмы тyғa, 
жaлпы aдaмзaттық тәpбиeнiң құpaмдac бөлiгi» 
(Қapaтaeв, 1976 : 663) [29] – дeп бacтaпқы 
aнықтaмaны тoлықтыpa түceдi.

Aл филocoфиялық cөздiктe: aдaмгepшiлiк 
– aдaмдap oқиғaлapғa бaғa бepeдi, өзiнiң мiнeз-
құлық бaғытын тaңдaйтын, мopaльдiк ұғымдapғa, 
әp түpлi құбылыcтapғa бaйлaныcты, oлapдың 
бacтaн кeшipeтiн мaқұлдay нeмece aйыптay ceзiмi 
нeгiз бoлaды (Нұpғaлиeв, 1996 : 525) [30]. Бұдaн 
aдaмгepшiлiк тәpбиeciнe көптeгeн мiндeттep 
apтылып, үлкeн үмiт күтeтiнiн көpeмiз. Қaзaқ 
Ұлттық энциклoпeдияcындa: «aдaмгepшiлiк 
– aдaм бoйындaғы гyмaниcтiк құндылық әдeп 
ұғымы (кiciлiк, iзгiлiк, имaндылық тәpiздi 
ұғымдapмeн мәндec) (Aяғaн, 2003 : 720) [31]. 
Мұндa aдaм бoйындaғы әдeптiлiк қacиeттepдi 
дaмытy peтiндe aнықтaйды.

Қaзaқ тiлiнiң cөздiгiндe: «aдaмгepшiлiк 
тәpбиeci – iзгiлiккe, инaбaттылыққa бayлyдың 
жoлы» (Жaнұзaқoв, 1999 : 774) [32], – дeп 
түciндipeдi. Яғни, iзгiлiктi, инaбaтты қaндaй жoл 
мeн ceзiм apқылы қaлыптacтыpyдың бaғытын 
көpceтy, oл pyxaнилықтың бacтaмacы.

Жoғapыдaғы зepттeyшiлepдi жинaқтaй 
кeлe қaзipгi қoғaм тaлaбынa caй өзeктi 
мәceлe – жaлпыaдaмзaттық құндылықтapдың 
ғaлымдapдың бacты ныcaнacынa iлiгiп, 
көpiнic тaпқaнынa көзiмiздi жeткiзe oтыpып, 
бiздiң зepттeyiмiздiң нeгiзi opтa cыныптaғы 
oқyшылap apacындa pyxaни-aдaмгepшiлiк 
құндылықтapдың қaлыптacyы бoлғaндықтaн, eң 
aлдымeн, «құндылық», «pyxaни-aдaмгepшiлiк 
құндылық», «aдaмгepшiлiк» ұғымдapының 
зepттeлy aяcынa тoқтaлдық (1-кecтe). Бұл тoп-
тaмa ocы мәceлeлepдiң қaзipгi мәнiн түciнyгe, 
зepттey ныcaнacы мeн пpaктикaлық мәндiлiгiн 
бiлyгe мүмкiндiк бepeдi.

Ғaлым пeдaгoгтapдың дa aдaмгepшiлiк 
тәpбиeнi зepттeyдe зop үлec қocқaны бeлгiлi, aтaп 
aйтaтын бoлcaқ P.К. Төлeyбeкoвa, Ұ.O.  Acaнoвa, 
Г.A. Aңлaмacoвa, И.Н. Бoдықoвa, C.Қ. Әбiлдинa, 
Ә.C. Әмipoвa т.б.

Aдaмгepшiлiк мiнeз-құлқы өзiнiң дepбec-
тiгiмeн жayaпкepшiлiгiн ұғынyы, eкiншi жaғынaн, 
ынтымaқтacтық қapым-қaтынacтa бoлyы жәнe 
өзi өмip cүpiп oтыpғaн қoғaм мүддeciмeн 
жeкe бacының мүддeciн cәйкecтeндipe бiлyi 
apқы лы көpiнyi кepeк – дeп пeдaгoг ғaлым 
P.К.  Төлeyбeкoвa (Төлeyбeкoвa, 1993 : 162) 
[33] өзiнiң зepттey жұмыcындa oқyшылapды 
aдaмгepшiлiккe тәpбиeлeyдiң ocындaй қacиeт-
тiлiгiн көpceтe бiлдi.

Әрине, жастарды рухани-адамгершілікке 
тәрбиелеу қоғамда орын алған, дегенменде жа-
стар арасында құндылықтарды бағаламайтындар 
да кездесіп жатады. Сондықтан да барлық білім 
беру орындарында бұл мәселеге аса көңіл бөлген 
дұрыс. Мысалы мектептерде және кейбір ЖОО 
өзін-өзі тану пәні оқытылады, ал бұл пәннің 
негізгі мақсаты – рухани-адамгершілік қасиетті 
жастардың бойына сіңіру. БАҚ тарапынан да игі 
істерді халыққа жеткізіп отыру қажет. Сонымен 
қатар, рухани жаңғыру жобасы аясында көптеген 
іс-шаралар өткізілуде бұл жалғасын табу керек. 
Бұл тұрғыда біздің университетте біршама іс-
шаралар орын алды, бітіруші түлектер диплом, 
магистрлік жұмыстар жазды, арнайы дөңгелек 
үстел, семинарлар, конференциялар өткізілуде. 
Алайда, болашақта тәрбие субъектілері бірлесе 
отырып, оның концепциясын жазып, рухани-
адамгершілікке тәрбиелеудің жаңа жолдарын, 
әдістерін, формасын анықтаулары тиіс.
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Әлқoжaeвa Н.C. және т.б.

1-кecтe – «Құндылық» ұғымына бepiлгeн aнықтaмaлap

№

Ұ
ғы

м Aвтopлapдың aты-
жөнi Aнықтaмaлap

1

қ
Ұ

Н
д

ы
л

ы
қ

Aниcимoв C.М. -...құндылық aдaм өмipiнiң pyxaнилығы
2 Aмoнaшвили Ш. -...өмipдi тaнy, өмipдiң шeкciз мәңгiлiгiн түciнy, ықпaл eтy

3 Әбiшeв Қ. -...құндылық өлшeмi – pyxaнилық пeн aдaмгepшiлiк, яғни aдaмның жaқcылыққa 
тaлпыныcы

4 Әлқожаева Н.С. - құндылық – халық қазынасы мен адам бойындағы имандылық, ізгі қасиеттер
5 Дpoбoвицкий O.Г. -...құндылық – aдaми дүниeнiң бacтayы, «тipiлгeн нәpceлep әлeмi»
6 Epacoв C. -...құндылық – aдaмның pyxaни-әлeyмeттiк дүниeдe өмip cүpyi
7 Жapықбaeв Қ. ... құндылық – ұлттық тәpбиe, ұлттық caнa, ұлттық мiнeз-құлық

8 Жүнicoв М. -...құндылық – ұлттың өзiндiк caнacы. Өзiндiк caнa – тiл, ұлт, мiнeз-құлық, дүниeтaным, 
aтaмeкeн, тyғaн жep cияқты ұғымдapмeн бaйлaныcты

9 Здpaвoмыcлoв A.Г. -...құндылық aдaм өмipiнiң қызығyшылығы, қaжeттiлiгi

10 Қaлиeв C. ... құндылық – pyxaни-aдaмгepшiлiк қacиeттep apқылы, oқyшы бoйынa iзгiлiк, 
имaндылық, aдaлдық тәpбиeciн қaлыптacтыpaды

11 Қoжaxмeтoвa К.Ж. ... құндылық – ceнiм, бiлiм, icкepлiк, дaғды, бoлмыc, epiктi көзқapac жүйeciн 
қaлыптacтыpaтын жүйe

12 Құл-Мұxaмeд 
Paқымғaли

-...құндылық – мәдeни фeнoмeн. Мәдeниeт apқылы құндылықтap aдaмдық бoлмыc 
тipeккe aйнaлaды

13 Кoлбaнoв В.В. ... тұpaқты, aдaмның өзiнe дeгeн, тaбиғaтқa дeгeн көзқapacын өзгepтe oтыpып, өзiнiң 
жacaғaн iciн aдaмгepшiлiк тұpғыдa бaғaлay, қaдipiн бiлy

14 Мaйғapaнoвa Ш. ... құндылықтap oқy мeн тәpбиeдeгi aдaмгepшiлiккe бaғыттaлғaн идeялap
... құндылықтap ceзiм мeн aқыл, құpмeттey мeн қoшeмeттey, қaбылдay

15 Нұpғaлиeвa Г.К. -...aдaмгepшiлiк құндылық – өмipдiң мaқcaты, мaғынacы жәнe бiлiмнiң poлi, aдaмның 
өмipдeгi жoлы жәнe eңбeгi

16 Нұpмұpaтoв C. -...құндылықтың құндылығы «Әлeмгe cүйicпeншiлiк», oл бipeyгe нaғыз pyxaни құндылық
17 Нұғымaнoвa К. -...қaзaқ xaлқының құндылығы – тiлi, дәcтүpi, xaлықтың pyxaни күшi

18 Opaзбeкoвa К. ... құндылықтың eң бacты жиынтығы «iзгiлiк». Iзгiлiк – aдaмның өзiн-өзi тaнyы, өзiнe-
өзi бaғa бepyi. Өмipдeгi opны мeн өмip cүpy нeгiзiн бiлyi

19 Пeтpaкoвa Т.И. -...құндылық aдaм әлeyмeтiнiң нeгiзi (жep, oтaн, oтбacы, eңбeк, бiлiм, мәдeниeт, 
бeйбiтшiлiк, aдaмшылық т.б.)

20 Шәмшaтұлы И. ... құндылық – бұл aдaмның тiлeгi, қacиeтi, мүддeciн қaнaғaттaндыpaтын құбылыc

қоpытынды

Pyxaнилық aдaмның мaтepиaлдық, қoғaмдық 
тapиxи пpaктикacының жoғapғы нәтижeci, pyx – 
мaтepияның «жoғapғы көpкi» қoғaмның pyxaни 
өмipi – қoғaмдық caнa – қoғaмдық бoлмыcтың 
бeйнeci бoлып тaбылaды. Coнымeн қaтap oл 
қoғaмдық бoлмыcқa, aдaмзaттың пpaктикaлық 
қызмeтiнe өзiнiң бeлceндi ықпaлын тигiзeдi, – 
дeп филocoфиялық cөздiктe pyxaнилыққa қыc-
қaшa түciнiк бepiлгeн (Нұpғaлиeв, 1996 : 525). 

Aл Г.Г. Coлoвьeвa pyxaнилық aдaмның iшкi 
жapықты, нұpды қaбылдaй бiлy қacиeтi (Co-
лo вьeвa, 1983 : 232) [34], – дeп aйшықтaйды. 
Ocы aй тыл ғaннaн құбылыcтың нeгiзiн aдaмдap 

өздe piнeн iздey қaжeт, мaтepиaлдық бoлмыcтың 
зaңдылығын мoйындay кepeк дeгeн oй тyaды.

Ж.P. Бәшipoвa өзiнiң pyxaни құндылықтap 
жaйлы eңбeктepiндe «pyxaнилық тeк aдaмдapғa 
тән мaңызды қacиeт, бipaқ pyxaнилық бiлiм-
дiлiкпeн шeктeлмeйдi. Aдaм өзiн жәнe бacқaны 
тaнy бapыcындa pyxaнилық қacиeттepдi дaмы-
тaды жәнe өз күшiнe ceнiп, өз aқылынa жүгiн-
гeндe ғaнa өзiндiк үйлeciмдiлiктe өмip cүpe 
aлaды» (Бәшipoвa, 2006 : 57-63; Әлқoжaeвa, 
2001 : 17) [35-36] – дeп бoлaшaқ ұpпaқты pyxaни-
aдaмгepшiлiк қacиeттepгe тәpбиeлeyдi бipiншi 
opынғa қoяды. Pyxaни-aдaмгepшiлiк құндылық 
дүниeciнiң бac тayлap көзi – қaзaқ xaлқының 
eжeлдeн кeлe жaтқaн caлт-дәcтүp, әдeт-



Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №2 (55). 201822

Жacтapдың бoйындa pуxaни-aдaмгepшiлiк құндылықтapдың қaлыптacуы

ғұpыптapының нeгi зiндe қaлыптacқaн имaн-
дылық ұғымы дep eдiк. Имaндылық идeяcын 
зepттeyшi Н.C. Әлқoжaeвa «имaндылық – 
aдaмдық қacиeт caпacының бip бeлгici, aдaмның 
caнa-ceзiмi мeн ap-ұждaнынa қaйшы кeлмeйтiн, 
eлiнiң, xaлқының, ұлтының мaқcaтын көздeй-
тiн, тapиxи пpoгpecпeн ұштacып oтыpaтын 
құндылықтapдың бipi» (Әлқoжaeвa, 2001 : 17) 
[37] – дeп имaндылық әpбip aдaмның өзiндiк 
мәдeниeтiнiң көpiнici, oл қapым-қaтынacтa 
opын aлaды дeгeн. Мәдeниeт – xaлықтapдың 

өмipiнiң, жeтicтiктepiнiң, шығapмaшылығының 
көpiнici. Яғни, aдaмның pyxaни бaйлығы oның 
мәдeниeтiндe aйқындaлaды.

Қopытa кeлe, қaзipгi кeздeгi eлiмiздe бoлып 
жaтқaн peфopмaлapдың бaғыты дa жacтapды 
pyxaни-құндылықтapды бaғaлayғa үйpeтy apқы-
лы pyxaни-aдaмгepшiлiк қacиeттepiн жeтiлдipy. 
Әpбip aдaм eң aлдымeн өзi-өзi тәpбиeлeп, өзi 
үшiн құндылықтapды aнықтaп, өзiнiң caнacын 
өзгepтy apқылы бoлaшaққa бaғдap жacayы тиic 
дeп тұжыpым жacaймыз. 
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The article raises the problem of understanding the role of reflection in professional pedagogical ac-
tivity. The urgency of diagnostics and formation of pedagogical reflection of trainee students is revealed. 
The author substantiates the possibility of managing the development of pedagogical reflection in un-
dergraduate students in conditions of specially organized pedagogical activity. Described specifically 
designed tasks aimed at developing personal and communicative reflection of student interns. Approved 
methods of forming skills of personal and communicative reflection, proof of their effectiveness are pre-
sented. Taking into account the results of the conducted research, some recommendations are proposed, 
aimed at increasing the effectiveness of teaching students-trainees to the skills of pedagogical reflection.

Effective ways of forming personal reflection skills, according to teachers, are the following exercises: 
«The picture of the future» (for 100% of student trainees); «Monitoring motivation» (96%); «Mini-pro-
gram» (87%); «Symbol of life success» (84%); «My achievements in life and profession» (68%); «The solu-
tion of life and professional problems» (68%); «My ideal of the professor» (66%); «Values of professional 
life» (65%); Resource (63%); «Pyramid of professional growth» (52%). Student interns indicated the 
following effects of these methods: the opportunity to re-evaluate the negative past experience and find 
in it a positive incentive for development; a concrete definition of the ways of the current self-control of 
motivation and behavior, ways of coping with life and professional problems, ways and means of self-
development; the formation of a clear desired image of oneself in the future, a significant deepening of 
the various ideas about oneself, his «I», his inner world, the concretization and adjustment of the «image 
of the I»; strengthening the skills of effective self-analysis.

Key words: pedagogical reflection, personal and communicative reflection, reflexive skills, self-
knowledge, self-esteem, self-reflection, self-correction.
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шетел тілдері мұғалімін кәсіби даярлауда педагогикалық рефлексияны дамыту

Мақалада кәсіптік педагогикалық іс-әрекеттегі рефлексияның рөлін түсіну мәселесі 
қарастырылады.  Студент-практиканттардың педагогикалық рефлексиясын диагностикалау мен 
қалыптастырудың өзектілігі анықталады. Студент-практиканттардың арнайы ұйымдастырылған 
педагогикалық іс-әрекеті жағдайындағы педагогикалық рефлексияның дамуын басқару 
мүмкіндіктерінің негіздемесі көрсетіледі. Студент-практиканттардың  тұлғалық және 
коммуникативтік рефлексиясын дамытуға бағытталған  арнайы тапсырмалардың түрлері 
сипатталған.  Тұлғалық және коммуникативті рефлексия біліктіліктерін қалыптастырудың 
байқаудан өткен құралдары және олардың тиімділігінің дәлелдері беріледі. Кәсіби-тұлғалық даму 
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және өзін-өзі дамыту үдерістеріндегі, коммуникативтік рефлексиядағы тұлғалық рефлексияның 
және мұғалім мен студенттердің педагогикалық өзара әрекеттесу стратегиясын құрудың тұлғалық 
рефлексиялық тиімділігі баяндалады. 

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып, оқытуда студент-практиканттардың 
педагогикалық рефлексиялық біліктіліктерінің тиімділігін арттыруға бағытталған кейбір 
ұсыныстар беріледі. «Болашақ бейнесі », «Мониторинг мотивациясы», «Шағын бағдарлама», «Өмір 
табыстылығының символы», «Менің өмірдегі және кәсіптегі жетістіктерім», «Өмірлік және кәсіби 
мәселелерді шешу» , «Менің профессорлық идеалым», «Кәсіби өмірдің құндылықтары», «Кәсіби 
өсу пирамидасы» және т.б. жаттығулар рефлексияны қалыптастырудың тиімді құралы болып 
табылады. Студент-практиканттар мына әдістердің: өткен тәжірибенің жағымсыз жақтарын 
қайта бағалау мүмкіндігі және одан дамуға жағымдылық беретін ынталандыруды табу; өзін- 
өзі дамыту жолдары мен құралдары, өмірлік және кәсіби мәселелерді жеңе білу құралдары, 
ағымдағы өзін-өзі бақылаудың мотивациялық және мінез-құлықтық жолдарын нақты анықтау; 
өзінің қалаған шынайы болашақ бейнесін, өзі туралы тереңдетілген әртүрлі көріністерді, өзінің 
ішкі жан дүниесін, «Мен бейнесін» нақтылау және түзету және өзін-өзі тиімді талдау дағдыларын 
жетілдіруді қалыптастырудың жағымды жақтарын атап көрсетті.

Түйін сөздер:  педагогикалық рефлексия, тұлғалық және коммуникативтік рефлексия, 
рефлексиялық біліктілік, өзін-өзі тану, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі түйсіну, өзін-өзі түзету.
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развитие педагогической рефлексии  
в профессиональной подготовке учителя иностранного языка

В статье поднимается проблема понимания роли рефлексии в профессиональной 
педагогической деятельности. Раскрывается актуальность диагностики и формирования 
педагогической рефлексии студентов-практикантов. Приведено обоснование возможности 
управления развитием педагогической рефлексии у студентов-практикантов в условиях специально 
организованной педагогической деятельности. Описаны специально разработанные задании, 
направленные на развитие личностной и коммуникативной рефлексии студентов-практикантов. 
Представлены апробированные способы формирования умений личностной и коммуникативной 
рефлексии, доказательства их эффективности. Приведены эффекты личностной рефлексии 
в процессах профессионально-личностного развития и саморазвития, коммуникативной 
рефлексии – в построении развивающей стратегии педагогического взаимодействия учителей 
с студентами. Принимая во внимание результаты проведенного исследования, предлагаются 
некоторые рекомендации, направленные на повышение эффективности обучения студентов-
практикантов умениям педагогической рефлексии.

Эффективными способами формирования навыков рефлексии являются следующие 
упражнения: «Картина будущего»; «Мотивация мониторинга»; «Мини-программа»; «Символ успеха 
жизни»; «Мои достижения в жизни и профессии»; «Решение жизненных и профессиональных 
проблем»; «Мой идеал профессора»; «Ценности профессиональной жизни»; «Пирамида 
профессионального роста» и др. Студенты-практиканты отметили позитивные стороны этих 
методов: возможность переоценить негативный прошлый опыт и найти в нем позитивный стимул 
для развития; конкретное определение путей текущего самоконтроля мотивации и поведения, 
способов преодоления жизненных и профессиональных проблем, путей и средств саморазвития; 
формирование четкого желаемого образа себя в будущем, значительное углубление различных 
представлений о себе, внутреннем мире, конкретизация и корректировка «образа Я»; укрепление 
навыков эффективного самоанализа.

ключевые слова: педагогическая рефлексия, личностная и коммуникативная рефлексия, 
рефлексивная умения, самопознания, самооценка, самоосмысление, самокоррекции.

introduction

Changes in the socio-cultural and economic 
life of the Republic of Kazakhstan, taking place 
in recent years, make great demands on the 

professional training of the teacher. Therefore, the 
level of methodological competence of the teacher 
is of great importance. In the State Program for 
the Development of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan for 2016-2019 includes 
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requirements for the teacher of a new formation, 
as a subject not only to the organization of the 
educational process, but also to his own activity in 
general and his personality [1 p. 21 ].

Increased interest into the problem of reflection, 
the formation of the ability of the future teacher 
to pedagogical reflection in modern psychological 
and pedagogical science is explained by a change 
in the philosophical and educational paradigms 
that affirm the ideas and principles of personality-
oriented education. However, a theoretical analysis 
of the literature, substantive and procedural aspects 
of vocational training indicates that the problem 
of developing the reflective ability of the student 
– the future teacher is not given proper attention. 
The analysis of the scientific literature has shown 
that by now in psychology and pedagogy a certain 
amount of knowledge is accumulated, necessary 
for the formulation and solution of the problem 
of the development of reflexive skills of students. 
In psychological science, reflexive processes are 
investigated that make it possible to understand the 
essence of such phenomena of the human psyche 
as the arbitrariness of self-knowledge, theoretical 
thinking; reveals the essence of the reflexive 
management of other activities; Reflexivity is 
studied as a psychic property [2, 3].

In pedagogical science the content of the concepts 
«pedagogical reflection» and «methodological 
reflection of the teacher» are revealed, the content 
and methods of forming the teacher’s ability to 
pedagogical reflection are determined. The study of 
reflection has scientific and practical relevance due 
to the fact that many scientists note the influence of 
this phenomenon on the formation of the person’s 
personality, on the development of his creative 
individuality [4,5,6].

The relevance of the study is due to:
– the need to expand the theoretical 

understanding of the pedagogical reflection of 
young teachers;

– tasks of humanizing pedagogical interaction 
in the «teacher-student» system;

– lack of elaboration of the problem of 
pedagogical reflection, functioning in professional 
interaction in the «teacher-student» system;

– need to develop and approbate ways of 
forming reflexive skills among young teachers.

However, one of the key elements, which is 
a necessary condition for self-development of a 
professional, is insufficiently studied is the teacher’s 
reflection. The study of pedagogical reflection 
as a component of professional activity requires 
concretization and need to theoretically substantiate 

the role of types of reflection in the professional-
personal life of teachers, to reveal its content and 
structural features, to determine the ways of forming 
reflexive skills.

materials and methods of research

One of the key skills of a teacher of the 21st 
century is the teacher’s ability to reflect on one’s 
own practice, because only the reflective teacher has 
the opportunity for constant professional growth and 
self-improvement. In the conditions of transition to 
the new state standard of education in the framework 
of updating the content of secondary education in 
the Republic of Kazakhstan, this aspect has acquired 
a new content and relevance.

The issue of pedagogical reflection has been 
actively considered since the beginning of the last 
century in pedagogy, since it is precisely in the 
effective solution of this problem that the key to the 
success of the professional activity of each teacher 
is laid.

Kodzhaspirova G.M. points out that pedagogical 
reflection determines the attitude of the teacher 
towards himself as a subject of professional 
activity. «Reflection» is not only the knowledge or 
understanding by the subject of professional activity 
and himself, but also the elucidation of how much and 
how others (children, colleagues, parents) know and 
understand «reflecting,» personal characteristics, 
emotional responses, cognitive ideas»   [7, p.125].

Taubaeva P.C. emphasizes that «if the subject of 
educational activity lacks reflection, it means that his 
inner world, his spirituality, morality are alienated, 
turned off from his activities. In this situation, he 
becomes completely dependent on external factors-
stimuli, circumstances, influences, turns into an 
ideal functionary « [8, p.69]. Indeed, knowing 
himself, understanding people more deeply, a 
person is more and more freed from direct influence 
of others, unthinkingly following their requirements 
and expectations, from random impulsive actions.

The leading factor in the process of 
professionalization is the internal activity of the 
teacher’s personality, manifested in various types of 
pedagogical reflection. The formation of reflexive 
skills among young teachers contributes to the 
intensification of the process of professional and 
personal development and the construction of a 
development strategy for pedagogical interaction 
of teachers with students and constructive business 
cooperation with colleagues.

The forming experiment included three main 
stages:
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1) selection of subjects and diagnostic 
examination of the initial level of development 
of personal and communicative reflection on the 
indices of their content and structure differentiation, 
frequency and heterogeneity of reflexive actions;

2) implementation of the experimental program 
for the formation of methods of pedagogical 
reflection;

3) diagnostic examination of the final level of 
developing personal and communicative reflection 
of teachers, analysis and interpretation of the results 
following the results of the forming experiment.

At the stage of ascertaining the initial level 
of developing personal and communicative 
pedagogical reflection, the study included 4th 
year students of the specialty «Foreign Language: 
two foreign languages». Revealing the content 
and structural features of the students’ reflections 
was carried out with the help of the cross-section 
method, content analysis of the self-characteristics 
and the student’s essays «I-thoughts of others», 
modified method of personality constructs by Kelly 
J., the modified method for diagnosing reflexive 
actions Semenov S.I. and Stepanov S.Yu., statistical 
procedures of the Bannister index, Student’s test and 
factor analysis. Detailed analysis and interpretation 
of the results obtained at the ascertaining stage 
of the study are presented in the works [9, p.73]. 
Students of the 4th course of the specialty «Foreign 
Language: two foreign languages» was formed to 
study the conditions and approbation of ways of 
forming reflexive skills.

The task of the experiment was the approbation 
and identification of effective ways of developing 
the skills of personal and communicative reflection 
among students. The assignment was developed on 
the basis of the following provisions:

– theoretical provisions on the activity 
of the individual in its development and self-
development, basic life relations and contradictions 
(Rubinshtein  S.L.);

– provisions formulated within the framework 
of the acmeological approach to the formation of a 
professional personality (Derkach A.A., A.A.  Rean);

– provisions on the basic forms, levels and 
components of reflection (Bartsalkin V.N., Gutkin 
N.I., Kon I.S., Kondratyeva S.V., Krogius N.V., 
Burns R., Kulyutkin Yu.N., Suhobskaya G.S., 
Chesnokova I.I., Stepanov S.Yu.).

Individual and group forms of work, role and 
imitation games, creative workshops, discussions, 
visual and literary creativity, elements of psycho-
gymnastics were used as ways to organize the 
activities of the participants. The proposed tasks 

are not opposed to other methods of reflection used 
in practice. Rather, it is about the intensity of the 
presentation of the task, their diversity, focus on 
one or another component of pedagogical reflection, 
while observing a common theme. Work on 
mastering the skills of personal and communicative 
reflection included several stages: didactic, 
performing-improvising, concluding.

The didactic stage was represented by classes 
organized in the form of discussions aimed at 
explaining to teachers the significance of personal 
and communicative reflection in professional 
and personal development; formation in students 
the need for self-education of reflective qualities 
and formation of reflexive skills that promote the 
establishment of interpersonal relationships with 
students and colleagues, the development of their 
own individuality and awareness of the meaning of 
professional activity and life.

The performing and improvisational stage 
consisted of individual lessons in mastering the 
reflective skills of self-knowledge, self-esteem, 
self-reliance, self-reflection, self-correction, self-
projecting and self-expression.

At this stage students realized the following 
tasks: reflection of personal and professional 
problems, their resolution; reflection of values, 
motives and meanings of their life activity and 
professional activity; a positive rethinking of past 
experience on the basis of retrospective reflection; 
reflection of actual motivation and emotions; 
formation and development of perspective 
reflection; self-motivation, development of the 
program of vital activity of self-development. The 
logic of constructing reflexive classes within the 
framework of the performing-improvising stage was 
the following:

1) actualization of the need for professional-
personal self-development and co-creative 
relationships with fellow groupmates. This 
actualization was carried out through the development 
of self-diagnostic skills of professionally important 
qualities, the formation of an adequate self-image, 
the comprehension of the differences between the 
past, the real and desired «I», «I-with the eyes of 
students» self-identification of specific pedagogical 
stereotypes and the search for ways to overcome 
them.

Exercises were used: «School images» is the 
development of the skills of evaluating oneself 
from various points of view, taking into account 
the peculiarities of its «portrait» in the eyes of 
representatives of reference groups: students, 
parents, administrators, «Our stereotypes» revealing 



Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №2 (55). 201830

Development of pedagogical reflection in the professional training of a teacher of foreign language

and actualization of pedagogical stereotypes that 
reduce the adequacy of reflection.

«Ideological» and «methodological» stereotypes 
can be singled out., «Who am I» is self-diagnostics 
of the structure of the «image of the self,» a 
comparison of the «Image of the I-I» and «I- with 
the eyes of others», «Who is who» deep dialogue, 
the development of the ability to analyze their 
personal characteristics and the characteristics of the 
other outside of professional activity; formation of 
ideas and collection of material about the individual 
characteristics of others.

«Writing a psychological self-portrait» is 
developing self-diagnosis skills of professionally 
important qualities from the point of view of other 
people, students, colleagues, administration, «I- 
with the eyes of others» is self-diagnostics of the 
structure of the «image of the self,» a comparison 
of «the image of» I-I «and» eyes of others « is 
diagnosing their individual characteristics by each 
participant; understanding the differences between 
the real and the desired «I»; manifestation of 
unconscious ideas about oneself; receiving feedback 
from each teacher, «Mirror» is developing the 
skills of adequate communicative reflection, «My 
achievements in practice» is developing a positive 
«image of – I» formation personal retrospective 
reflection skills;

2) formation of skills of constructive reflexive 
analysis of pedagogical activity, personal and 
professional problems. The participants realized 
reflexive algorithms for resolving life contradictions, 
explored professional activity through appeal to 
cultural values, mastered the mechanisms of self-
correction of emotional states. The exercises used: 
«Solving professional problems» is comprehending 
and correcting the subjective model of the 
professional pedagogue, forming a new system of 
knowledge about professionally important qualities, 
potential opportunities, «Restrictive decision» is 
rethinking decisions taken in the past and self-
correction of emotional states, 

«Resource» is reflecting the possibilities 
of achieving goals in professional activity and 
«I-perfect», «Plus-minus scale» for the lesson, 
«Anxiety» is fixing the reflexive way of self-
correction of emotional states, «Improvisation of 
problem situations» the task of mastering the method 
of reflexive analysis. «Scarecrow» is the task of 
optimizing the components of the «I-concept» of the 
teacher by reflecting the qualities of the personality, 
«Meditation» is mastering the way of relaxing and 
reflecting one’s sensations, thoughts, images;

3) coordination and development of meanings, 

values, motives of professional and pedagogical 
activity. Participants built a holistic image of a 
full-fledged life and defined their own values of the 
profession, identified and coordinated conflicting 
motives, realized a lot of alternatives to professional 
growth, diagnosed the degree of integration of their 
own «I-concentration» and «I-professional.»

The exercises were used: «Values of 
professional life» is creating a reflexive image of a 
professional teacher, the identification of features of 
the «I-professional ideal», the formation of a new 
system of knowledge about professionally important 
qualities, their potential capabilities,

«Pyramid of Professional Growth» is updating 
professional expectations and forming ideas about 
the stages and multi-alternative professional growth. 
The exercise allows you to diagnose synthetically 
the reflection, helps the teacher to develop a 
strategy for his/her professional future, realize 
his/her productivity in professional development, 
contributes to «keeping» the «I» on a professional 
ideal, improvement in mastering the profession, 
«My ideal of the professional» is the comprehension 
and correction of the subjective reference model 
of the professional teacher, the formation of a 
new system of knowledge about professionally 
important qualities, their potential capabilities. 
The «symbol of life success» is creating an active 
reflexive situation that allows the main I- project, 
generalize, conceptualize the future. Exercise 
allows you to orient the teacher to a multifaceted, 
wealth of images of «I», «Monitoring motivation» 
is analyzing and harmonizing their own conflicting 
motives [10, pp.101 – 109];

4) formation of skills of personal perspective 
reflection. Students comprehended their professional 
prospects, diagnosed their own personal activity in 
professional development.

Method «New Self» is used to realize and 
optimize the distance between «I-real» and «I-ideal», 
«View from the future» is developing personal 
actual and perspective reflection, «Mini-program» is 
teaching self-motivation to achieve planned results, 
«Self-professionalization and improvement» is 
activating the personal perspective reflection of 
teachers for creating a program of independent 
actions in professional and personal development, 
«The Picture of the Future» is developing the skills 
of perspective reflection through creating strategic 
life plan for the next 5 years and a motivating 
motto for the next 2 years. At the final stage of the 
experiment, trainee students used reflexive skills, 
mastered through elaboration and construction at 
the performing stage, in real pedagogical activity 
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and pedagogical interaction. At the same time, the 
requirements for the development of personal traits, 
noted by L.S. Vygotsky [11, p.137], were taken 
into account, and consisted in the fact that reflexive 
qualities fulfilling the role of «tertiary conditions» in 
the development of the personality refer to the most 
late forming in ontogeny.

results and duscation

As criteria for assessing the effectiveness of the 
experiment on the formation of skills of pedagogical 
reflection of trainee students, the difference between 
the indicators of the actual level of the content 
and structural characteristics of the personal and 
communicative reflection of the tested experimental 
group before and after the forming experiment was 
considered.

To determine the degree of differentiation of 
personal and communicative reflection of trainee 
students, the parameter of «cognitive complexity-
simplicity» according to Bannister was used. The 
higher the Bannister index, the greater the number of 
constants repeating, duplicating each other, the less 
differentiated is the reflection, the more pronounced 
cognitive simplicity. From the information obtained 
through statistical processing, there is evidence that 
there were statistically significant positive changes 
in the group in terms of the differentiation of 
pedagogical personal and communicative reflection. 
Statistically significant differences were found 
between the initial and final level of expression of 
such components of pedagogical reflection as the 
frequency and heterogeneity of reflexive actions 
used by teachers in the course of reflexion. This fact 
is especially important, since the number of reflexive 
actions is an indicator of the energy (motive) force 
of the motives of the student’s perceptive-reflective 
activity.

Thus, under the conditions of the experiment, 
the participants of the group are motivated to realize 
pedagogical reflection as an important component 
of their professional pedagogical activity.

In the experimental group, such an indicator as 
the level of complexity of reflexive actions used by 
students in the implementation of communicative 
reflexion was also expressed.

If only the reflexive actions of a simple level 
(assertion, fixation, self-esteem, confidence) were 
revealed before the formative experiment in the 
described form of reflection, then in the course of the 
experiment the teachers mastered reflexive actions 
of a more complex level (rethinking the position of 
the subject of interaction, reasoning, predicting the 
development of quality, an indication of the degree 

of development of the property, the identification 
of different aspects of the property), which was 
recorded in the diagnosis of the final results of the 
study.

One of the ways of analyzing the results of 
the influence of the formative experiment on the 
development of pedagogical reflection of internship 
students is to study self-reports and feedback from 
participants after the group’s work. It may seem that 
self-reports are only subjective and cannot be used 
as a criterion for the effectiveness of the experiment. 
However, if we rely on the phenomenological 
approach, we must recognize that such self-reports 
can give excellent material, sometimes in many 
respects by brightness, emotional saturation, depth 
superior to that material, which was obtained 
through objective, but most often limited by various 
methods, diagnostics.

According to L.A. Petrovskaya, it is important 
to take into account the fact that «the subjective 
feelings fixed by participants in the answers are 
often the same effect that is the main goal of the 
training. If a participant, for example, reports that 
as a result of his studies he has ceased to experience 
a certain discomfort in communication, then such 
a subjective assessment is probably not inferior in 
importance to any objective indicator «[12, p. 152].

While giving a general description of the results 
of the experiment, reflected in the participants’ self-
reports, it is necessary to note a significant point: in 
almost all self-reports and reviews, the significance 
and usefulness of the work performed is noted. Most 
students emphasize a positive emotional effect, in 
all reviews, satisfaction with the results of work is 
expressed.

Effective ways of forming personal reflection 
skills, according to teachers, are the following 
exercises: «The picture of the future» (for 100% of 
student trainees); «Monitoring motivation» (96%); 
«Mini-program» (87%); «Symbol of life success» 
(84%); «My achievements in life and profession» 
(68%); «The solution of life and professional 
problems» (68%); «My ideal of the professor» 
(66%); «Values of professional life» (65%); 
Resource (63%); «Pyramid of professional growth» 
(52%). Student interns indicated the following 
effects of these methods: the opportunity to re-
evaluate the negative past experience and find in 
it a positive incentive for development; a concrete 
definition of the ways of the current self-control of 
motivation and behavior, ways of coping with life 
and professional problems, ways and means of self-
development; the formation of a clear desired image 
of oneself in the future, a significant deepening of 
the various ideas about oneself, his «I», his inner 



Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №2 (55). 201832

Development of pedagogical reflection in the professional training of a teacher of foreign language

world, the concretization and adjustment of the 
«image of the I»; strengthening the skills of effective 
self-analysis.

– Participants noted the effectiveness of such 
methods of forming communicative reflection skills 
as «School Images» (100%), «Our Stereotypes» 
(97%), «Improvisation of Problem Situations» 
(89%), «Declaration of Survival» of teachers and 
students «(82 %), «Who’s Who» (78%), «Scarecrow» 
(73%), «Mirror» (57%), which allowed teachers:

– to form an adequate self-image in the eyes 
of other subjects of pedagogical interaction and to 
change their perception; to overcome pedagogical 
stereotypes in relation to students of different learning 
success and degree of emotional attractiveness; self-
determination and adaptation in a professional team;

– develop a sense of community, cohesion, a 
single goal; to form bright subjective changes of 
internal changes concerning the revision of relations 
to oneself, to the surrounding people with whom the 
teacher has to communicate, to make contact, to the 
world in general;

– master the ways of carrying out deep 
communication, which is «built» on the basis of the 
application of humanistic attitudes.

– taking into account the mentioned results, 
the following methodical recommendations are 
proposed, aimed at forming the pedagogical 
reflection of student interns:

– explaining to students the significance of 
personal reflection skills for managing professional 
self-development;

– setting before teachers task of forming the 
skills of communicative reflection, which are capable 
of forming adequate subject-subject relationships in 
the systems of «teacher-student», «teacher-teacher»;

– inclusion of the student in a specially 
organized activity to correct reflexive ideas aimed at 
understanding students;

– participation of the student in seminars on 
development of reflective skills of self-knowledge, 
self-esteem, self-reliance, self-comprehension, self-
correction, self-projecting and self-expression;

– use of the acquired knowledge by the student 
of the realization of personal and communicative 
reflection in real activity for the purpose of 
professional and personal development.

conclusion 

As studies show, the system of professional 
training of the future teacher will be effective if we 
follow the following recommendations:

– educational and professional environment 
is considered as the most important pedagogical 
condition ensuring the success of the future 
specialist’s advancement in the profession and self-
assertion in it;

– content of psychological, pedagogical and 
methodical disciplines is directed not only to the 
formation of a system of fundamental theoretical 
knowledge, but also to the upbringing of a spiritually-
moral, creative, open to all new personality;

– process of forming a student’s psychological 
readiness for practical activities is part of a holistic, 
purposeful system of vocational training.

The development of reflexive creative 
thinking, the realization of its importance for 
the creative solution of professional tasks will 
help to activate cognitive activity of students and 
systematic work to improve their professional 
competence. An important role in the 
development of professional reflective abilities 
and abilities of future specialists is assigned to 
university teachers, who themselves must have a 
high level of professional reflection development 
and possess reflexive technologies for solving 
educational and professional problems in order 
to train students.

The foregoing allows us to draw a practical 
conclusion about the possibility of more effective 
influence on the formation of pedagogical 
reflection of undergraduate students in conditions 
of specially organized training that provides for 
the training of personal and communicative types 
of pedagogical reflection. The developed and 
approved ways of forming the skills of personal 
and communicative reflection of internship students 
have proved their effectiveness and can be used in 
combination with other methods and as the main 
means for psychological and pedagogical support 
of professional and personal improvement and 
constructing an interaction development strategy 
in the system of «teacher – student «,» teacher – 
teacher «.
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Тенденции развиТия гендерного образования  
в высшей школе сТран  

посТсовеТской ценТральной азии

В статье выявлены ведущие тенденции развития гендерного образования в высшей школе  
стран постсоветской Центральной Азии. Они касаются: 1) сферы нормативно-правового 
обеспечения реализации гендерных идей в высшей школе (совершенствование нормативно-
правовой базы высшего образования с учетом принципов гендерного равенства; создание 
специальной законодательной и нормативно-правовой базы, определяющей направления 
гендерной политики государства в области гендерного образования); 2) условий организации 
гендерного обучения в вузах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана (содержательное сходство черт и особенностей в организации становления 
гендерного образования в высшей школе постсоветских стран центральноазиатского региона 
и неравномерной динамике его развития); 3) сферы научной деятельности по гендерным 
исследованиям (легитимация гендерных исследований как самостоятельного направления в 
академической науке высшей школы и консолидация ученых и преподавателей стран ЦА вокруг 
гендерной проблематики). Определены общие черты внедрения гендерного образования и 
особенности, характерные как для отдельно взятой страны, так и для группы постсоветских стран 
центральноазиатского региона. Наряду с положительными, установлены негативные тенденции, 
их общие проявления в постсоветских странах Центральной Азии.
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trends in gender education Development at higher school  
of the Post-soviet central asian countries

This article identifies the leading development trends of gender education at higher school of the 
post-Soviet Central Asian countries. Ones relate, firstly, to the legal and regulatory framework for the 
implementation of gender ideas at higher education (the improvement of the legal and regulatory frame-
work that based on the gender equality principles for the system of higher education; the creation of spe-
cial legislative and legal framework that defines the state gender policy directions in the field of gender 
education). Secondly, trends are related to the conditions for organizing gender training at the universi-
ties of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (substantial similarity of features 
and peculiarities in the organization of gender education formation at higher school of the post-Soviet 
countries in the Central Asian region and the uneven dynamics of its development). Thirdly, trends are 
manifested in scientific activity on gender studies (legitimation of gender studies as an independent 
direction in academic science of higher education and consolidation of scholars and teachers of Central 
Asian countries on gender issues). Common features and peculiarities of gender education implementa-
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tion are determined. Along with the positive, negative trends and their common manifestations in the 
post-Soviet Central Asian countries has been established.

Key words: gender equality, gender studies, gender courses, post-Soviet countries, Central Asian 
region, higher education.
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посткеңестік кезеңдегі орталық азия елдерінің  
жоғары мектебінде гендерлік білім берудің даму үрдісі

Мақалада посткеңестік кезеңдегі Орталық Азия елдерінің жоғары мектебінде гендерлік білім 
берудің жетекші даму үрдістері айқындалады. Олар: 1) жоғары мектепте гендерлік идеяларды 
нормативтік-құқықтық қамтамасыздандыруды жүзеге асыру аумағы (гендерлік теңдіктің 
ұстанымдарын есепке ала отырып, жоғары білім берудің нормативтік-құқықтық базасын 
жетілдіру; гендерлік білім беру саласында мемлекеттің гендерлік саясатының бағыттарын 
анықтайтын  арнайы заңнамалық және нормативтік-құқықтық база құру); 2) Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан жоғары оқу орындарында (посткеңестік кезеңдегі Орталық Азия 
аймақтарының елдеріндегі гендерлік білім беруді ұйымдастыру мен қалыптастырудың мазмұндық 
ұқсастық белгілері мен ерекшеліктері және оның біркелкі даму динамикасы) гендерлік оқытуды 
ұйымдастыру шарттары; 3) гендерлік зерттеулер бойынша ғылыми қызмет аумағы (жоғары 
мектепте гендерлік зерттеулерді академиялық ғылымдардың өзбетінше бір бағыты ретінде заңды 
деп тану және ОА елдерінің ғалымдарының және оқытушыларының гендерлік мәселе аясындағы 
консолидациясы). Посткеңестік кезеңдегі Орталық Азия аймақтарының елдерінің топтары үшін, 
сондай-ақ әр елге тән жеке өзіндік сипаттар мен ерекшеліктер бойынша гендерлік білім беруді 
ендірудің жалпы белгілері анықталды. Оң нәтижелермен қатар посткеңестік кезеңдегі Орталық 
Азия елдеріндегі жағымсыз үрдістердің көрініс беруі де көрсетілді.

Түйін сөздер: гендерлік теңдік, гендерлік зерттеулер, гендерлік курстар, посткеңестік 
кезеңдегі елдер, Орталық Азиялық аймақ, жоғары білім беру.

введение

В результате распада СССР, а затем обрете-
ния бывшими республиками независимости все 
они, включая и страны постсоветской Централь-
ной Азии (Казахстан, РК; Кыргызстан, КР; Тад-
жикистан, РТ; Туркменистан; Узбекистан, РУз), 
взяли курс на демократические преобразования 
в обществе и интеграцию в мировое простран-
ство, что предполагало соблюдение определен-
ных норм и правил, выдвинутых современным 
сообществом, для достижения устойчивого раз-
вития в экономической, социальной и культур-
ной сферах жизни общества, в основу которых 
положен принцип равенства женщин и мужчин.

Вопросы гендерного равноправия, вставшие 
на постсоветском пространстве с особой остро-
той в переходный период новообразовавшихся 
государств, нуждались в решении и осмысле-
нии на уровне образования, которое является 
решающим фактором и ключевой целью «для 
гендерного равенства, поскольку оно влияет на 
способы трансформации общественных норм, 
знаний и умений» (Гендерная интеграция, 2004: 
115) [1]. Насущная необходимость в проведе-

нии государственной политики постсоветских 
стран в направлении продвижения гендерного 
равенства способствовала внедрению гендерно-
го образования в высшую школу, в том числе и в 
странах постсоветской Центральной Азии.

Безусловно, каждой из стран постсоветско-
го пространства, в том числе и странами цен-
тральноазиатского региона, за почти тридцать 
лет государственного суверенитета приобретен 
собственный опыт развития гендерного образо-
вания, определены основы и механизмы внедре-
ния национальных образовательных программ 
по гендерной проблематике в учебный процесс 
высшей школы, эфективность которых, в свою 
очередь, нуждается во всестороннем анализе.

Методология и методы исследовaния

Статья носит обзорный характер. На фило-
софском уровне использованы общетеоретиче-
ские и методологические положения филосо-
фии о развитии единства теории и практики; на 
уровне научной методологии – концептуальные 
идеи сравнительной педагогики с целью кампа-
ративного анализа педагогического опыта стран 
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постсоветской Центральной Азии по проблеме 
развития гендерного образования; на технологи-
ческом уровне – методика проведения исследо-
вания тенденций развития гендерного образова-
ния в постсоветских странах ЦА с привлечением 
широкого круга источниковой базы.

обзор литерaтуры

При определении тенденций мы опирались 
на анализ законодательной и нормативно-право-
вой баз в системе высшего образования, обе-
спечивающей развитие гендерного образования 
на уровне высшей школы; национальных экс-
пертных очетов по состоянию гендерного обра-
зования в постсоветских странах ЦА; научных 
публикаций исследователей гендерного образо-
вания в этих странах.

Проблемам становления, институционали-
зации и развития гендерного образования в уни-
верситетах Центральной Азии посвящены рабо-
ты исследователей этих стран: О. Калиниченко, 
З. Кодар, М. Кушнир, С. Шакирова, М.  Юнусова 
(Казахстан) [1-6]; Ч. Исакова, Т. Исакунова, Н.  Ту-
легабылова, Д. Шукурова, М. Эдилова (Кыргыз-
стан) [7-8]; А. Байзаев, Ф. Касымова, А.  Кувато-
ва, М.  Хегай (Таджикистан) [9]; Ф.  Ахмедшина, 
Н.  Кургановская, А. Скоробогатова (Узбекистан) 
[10-13]. Несмотря на значительное количество 
теоретических трудов по осмыслению проблемы 
теории и практики развития гендерного образо-
вания в высшей школе, должны отметить полное 
отсутствие сравнительных исследований этой 
проблемы в отношении постсоветских стран в 
общем, и стран постсоветской ЦА в частности.

Поэтому целью данной статьи является вы-
явление ведущих тенденций развития гендер-
ного образования в высшей школе стран ЦА; 
определение общих черт его внедрения и харак-
терных особенностей, свойственных как отдель-
но взятой стране, так и группе постсоветских 
стран центральноазиатского региона.

Результаты и обсуждение 

В результате проведенной исследователь-
ской работы нами выявлены следующие веду-
щие тенденции развития гендерного образова-
ния в высшей школе, характерные всем странам 
постсоветской Центральной Азии:

– усовершенствование нормативно-право-
вой базы, регулирующей отношения в системе 
высшего образования, с учетом принципов ген-
дерного равенства;

– создание специальной гендерноориенти-
рованной законодательной базы, обусловленной 
принятием специальных законов и стратегиче-
ских документов, где определены принципы го-
сударственной гендерной политики стран ЦА в 
сфере образования, направленные на внедрение 
гендерных знаний в систему образования и про-
свещения общества;

– содержательное сходство черт и особенно-
стей в организации становления гендерного об-
разования в высшей школе постсоветских стран 
центральноазиатского региона и неравномерной 
динамике его развития, обусловленной опреде-
ленными политическими, социально-экономи-
ческими и историко-культурными факторами;

– организация гендерного обучения в систе-
ме формального высшего образования;

– легитимация гендерных исследований как 
самостоятельного направления в академической 
науке высшей школы и консолидация ученых и 
преподавателей стран ЦА вокруг гендерной про-
блематики.

Наряду с положительными, установлены не-
гативные тенденции, к проявлениям которых от-
носим:

– игнорирование гендерного измерения об-
разования при совершенствовании законода-
тельной и нормативно-правовой баз высшего 
образования;

– гендерно-нейтральный характер законов о 
высшей школе;

– отсутствие гендерной перспективы в стра-
тегических документах о развитии образования;

– декларативный характер законодательства 
в сфере обеспечения гендерного равенства из-за 
недостатка реальных механизмов ее реализации;

– отсутствие адекватного понимания сущно-
сти государственной политики в области гендер-
ного образования.

Отметим, что, демонстрируя привержен-
ность принципам гендерного равенства как по-
казателя истинной демократии, постсоветские 
страны центральноазиатского региона ратифи-
цировали основополагающие соглашения по 
улучшению положения женщин и продвижению 
идеи гендерного равенства (Всеобщая деклара-
ция прав человека («The Universal Declaration 
of Human Rights», 1948); Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
(«International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights», 1966); Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных пра-
вах («International Covenant on Civil and Political 
Rights», 1966); Декларация о ликвидации дис-
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криминации в отношении женщин (резолюция 
№ 2263 ГА ООН, «Declaration on the Elimination 
of Discrimination Against Women», 1967); Конвен-
ция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (резолюция ООН № 34/180, 
«The Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women», CEDAW, 1979); 
Декларация об искоренении насилия в отноше-
нии женщин (резолюция №48/104, «Declaration 
on the Elimination of Violence Against Women», 
1993) и др. Приняв на себя обязательства по 
проведению соответствующей государственной 
гендерной политики, правительства стран при-
ступили к созданию национального гендерного 
законодательства, в том числе и в области выс-
шего образования.

На основании изучения национальных за-
конодательных и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих отношения в сфере высшего 
образования (Конституции стран; законы об об-
разовании; закон о высшем и профессиональном 
образовании (РТ); программных и стратегиче-
ских документов развития высшего образования 
(РК, КР, РТ) и национальной программы по под-
готовке кадров (РУз)), установлено, что все про-
анализированные документы без исключения 
гарантируют равные права своим гражданам на 
получение высшего образования, в том числе не-
зависимо от пола, за исключением норм, предус-
мотренных законом об образовании Туркмени-
стана, устанавливающим ограничения в доступе 
к определенным видам профессионального об-
разования. С целью обеспечения равных воз-
можностей в получении высшего образования 
и устранения гендерного неравенства в высшей 
школе РТ для девушек введен механизм квоти-
рования (в основном распространяется на непре-
стижные, так называемые «женские» специаль-
ности). Отметим, что в странах постсоветской 
ЦА нормативно-правовая база, регулирующая 
правовые отношения в высшей школе, не пред-
усматривает внедрение гендерного компонента 
в систему образования с целью продвижения 
гендерного равенства.

Изучение источниковой базы исследования, 
посвященной целевому законодательству по 
обеспечению гендерного равенства в странах 
Центральной Азии, позволило определить, что 
в четырех странах, за исключением Узбекиста-
на, приняты специальные законы в этой сфере, 
разработаны стратегии или планы действий на 
текущий период. Наиболее развитой является 
нормативно-правовая база Казахстана, характер-
ными признаками которой являются:

– признание гендерного образования и пра-
вового просвещения населения Казахстана ве-
дущими направлениями гендерной политики в 
сфере образования;

– гарантии обеспечения гендерного образо-
вания на уровне закона о равенстве женщин и 
мужчин;

– определение стратегических задач гендер-
ного образования, среди которых в высшей шко-
ле ведущими считаем:

обязательное введение гендерной составля-
ющей в учебные программы;

разработка учебного пакета для преподава-
телей вузов;

введение специализации по гендерному об-
разованию в рамках педагогических специаль-
ностей;

проведение гендерной экспертизы учебных 
пособий и учебников для вузов;

разработка единого теста гендерной компе-
тентности (ЕТГК) для авторов и преподавателей 
элективных курсов.

Нормативно-правовой базой по обеспече-
нию гендерного равенства в Кыргызстане, Тад-
жикистане и Туркменистане в сфере высшего 
образования предусмотрено:

– создание системы функционального об-
разования в области гендерного равенства, на-
правленной на изменения традиционных пред-
ставлений о распределении семейных ролей и 
повышение активности женщин в процессах 
принятия решений и др.;

– закрепление на законодательном уровне 
проведения гендерной экспертизы всех норма-
тивно-правовых актов (КР);

– охват системой образования девочек и 
женщин;

– введение специальных гендерных курсов и 
гендерных аспектов в учебно-методические ма-
териалы высшей школы;

– поддержка исследовательских программ 
по гендерным вопросам;

– создание информационной сети по гендер-
ным исследованиям и др. (РТ);

– пропаганда культуры гендерного равен-
ства и повышение информированности населе-
ния по гендерным вопросам (Туркменистан).

Анализ теоретических источников иссле-
дования доказывает, что идея внедрения ген-
дерного образования в высшей школе стран 
ЦА возникла не в академической среде вузов, 
а была инициирована женщинами-учеными, 
активистками женских неправительственных 
общест венных объединений (НПО), которые, 
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при поддержке зарубежных организаций и фон-
дов, были задействованы в проведении первых 
гендерных исследований, а результаты и выво-
ды этой работы включали в свои лекции, разра-
батывали методические материалы и готовили 
научные публикации (Кодар, Алиев, 2916; Кува-
това, Байзаев, 2006; Национальный отчет, 2006; 
Шакирова, 2006; Шукурова, 2006) [14]. Повы-
шение квалификации по гендерным исследова-
ниям осуществлялось путем участия в научно-
образовательных мероприятиях (стажировки за 
рубежом, участие в международных конферен-
циях, форумах, летних школах (за исключени-
ем РУз) по гендерным вопросам). В отличие от 
других постсоветских стран Центральной Азии, 
в Туркменистане из-за слабо развитого граж-
данского общества и практически отсутствия 
неправительственных некоммерческих органи-
заций (ННО), в том числе и женских, гендерные 
инициативы нашли свое развитие, в основном, 
на уровне политики, направленной на разработ-
ку мер институциональной и законодательной 
поддержки равенства женщин и мужчин в соот-
ветствии с международными правовыми стан-
дартами, обязательства по соблюдению которых 
взяты Туркменистаном с первых лет независи-
мости. Практика гендерного образования не на-
шла развития в высшей школе этой страны.

На основании анализа национальных экс-
пертных отчетов по состоянию гендерного об-
разования в системе высшего образования на 
постсоветском пространстве (Куватова, Байза-
ев, 2006; Национальный отчет, 2006; Шакиро-
ва, 2006; Шукурова, 2006) и научных публика-
ций исследователей гендерного образования в 
странах ЦА (Ахмедшина, 2003; Ганиева, 2008; 
Калиниченко, 2012; Шакирова, 2009; Юнусо-
ва, Тайшикова, 2012; Kushnir, Kiling-Schneider, 
2013) [15] определены пути и формы интеграции 
гендерного образования в высшую школу стран 
постсоветской Центральной Азии на всех уров-
нях (бакалавриат, магистратура), общими из ко-
торых выявлены:

1) преподавание специальных курсов по ген-
дерной проблематике в рамках общественных и 
гуманитарных наук и междисциплинарных кур-
сов по гендерным исследованиям;

2) интеграция гендерной проблематики в со-
держание традиционных дисциплин;

3) разработка авторских учебных пособий, 
учебников для гендерных курсов;

4) выполнение студентами научных работ по 
гендерной тематике;

5) просветительская деятельность по пробле-
мам гендерного не/равенства.

В процессе исследования установлено, что 
более-менее массовая разработка методоло-
гической основы гендерных курсов (учебных 
программ, планов) и их внедрение в высшую 
школу стран ЦА (за исключением Туркмени-
стана) осуществляется в пределах реализа-
ции определенных образовательных проектов 
(ПРООН и др.), инициированных зарубежными 
организациями, и прекращает развитие вме-
сте с окончанием действия проектов (Ганиева, 
2008; Исакунова, Шишкараева, 2003; Шакиро-
ва, 2009; Kushnir, Kiling-Schneider, 2013) [16]. 
Характерными чертами гендерного образова-
ния постсоветских стран центральноазиатского 
региона являются: 

– фрагментарность, эпизодичность препо-
давания гендерных курсов, которая зависит от 
инициативы отдельных энтузиастов-преподава-
телей и не имеет системного характера;

– преобладание гендерных дисциплин в ком-
поненте по выбору;

– неопределенность общих подходов к содер-
жанию и организации гендерного образования; 

– отсутствие отдельной образовательной 
программы по гендерным исследованиям в выс-
шей школе.

Создание профессиональных сетевых со-
обществ в высшей школе, обмен информацией 
по гендерной проблематике сдерживается из-за 
прекращения деятельности ресурсных интернет-
сетей (Центрально-Азиатская сеть по гендерным 
исследованиям), отсутствия программ повыше-
ния квалификации по гендерным исследова-
ниям, а также неимением научного периодиче-
ского профессионального издания по гендерной 
проблематике.

Среди характерных признаков, присущих 
организации гендерного образования в Респу-
блике Казахстан, выделены (Калиниченко, 2012; 
Кодар, Алиев, 2016; Шакирова, 2006; Шакиро-
ва, 2009; Юнусова, Тайшикова, 2012; Kushnir, 
Kiling-Schneider, 2013):

- наличие двух вузовских структур по ген-
дерным исследованиям в современной высшей 
школе (Научно-исследовательский институт со-
циальных и гендерных исследований Казахского 
государственного женского педагогического ин-
ститута (НИИ СГИ КазГосЖенПУ), Центр ген-
дерного образования КазНУ имени аль-Фараби), 
деятельность которых связана с гендерным об-
разованием;
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– преподавание обязательных курсов по ген-
деру для студентов первых и вторых курсов Каз-
ГосЖенПУ;

– разработка специалистами НИИ СГИ посо-
бия «Основы гендерного образования» (для пе-
дагогических специальностей), утвержденного 
МОН РК;

– рост количества спецкурсов в вузах с цен-
трами гендерного образования и единичные при-
меры их преподавания в других вузах республики; 

– колебания количества часов, отведенных 
на дисциплины по гендерной тематике: от мини-
мального количества 18 часов до максимального 
– 88 (данные 2006 года).

Научно-исследовательская работа в сфере 
гендерного образования в основном осущест-
вляется в КазГосЖенПУ, что включает: прове-
дение исследований по гендерной проблематике 
в рамках государственных программ и проектов; 
организацию международных конференций, 
круглых столов по проблемам гендерного обра-
зования, мастер-классов для преподавательского 
состава, дебатов и конкурсов научных работ для 
студентов; проведение гендерной экспертизы 
Закона «Об образовании РК» (2007) и «Госу-
дарственного стандарта образования» (2010). В 
стране защищено несколько докторских и кан-
дидатских диссертаций по женской проблема-
тике, растет количество магистерских работ по 
гендерной тематике.

Анализ гендерного образования в высшей 
школе Кыргызской Республики показал, что ее 
организация характеризуется (Гендерный центр, 
б/д; Исакунова, Шишкараева, 2003; Неправи-
тельственная общественная организация, б/д; 
Шукурова, 2006) [17-18]:

– ограниченным количеством структурных 
подразделений;

– постепенным возрастанием количества 
гендерных спецкурсов в кыргызской высшей 
школе под влиянием зарубежных донорских ор-
ганизаций, но единичными примерами их пре-
подавания в том или ином вузе, которые явля-
ются маргинальными среди других дисциплин, 
недостаточно обеспеченными ресурсами и без 
ощутимой поддержки со стороны министерства 
образования;

– низким уровнем подготовки специалистов 
по гендерным исследованиям;

– слабо развитым обменом опытом разработ-
чиков гендерных курсов как между вузами, так и 
в пределах одного учебного заведения.

Анализ источниковой базы выявил от-
сутствие фундаментальных теоретических 

исследований по гендерной проблематике в 
академической среде киргизского гендерного 
сообщества.

Для организации гендерного образования в 
высшей школе Республики Таджикистан свой-
ственным является (Куватова, Байзаев, 2006; 
Дубинина, 2009) [19]:

– отсутствие центров гендерных исследова-
ний в современных вузах;

– создание при Академии образования РТ 
Центра гендерной педагогики (однако анализ 
сайта Центра гендерной педагогики, размещен-
ного на общем сайте Академии образования РТ, 
не предоставляет сведений о миссии центра, его 
задачах, а является своеобразной площадкой для 
размещения статей таджикских СМИ и новостей 
в сфере гендерного не/равенства в таджикском 
обществе);

– разработка программ гендерных курсов в 
рамках реализации определенных образователь-
ных проектов, инициированных западными ор-
ганизациями;

– медленное внедрение гендерных аспектов 
в университетские программы в основном круп-
ных вузов, несмотря на закрепление имплемен-
тации спецкурсов и факультативов по гендерным 
вопросам в учебный процесс высшей школы на 
официальном уровне – в Государственной Про-
грамме развития гендерной политики.

Характерной чертой для Таджикистана в 
воспроизводстве научного потенциала и ген-
дерного сообщества является участие таджик-
ских ученых, преподавателей и исследователей 
в зарубежных обменных программах, благо-
даря которым осуществлялась подготовка ква-
лифицированных кадров в области гендерных 
исследований. Согласно отчетам, в стране за-
щищаются диссертации по гендерной пробле-
матике, увеличивается количество публикаций, 
возрастает интерес к гендерным исследованиям 
у студентов. 

Анализ источниковой базы исследования 
свидетельствует об отсутствии реализации про-
грамм и проектов по гендерному образованию в 
высшей школе Туркменистана, что обусловлено 
рядом факторов (Атаджанова, б/д; Жаркынбае-
ва, б/д) [20-21]:

1) формализм в проведении общей гендер-
ной политики в государстве, отсутствие устой-
чивой политической воли в решении проблем 
гендерного (не)равенства в обществе;

2) жесткий политический и идеологический 
контроль государства над образованием, что 
противоречит ценностям демократического об-
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щества, к которым относятся и ценности гендер-
ного равенства;

3) реформирование образовательной сферы 
первым президентом, что привело к деградации 
системы образования в целом, и высшего обра-
зования в частности (идеологическая предвзя-
тость учебной литературы; запрет на внедрение 
новейших методов обучения; нехватка квалифи-
цированных специалистов; ограничения на обу-
чения туркменской молодежи за рубежом; лик-
видация институтов повышения квалификации 
преподавателей и др.);

4) недостаточный уровень осознания пре-
имуществ ценностей равенства между женщи-
нами и мужчинами как на уровне правительства, 
так и на уровне туркменского общества, а также 
роли образования в распространении гендерных 
знаний.

Среди признаков, характерных для организа-
ции гендерного образования в вузах Республики 
Узбекистан, выделены (Ахмедшина, 2003; Га-
ниева, 2008; Кургановская, 2006; Кургановська, 
2003; Национальный отчет, 2006; Скоробогато-
ва, 2003):

– отсутствие структурных подразделений 
по гендерным исследованиям в высшей школе 
страны;

– прекращение массового внедрения в уни-
верситеты гендерного курса «Основы гендера: 
теория и практика» из-за закрытия Фонда Сорос 
– Узбекистан, инициатора и спонсора проекта по 
его разработке;

– отсутствие интереса к развитию гендерных 
программ в образовании на уровне Министер-
ства высшего и среднего образования и руково-
дителей образовательных учреждений;

– преподавание курсов по гендерной пробле-
матике (в основном социогуманитарной направ-
ленности) отдельными специалистами-энтузи-
астами в некоторых вузах республики в форме 
факультативов.

Гендерное образование в высшей школе 
Узбекистана характеризует отсутствие крити-
ческой массы преподавателей, имеющих ква-
лификацию в области гендерных исследований; 
нехватка учебно-методического обеспечения 
гендерных дисциплин. Информационными ре-
сурсами служат бюллетени и сборники статей, 
которые выпускают почти все действующие 

женские ННО; единственным научным издани-
ем считается сборник статей Женского ресурс-
ного центра «Женщины Центральной Азии», 
который включает публикации политологов, ис-
следователей феминизма, активисток и ученых 
из постсоветской Центральной Азии.

Зaключение

Таким образом, анализ гендерного образова-
ния в странах постсоветской Центральной Азии 
позволил выявить ведущие тенденции его раз-
вития, которые затрагивают, во-первых, сферу 
нормативно-правового обеспечения реализации 
гендерных идей в высшей школе (совершен-
ствование нормативно-правовой базы высшего 
образования с учетом принципов гендерного ра-
венства; создание специальной законодательной 
и нормативно-правовой базы, определяющей 
направления гендерной политики государства 
в области гендерного образования); во-вторых, 
условия организации гендерного обучения в 
вузах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана (содержательное 
сходство черт и особенностей в организации 
становления гендерного образования в высшей 
школе постсоветских стран центральноазиатско-
го региона и неравномерная динамика его разви-
тия); в-третьих, сферу научной деятельности по 
гендерным исследованиям (легитимация гендер-
ных исследований как самостоятельного направ-
ления в академической науке высшей школы и 
консолидация ученых и преподавателей стран 
ЦА вокруг гендерной проблематики). Опреде-
лены общие черты внедрения гендерного об-
разования в высшую школу и особенности, ха-
рактерные как для отдельно взятой страны, так 
и для группы постсоветских стран центрально-
азиатского региона. Наряду с положительными, 
установлены негативные тенденции, и общие 
проявления в постсоветских странах Централь-
ной Азии.

Перспективы дальнейших исследований ви-
дим в выявлении общих и специфических тен-
денций развития гендерного образования в выс-
шей школе стран постсоветского пространства 
балтийского, восточноевропейского и закавказ-
кого регионов и проведение их сравнительного 
анализа.
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Бұл мақалада жоғары оқу орындарындағы (ЖОО) жоғары білімдегі оқу жетістіктеріне 
сырттай бағалаудың (ЖБ ОЖСБ) 2017 жылғы нәтижелерінің көрсеткіштері беріліп отыр. 2017 ж. 
ОЖСБ қорытындысы бойынша мемлекеттік білім гранты және ақылы негізде білім алатын 
студенттердің салыстырмалы көрсеткіштері диаграмма, кесте түрінде көрсетілді. 2017 ж. ОЖСБ 
нәтижесі бойынша көрсеткіштер кредиттік және дәстүрлі бағалау жүйесі түрінде берілген. 
«Жаратылыстану ғылымдары» бағыты бойынша 2017 ж. көрсеткіштеріне ЖОО мәртебесі 
бойынша, мамандық кесіндісінде салыстырмалы талдау жасалынды. ОЖСБ-2017 оқыту тілі мен 
мамандық бағыты бойынша салыстырмалы талдау жасалып, диаграмма түрінде берілді. Ұлттық 
тестілеу орталығының сайты www.testcenter.kz

Түйін сөздер: оқу жетістіктеріне сырттай бағалау, талдау, рейтинг.
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the mechanism for applying the results  
of the eaea ea for evaluating the effectiveness  
of the organization of the educational process

This article outlines the results of theexternal assesment of educational achievements (EAEA) in 2017 
in higher education institutions (HEI). According to the results of the EAEA in 2017, comparative figures 
of students were presented on the diagrams and tables of students on the state educational grant and on 
a fee basis. The indicators of the results of the EAEA -2017 are presented in the form of a traditional and 
a credit rating system. In the direction of «Natural Sciences» a comparative analysis was carried out in the 
context of the status of higher education institutions, in the context of specialties and in the language of 
instruction. The site of the National Testing Center www.testcenter.kz
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механизм применения результатов воуд  
высшего образования для оценки эффективности организации  

учебного процесса

В этой статье изложены результаты внешней оценки учебных достижений (ВОУД) в 
2017 году в высших учебных заведениях (ВУЗ). По результатам ВОУД ВО 2017 г. были 
представлены сравнительные показатели студентов на диаграммах и таблицах, обучающихся по 
государственному образовательному гранту и на платной основе. Показатели результатов ВОУД-
2017 г. представлены в виде традиционной и кредитной системы оценивания. По направлению 
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специальностей и по языку обучения. Более подробная информация представлена на сайте 
Национального центра тестирования www.testcenter.kz
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Кіріспе

Қазақстан қоғамында соңғы онжылдықта 
орын алған экономикалық, саяси және әлеуметтік 
радикалды өзгерістер мемлекет дамуындағы 
жаңа стратегияларды жасауға итермеледі. 
Соның ішіндегі басты бағыт білім беру жүйесін 
жан-жақты модернизациялау, заманауи сапа-
лы білім беруге қол жеткізу болып табылады. 
Қазіргі кезде негізгі талап еліміздегі әлеуметтік 
және тұрақты экономикалық өсудің, ғылыми-
техникалық потенциалының негізі ретінде 
жоғары білімнің сапасына қойылып отыр. Бо-
лон декларациясына қол қою, еліміздің әлемдік 
білім кеңістігіне жақындауы үшін білім беру 
жүйесін реформалаудың тәртібі мен әдістерін 
қарастыруды талап етті. 

1995 жылғы ЮНЕСКО-ның Бас конференция-
сында «Жоғары білімнің дамуы мен реформа-
сы» атты бағдарлама құжатын жасап шығарғаны 
белгілі, онда жоғары білімнің дамуының ғалам-
дық тенденциялары мен міндеттері синте-
тикалық тезис түрінде ұсынылды. Құжат кіріс-
п есінде «жылдам өзгеретін әлемдегі жоғары 
білімнің негізгі міндеттері» арасында үш негізгі 
бағыт бөлініп көрсетілген: жоғары білім беруді 
қазіргі заман талаптарына сәйкестендіру, 
«жоғары білімге қатысты барлық негізгі функ-
циялар мен әрекеттерді қамтитын көп жақты 
тұжырымдамасы» ретінде анықталатын интер-
национализация және сапа. Білім берудің сапасы 
ретінде білім берудің нәтижелері қабылданған 
нормативтік талаптарға, сондай-ақ жеке және 
әлеуметтік болжамдарға қаншалықты сай 
келетінін анықтайтын білім беру жүйесінің си-
паттамасы қабылданады [10].

Әлемнің дамыған елдерінде ғылым мен білім 
қоғамның экономикалық дамуында маңызды рөл 
атқарады. Әрбір елде білім берудің халықаралық 
нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі білімнің са-
пасы мен деңгейіне тәуелді. Сол себепті білім 
берудің жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін білім 
беру үдерісінің жай-күйіне үнемі тәуелсіз мони-
торинг жүргізіліп, оның сапасына мемлекеттік 
бақылаулар жасап отыру қажет.

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін 
білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін 
жетілдіру, оның ішінде халықаралық талаптар-

ды ескере отырып, ұлттық статистиканы құру 
және жоғары білімнің еуропалық аймағына 
енуді қамтамасыз ету көзделген [1]. Білім беру 
жүйесін бағалау барысында студенттердің 
шын мәнінде нақты қай мамандықты, бағытты 
қаншалықты меңгергенін білуге болатын 
мәліметтер жинақталады. Осының арқасында 
білім беру үдерісінде нені жақсарту қажет екенін 
түсінуге болады.

Материалдар және әдістер

2005-2011 жылдар аралығында жоғары оқу 
орындары (ЖОО) көрсететін білім беру қызметін 
мемлекеттік деңгейде реттеу үшін, екінші курсты 
бітіргеннен кейін (медицинада – үшінші курсты 
бітіргеннен кейін) мемлекеттік аралық бақылау 
(МАБ) өткізілді. Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына өзгеріс енгізу арқылы 
2012 жылы соңғы курс студенттерінің оқу же-
тіс тіктеріне сырттай бағалау (ОЖСБ) рәсімі 
енгізілді [3]. Оқу жетістіктеріне сырттай баға-
лау барысында алдын ала белгіленген бірың ғай 
өлшемдер бойынша білім сапасының мемле-
кеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына 
(МЖМББС) сәйкестігін анықтауға бағытталған 
мемлекеттік бақылау жүргізіледі.

МАБ пен ОЖСБ-ның мақсат-міндеттері, 
маңыздылығы, ерекшеліктері, енгізілу кезеңдері, 
нәтижелері түрлі басылымдарда жарық көрді [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

ОЖСБ Қазақстанның ЖОО білім беру 
бағыттары бойынша оқу бағдарламаларын иге-
руді бағалау мақсатында жүзеге асырылады. 
ОЖСБ 2012 жылы 3 бағыттың 16 мамандығы 
бойынша жүргізілсе, 2016-2017 жж. 8 бағыттың 
101 мамандығына сырттай бағалау жүргізілді.

ОЖСБ-ны жыл сайын үздіксіз өткізу 
білім беру саласындағы бірқатар мәселелерді 
айқындап, білім сапасының деңгейін анықтап, 
олардың көрсететін білім беру қызметіне салыс-
тырмалы талдау жасауға мүмкіндік береді.

Нәтижелер және талқылаулар

2017 жылы ОЖСБ-ға республика бойынша 
103 жоғары оқу орны қатысты. Соның ішінде 
6 – ұлттық, 28 – мемлекеттік, 3 – азаматтық 
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емес, 51 – жекеменшік, 14 – акционерлік және 
1 – халықаралық ЖОО. Салыстырмалы талдау 
ЖОО-ның 49%-ы жекеменшік ЖОО-лар екенін 
көрсетті. 

2017 жылы тестілеуге 42592 (өтініш берген 
жалпы қатысушылардың 91,98%-ы) студент 
қатысты, оның ішінде: 41159 (96,6%) күндізгі 
оқу бөлімінің студенттері болса, 1433 студент 
сырттай оқу бөлімінің студенттері. 

Республика бойынша орташа балл мүмкін 
болған 200 балдан 81,25 балды құрады. 2017 

жылғы жүргізілген сыртқы мониторинг 2016 
жылмен салыстырғанда жалпы орта балдың 
1,27 артқанын көрсетіп отыр. Күндізгі оқу 
бөлімінде оқитын студенттердің орта балы 
1,49 артса, керісінше, сырттай бөлімде оқитын 
студенттердің орта балы 2,49 төмендегенін 
көрсетті. Сырттай бөлімде оқитын студенттердің 
орта балы әлі күнге дейін төмен көрсеткішті 
көрсетіп отыр, 2017 жылы күндізгі бөлім мен 
сырттай бөлімде оқитын студенттердің орта 
балының айырмашылығы 22,24 (1-сурет).

1-сурет – ОЖСБ – 2017 нәтижелері/ Республика бойынша орта балл

ЖОО-лар ұсынатын білім беру қызметінің 
сапасына салыстырмалы талдау жасау үшін, 
ЖОО-лардың мәртебесі бойынша кластерлік 
талдауды қарастыруға болады. 2-суреттен ЖОО 
мәртебесіне қарамастан, ОЖСБ-ға қатысқан 
студенттердің басым бөлігі «қанағаттанарлық» 
деген баға алғанын көруге болады. Сонымен 
қатар, 2017 жылдың орта балы 2016 жылға 
қарағанда біршама жоғарылағанын көруге 
болады. 

2017 ж. ОЖСБ қорытындысы бойынша 
мемлекеттік білім гранты және ақылы негізде 
оқитын студенттердің нәтижесіне салыстырмалы 
талдау жасалынды. Мемлекеттік білім гранты 
бойынша оқитын студенттердің орташа балы 
88,3, ақылы негізде оқитын студенттердің орташа 
балы 76,4 құрайды. Мемлекеттік грант негізінде 
оқитын студенттердің 23,6% «4» және «5» алған, 
ал ақылы негізде оқитын студенттердің бұл 
көрсеткіші 12,6% құрайды (1-кесте, 3-сурет). 

ЖБ ОЖСБ-2017 тест тапсырмаларын орын-

дауының салыстырмалы талдауын мамандық 
бағыты бойынша қарастыратын болсақ, жоғары 
орташа балл алған 5 бағыттың қатарына 
гуманитарлық бағыт (92,34), құқық (91,32), жа-
ратылыстану бағыттары (88,32), білім (85,35) 
және қызметтер (80,63) бағыттары кіріп отыр 
(4-сурет). 

Мониторинг жүргізу барысында «Жара-
тылыстану ғылымдары» бағыты бойынша 
республиканың 49 жоғары оқу орны қатысты, 
соның ішінде 5В060600-Химия мамандығы бой-
ынша 13 ЖОО-дан 197 студент қатысты. «Жа-
ратылыстану ғылымдары» бағытының орташа 
балл бойынша ең жоғарғы көрсеткіші мен ең 
төменгі көрсеткіші арасындағы айырмашылығы 
80,25 құрап отыр. Тестілеу нәтижесі бойынша ең 
төменгі балл (40,50-ден 54, 5-ке дейін) жинаған 
бестіктер тізіміне тек жекеменшік ЖОО-лар 
кіріп отыр. Ең жоғарғы көрсеткіш көрсеткен 
ЖОО-ның қатарында мемлекеттік, халықаралық 
және жекеменшік ЖОО-лар бар (5-сурет).
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2-сурет –  2016-2017 ж.ж. ОЖСБ нәтижесінің ЖОО мәртебесі бойынша кластерлік талдауы

1-кесте – Мемлекеттік білім гранты және ақылы негізде оқитын студенттердің ОЖСБ-2017 нәтижесіне салыстырмалы тал-
дау

ЖОО Оқу нысаны «2» «3» «4» «5»

Ұлттық ЖОО 
6 ЖОО

Грант 11,4 58 15,7 14,9
Ақылы 11,7 59,35 18,28 10,68

Мемлекеттік ЖОО 
28 ЖОО

Грант 6,9 75,3 13,6 4,2
Ақылы 13,84 72,45 9,79 3,92

Жекеменшік ЖОО 
51 ЖОО

Грант 10,5 78,9 7,7 2,8
Ақылы 19,33 69,64 8,12 2,91

Акционерлік ЖОО 
14 ЖОО

Грант 15,9 67,6 11 5,5
Ақылы 27,74 67,05 4,22 0,99

Республика 
бойынша

Грант 9,9 66,5 14,3 9,3
Ақылы 17,68 69,76 8,98 3,59

Осылайша, білім алушылардың МЖМББС-да 
көрсетілген оқу пәндерінің көлемін қаншалықты 
меңгергенін анықтау мақсатында жасалған мо-
ниторинг берілген бағыт бойынша білім беру 
қызметтерін ұсыну сапасы мемлекеттік ЖОО-ға 
қарағанда жекеменшік ЖОО-да әлдеқайда төмен 
екенін көрсетті. «Жаратылыстану ғылымдары» 
бағыты бойын ша ЖОО-ларда 2017 жылдың 
ОЖСБ нәти же леріне салыстырмалы талдау жа-

салынды. Талдау нәтижелері «А-» және «А» ба-
лын алған бітірушілердің үлесі республикалық 
көрсет кіш терден жоғары екенін көрсетті (5,34% 
және 2,65% сәйкесінше). Балдарды кредиттік 
бағалаудан дәстүрлі бағалауға ауыстыру «өте 
жақсы» деген бағаға студенттердің 7,99%-ы, 
«жақсы» – 15,46%, «қанағаттанарлық» – 67,97% 
және «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға студент  - 
тердің 8,58% тапсырғанын көрсетті (6-сурет). 
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3-сурет – Мемлекеттік білім гранты мен ақылы негізде 
оқитын студенттердің ОЖСБ-2017 нәтижесіне салыстырмалы талдау



ISSN 2520-2634                                          Journal of  Educational  Sciences. №2 (55). 2018 51

Ынтымақов Т.Ж. және т.б.

4-сурет –  ЖБ ОЖСБ-2017 оқыту тілі мен мамандық дайындау бағытына байланысты орташа балдары

5-сурет – «Жаратылыстану ғылымдары» бағыты бойынша ОЖСБ–2017жоғары балл көрсеткіштері 

ОЖСБ нәтижесіне ЖОО мәртебесі, маман-
дық, пәндер бойынша өңделіп, салыстырма-
лы талдау жасалды. Мысал ретінде 5В060600 
– «Химия» мамандығының ОЖСБ тапсырған 
пәндері бойынша ұлттық, мемлекеттік және 
жекеменшік ЖОО-ның көрсеткіштерін ұсынуға 
болады (2-кесте). 

2-кестеден 5В060600 – «Химия» мамандығы 
бойынша пәндер кескініндегі талдау нәтижесі 

ұлттық ЖОО-лардың басқа ЖОО-лармен 
салыс  тырғанда пәндерді меңгеру деңгейі 
жоғары екенін көрсетті. ЖБ ОЖСБ-ға қатысқан 
ЖОО-лардың ішінен жекеменшік ЖОО-
лардың көрсеткіштері едәуір төмен нәтиже 
көрсетті. Пәндер бойынша қарастыратын 
болсақ, Физикалық химия пәні бойынша ЖОО 
мәртебесіне қарамастан студенттер төменгі 
нәтижені көрсеткен (7-сурет).
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6-сурет – ОЖСБ–2017 нәтижелері – «Жаратылыстану ғылымдары» бағыты

2-кесте – 5В060600 – «Химия» мамандығы бойынша пәндер кескініндегі 2017 жылғы ОЖСБ нәтижесі 

ЖОО мәртебесі Бейорганикалық 
химия

Органикалық 
химия

Физикалық 
химия

Аналитикалық 
химия

Мемлекеттік ЖОО 19,59 23,10 18,35 20,37
Ұлттық ЖОО 24,81 25,35 21,36 23,82

Жекеменшік ЖОО 7,60 9,60 6,60 7,60
Орта балы 21,98 23,73 19,50 21,72

7-сурет – 5В060600 – «Химия» мамандығының пәндері бойынша ОЖСБ нәтижесі 
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ЖОО білім сапасына бақылау (сырттай 
бағалау) жүргізудің қажетті шарты бағалау 
жүргізу ғана емес, сонымен қатар бағалау 
нәти же лерін жариялау болып табылады. Сол 
себепті ОЖСБ қорытындысы жыл сайын Ұлт-
тық тестілеу орталығының www.testcenter.kz 
сайтында жарияланып отырады. Осылайша 
бақылау нәтижелерін талдау Қазақстанның білім 
беру нарығында ЖОО тарапынан көрсетіліп 
отырған қызметтің сапасын, білім алушылардың 
МЖМББС-да көрсетілген оқу бағдарламалары 
мен оқу пәндерін меңгеру деңгейін анықтауға 
мүмкіндік береді.

ОЖСБ-ның нәтижелері әртүрлі мақсаттағы 
топтарға арналған статистикалық зерттеулер 
жүргізуге мүмкіндік береді. Жоғары білім беру 
жүйесінің тиімділігін анықтау үшін барлық 
ЖОО-лар бойынша студенттер контингенті, оқу 
формасы, оқу түрі, ЖОО мәртебесі, мамандарды 
дайындау бағыты, мамандықтар және пәндердің 
тақырыптық бөлімдерін меңгеруі бойынша 
талдау жасалады. ЖОО-лар оқу процесінің 
тиімділігін бағалауда ОЖСБ-ның статистикалық 
деректеріне сүйене алады.

қорытынды

ОЖСБ нәтижесіне түрлі салыстырмалы 
талдау жасау арқылы әр мамандық бойын-
ша білім алушылардың оқу жетістіктеріне 
тәуелсіз мониторинг жүргізуге, студенттердің 
оқу бағдарламасын қаншалықты меңгергенін, 
ЖОО-ның оқу процесі барысында орын алған 
кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда, ОЖСБ әртүрлі кесінділер 
бойынша мемлекеттік мониторинг жүргізуге, 
соның нәтижесі арқылы еліміздегі ЖОО-лар 
көрсетіп отырған білім сапасын бағалауға, 
рейтингті анықтауға мүмкіндік береді. Бұл 
өз кезегінде ЖОО-ларды сапалы білім беруге 
ынталандыратындығы сөзсіз. Еліміздің білім 
беру нарығындағы қазіргі жағдай бәсекелес-
тіктің өсуімен сипатталады. Бұл ретте ЖОО-
лардың бәсекеге қабілеттігінің негізгі фак-
торы мониторингтің көмегімен белгіленетін 

білім беру қызметінің сапасы болып табыла-
ды. Тиісінше, сапа кепілдігінің әрекет етуші 
құрал дарының бірі ЖОО-лардың рейтингін 
жүргізу, бұл қоғамға да, тұтынушыларға да аса 
маңызды.

ОЖСБ-ның нәтижелерін рейтингтік зерттеу 
жүргізетін ұйымдар, мысалы, «Білім беру сапа-
сын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық 
агенттігі» пайдаланады.

Рейтинг нәтижесін қандай мақсатпен 
пайдалануға болады:

– қоғам алдындағы есеп беруді қамтамасыз 
ету үшін (ЖОО-ны саналы таңдауы үшін, білім 
беру қызметін тұтынушыларға ақпарат беру);

– ЖОО-лардың қызметінің, білім беру 
жүйесінің дамуына және жаңартылуына және 
оларды инновациялық жолға қоюына басым 
бағыт беру үшін; 

– оң нәтижелерге жетуге мотивациясын арт-
тыру үшін;

– білім беру саясатын жасауға, оң тәжірибені 
насихаттауға, нақты қолдау көрсету үшін 
мақсатты бағдарламаларды құру үшін.

Осылайша, университеттегі білім беру сапа-
сын бағалау жоғары оқу орындарының түлектері 
толыққанды және қажетті маманға айнала алатын 
бірыңғай білім беру кеңістігін құру үшін қажет, 
ол үшін келесі міндеттерді шешу ұсынылады:

1. Сапа кепілдігін қамтамасыз етудің жүйе-
лері мен механизмдерін құру арқылы универси-
тет студенттерінің білім сапасын арттыру.

2. Білім беру сапасын бақылау мен реттеу 
механизмін құру арқылы, оның ішінде ЖБ ОЖСБ 
көмегімен, оларды үйлестіру мен тиімділігін 
арттыруды интеграциялауды ұйымдастыру.

3. Осындай жүйені құру негізінде жоғары 
білім беруді автоматтандыру және ырықтандыру 
үдерісін жалғастыру.

4. Жоғары білім беруге қойылатын талаптар-
ды қанағаттандыру.

Ол өз кезегінде ЖОО-лар тарапынан оқу 
процесінінің материалдық-техникалық және 
оқу-әдістемелік талаптарын, оқытушыларға де-
ген талаптарды күшейтіп, студенттерге сапалы 
білім беруді қолға алады деген ойдамыз.
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инклюзии в образовании:  
Технологии успешной адапТации сТуденТов  

«группы риска»

В статье рассматривается опыт адаптации студентов с особыми потребностями на факуль тете 
философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби по педагогическим специальностям. Обобще-
ние опыта учебной и воспитательной работ затрагивает временной отрезок с 2012 учебного 
года по настоящее время. Непосредственно по специальностям «Педагогика и психология», 
«Социальная педагогика и самопознание» было выпущено более 300 молодых специалистов, из 
которых 4 с особыми потребностями. Выпусники с особыми потребностями не только закончили 
полный курс по специальностям, но и в настоящее время успешно реализуют себя в обществе, 
продолжая развиваться, а также помогая адаптироваться другим воспитанникам, нуждающимся 
в педагогической подержке. В результате обобщения опыта была разработана комплексная 
концепция о том, как сопровождать и способствовать успешной адаптации студентов с 
органиченными возможностями в вузе. Данная концепция, благодаря компексному и системному 
подходу, включает средства и комплексные технологии успешной адаптации студентов «группы 
риска»: кабинет инклюзии, а также такие технологии, как: «Социальное моделирование», 
«Тьютор», «Дорожная карта» (Форма «Встреча»), «Педагогической поддержки», «Прогулки», 
«Командное сотрудничество», «Консультация», «Мобильная передвижная школа». В данной 
модели мы апробировали роль помощника «Тьютора» и ассистента-помощника (волонтера) из 
среды однокурсников. Концепция интегрирует в себе результаты анализа опроса специалистов 
инклюзивных организаций образования г.Алматы и положительные результаты практики вуза.

ключевые слова: инклюзии, студенты с особыми потребностями, технологии поддержки, 
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inclusive education: technology of successful adaptation  
of students of «group at risk»

In the paper is studying the experience of students’ adaptation with special needs at the Faculty of 
Philosophy and Political Science of al-Farabi KazNU in pedagogical specialties. The generalization of 
the experience of educational and upbringing work affects the time interval from 2012 academic year 
to the present. Directly in the specialties of «Pedagogy and Psychology», «Social Pedagogy and Self-
knowledge», more than 300 young specialists were graduated, 4 of them with special needs. Graduates 
with special needs not only completed a full course in specialties, but also now successfully realize 
themselves in the society, helping to develop not only to themselves, but to adapt to other pupils who 
need pedagogical support. As a result of the generalization of experience, a comprehensive concept 
was developed, how to accompany and facilitate the successful adaptation of students with disabilities 
in higher school. This concept, through an integrated and systematic approach, includes tools and in-
tegrated technologies for the successful adaptation of students at the «risk group»: an inclusive office, 
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technology «Social Modeling», technology «Tutor», technology «Roadmap» («Meeting» form), «Teacher 
Support» «,» Walking «technology,» Team collaboration «technology,» Consultation «technology, Mobile 
School technology. In this model, we tested the role of assistant «Tutor» and assistant (volunteer) from 
fellow classmates. The concept integrates the results of an analysis of the survey of specialists from inclu-
sive educational organizations in Almaty and the positive results of the university’s practice.

Key words: inclusions, students with special needs, support technologies, coach technologies.
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білім берудегі инклюзиялар: «Тәуекел тобындағы» студенттерді  
табысты бейімдеу технологиялары

Мақалада әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Философия және саясаттану факультетінің 
педагогикалық мамандықтарындағы ерекше қажеттіліктері бар студенттердің бейімделу 
тәжірибесі қарастырылған. Оқу және тәрбие жұмыстарының тәжірибесін жинақтауда  2012 
оқу жылынан бастап бүгінгі күнге дейінгі уақыт аралығы сөз болады. Тікелей «Педагогика және 
психология», «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтары бойынша 300, соның 
ішінде 4 ерекше қажеттіліктері бар жас мамандар білім алып шықты. Ерекше қажеттіліктері бар 
бітірушілер мамандық бойынша толық курсты бітіріп қана қоймай, қазіргі уақытта өздерін қоғамда 
табысты жүзеге асырып жүр, сонымен қатар олар педагогикалық қолдауды, бейімделуді қажет 
ететін басқа тәрбиеленушілердің де дамуына көмек көрсетуде. Тәжірибені жинақтау нәтижесінде 
жоғары оқу орындарындағы мүмкіндігі шектеулі студенттерді табысты бейімдеуге және 
сүйемелдеуге ықпал ететін кешенді тұжырымдама дайындалды. Кешенді және жүйелі тұрғыларға 
сәйкес дайындалған тұжырымдама  «тәуекел тобындағы» студенттердің табысты  бейімделуіне 
қажетті: инклюзия кабинеті, «Әлеуметтік үлгілеу» технологиясы, «Тьютор» технологиясы, «Жол 
картасы» («Кездесу» формасы) «Педагогикалық қолдау» технологиясы, «Серуендеу» технологиясы, 
«Командалық ынтымақтастық» технологиясы, «Кеңес беру» технологиясы, «Мобильді жылжымалы 
мектеп» технологиясы сияқты құралдар мен технологияларды қамтиды. Көрсетілген үлгіде біз 
курстастар арасынан «Тьютор» көмекші және ассистент-көмекші (еріктілер) рөлдерін байқаудан 
өткіздік. Тұжырымдамада Алматы қаласының инклюзивті білім беру ұйымдарының және жоғары 
оқу орындарының тәжірибесінің оң нәтижелері мен мамандардың сауалнамалық талдауларының 
нәтижелері кіріктіріледі. 

Түйін сөздер: инклюзиялар, ерекше қажеттіліктері бар студенттер, қолдау технологиялары, 
сүйемелдеу технологиялары.

введение

Каждый день мы сталкиваемся с противо-
речиями и трудностями, при этом кто-то жизне-
стойкий, а кто-то не может справиться с жизнен-
ными трудностями и попадает в группу риска. 
«Группа риска» – это категория людей, которые 
в силу своего социального положения и образа 
жизни не только подвержены опасным отрица-
тельным воздействиям, но и представляют угро-
зу нормальной жизнедеятельности общества 
(Б.  Тукумцева) [1].

В категорию «группы риска» входят: дети, 
нуждающиеся в социально-экономической и со-
циально-психологической помощи и поддержке; 
дети с проявлениями социальной и психолого-
педагогической дезадаптации; дети с пробле-
мами в обучении и развитии; гиперактивные и 
пассивные дети; одаренные дети; дети с откло-
няющимся поведением; дети с суицидальными 

намерениями; дети с хроническими заболева-
ниями и дети с особыми образовательными по-
требностями [2,  3].

Мардахаев Л.В. в группу риска относит [2, 
с. 175-176]: детей-сирот (в большинстве случаев 
они становятся изгоями общества. По статисти-
ке, до 30% становятся бомжами, до 20% – пра-
вонарушителями, до 10% – заканчивают жизнь 
самоубийством); детей с депрессивной позици-
ей, делающей их уязвимыми; детей мигрантов, 
вынужденных переезжать из страны в страну, 
из одной местности в другую; детей, воспитыва-
ющихся в приемных и попечительских семьях, 
условия которых не соответствуют потребно-
стям их социального развития и социализации. 
То есть, в категорию «группы риска» входят 
дети, социальное положение которых не имеет 
стабильности, которые практически не могут в 
одиночку преодолеть трудности, возникающие в 
их жизни и способные в результате привести к 
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потере ими социальной значимости, духовности, 
морального и физического облика.

Инклюзивное образование в учебных заведе-
ниях сегодня имеет место, но, к сожалению, не 
носит системного характера и сводится к тому, 
что неподготовленность и неинформирован-
ность тормозят процесс успешной адаптации 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми. Возникает острая потребность в формиро-
вании инновационной системы инклюзивной 
ориентации и самоопределения специалистов в 
работе с ними [4].

Согласно концептуальным основам разви-
тия инклюзивного образования в Казахстане, 
утвержденного министром образования РК в 
2015  г., одна из основных задач, связанных с вы-
шим образованием, – это «обеспечение условий 
для продолжения обучения лиц с особыми обра-
зовательными потребностями на уровнях техни-
ческого и профессионального, высшего образо-
вания с перспективой освоения профессии» [5]. 
То есть инклюзивное образование предполагает 
включение людей «с особыми образовательны-
ми потребностями независимо от их физиче-
ских, психических, интеллектуальных, культур-
но-этнических, языковых и иных особенностей 
в общеобразовательную среду, устранение всех 
барьеров для получения качественного образо-
вания, социальной адаптации и интеграции в со-
циуме». 

Проблемы инклюзивного образования в 
вузе

Вопросы инклюзивного образования актив-
но обсуждаются научной общественностью, 
особенно это касается школьного образования 
(Оралканова И., Омарова Т.К., Аллан Дж. и др. 
[6-8]). 

На наш взгляд, данное видение «Техноло-
гии успешной адаптации студентов «группы 
риска»: инклюзивное образование» поможет 
грамотно организовать деятельностный подход 
по успешной адаптации студента в организации 
образования и в обществе. Термин «адаптация» 
– от латинского «приспособление». Адаптация – 
особая форма отражения системами воздействия 
внешней и внутренней среды, заключающаяся в 
тенденции к установлению с ними динамическо-
го процесса (Георгиевский А.Б.) [9]. Работу дан-
ного проекта Smart мы хотели наглядно показать 
на студентах с органиченными возможностями. 
В нашей стране одним из приоритетных направ-
лений Государственной программы развития об-

разования и науки на 2016 – 2019 годы является 
внедрение системы инклюзивного образования.

Участвуя в конкурсе «Лучшая студенческая 
группа» 2018 со студентами 2 курса по специаль-
ности «Социальная педагогика и самопознание» 
факультета философии и политологии, кафедра 
педагогики образовательного менеджмента раз-
работала авторскую концепцию (заняла 2 место 
как лучший социальный проект в КазНУ им. 
аль-Фараби, 4 мая 2018 года), которая, на наш 
взгляд, поможет успешно адаптироваться вос-
питаннику в обществе. В результате были по-
добраны комплексно технологии, которые мы 
расмотрим ниже.

цель статьи – разработка проекта концеп-
ции сопровождения студентов с особыми по-
требностями в вузе. 

Материалы и методы исследования

Обобщен опыт адаптации и сопровождения 
студентов с особыми потребностями по педа-
гогическим специальностям КазНУ им. аль-
Фараби за 5 лет (с 2012 по 2018 гг.). Проведен 
опрос специалистов инклюзивного образования 
г. Алматы. Предлагаются технологии сопрово-
ждения и поддержки студентов с особыми по-
требностями и приводятся мини-кейсы из прак-
тики работы со студентами и магистрантами. 

Результаты и обсуждение

Для вузовской образовательной среды мы ре-
комендуем несколько технологий, которые были 
успешно апробированы в нашем университете. 

Технология «Социальное моделирование» 
[10, 11, 12]. Данная технология позволила обо-
щить опыт и смоделировать среду для студентов. 
Связующим звеном и помощником в успешной 
адаптации воспитаннику с ограниченными воз-
можностями будет являтся «тьютор» от кафедры 
на добровольной или платной основе (либо от-
вественное лицо в кабинете «инклюзии»), кото-
рый, начиная с первого и до выпускного курса, 
будет не только наставником, но и «плечом под-
держки» (рисунок 1). Тьюторами могут быть не 
только подготовленные волонтеры, но и студен-
ты старших курсов с органиченными возможно-
стями, которые знакомы с маршрутом и могут 
подсказать, направить и помочь в разрешении 
трудной ситуации.

Таким образом, по прибытии в университет 
к воспитаннику прикрепляется «тьютор». Тью-
тор в трудную минуту и по запросам клиента 
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помогает разрешать назревшие противоречия в 
личностном развитии (рисунок 2). Желательно 
применять технологию социального моделиро-
вания, которая помогает выстроить приоритеты, 
стратегии и является помощником в принятии 
управленческо-педагогических решений.

Моделирование – уровень схематизации, 
когда модели-схемы используются в качестве 
наглядных опор для усвоения содержания тек-
ста (Л.И. Айдарова). Исследователь К.Б. Баторо-
ев предлагает 6 этапов процесса моделирования: 
1-й этап – конструирование или выбор модели, 
2-й этап – замещение объекта моделью, 3-й этап 
– исследование модели, 4-й этап – получение ин-
формации и перенос ее на оригинал, 5-й этап – 
интерпретация знаний о модели, 6-й этап – прак-
тическая проверка результата моделирования и 
способа построения модели [12].

В структуру моделирования входят: сово-
купность направления развития объекта позна-
ния; побудительные силы развития; факторы 
внешних воздействий [11].

Схемы упорядочивают среду, а среда меняет 
схемы, в результате происходит развитие лично-
сти. В структуре схематизации как деятельности 
можно выделить следующие составляющие ее 
операции: предварительный анализ; построение 
схемы (или восприятие готовой схемы); работа с 
реальностью при помощи схемы.

Социальное сопровождение (рисунок 1) 
по успешной адаптации тесно перекликается с 

технологией педагогической поддержки (рису-
нок  2).

Технология «Тьютор» [13, 14]. Педагог, осу-
ществляющий технологию педагогической под-
держки, выполняет роли «фасилитатора» (автор 
К. Роджерс) (от англ. облегчать, способствовать, 
содействовать, создавать условия), «наставни-
ка», «тьютора». Слово «тьютор» пришло из выс-
шей школы Англии. Тьюторство как феномен 
сформировалось еще в XIV веке: в ведущих ву-
зах страны появилась практика прикрепления к 
каждому студенту помощника, индивидуально-
го сопровождающего, главная задача которого 
состояла в том, чтобы научить студента учиться, 
помочь ему раскрыться как личности. Если пре-
подаватель или учитель был прежде всего транс-
лятором знаний, то тьютор являлся помощником 
для учащегося в эффективном усвоении этих 
знаний.

В сегодняшнем понимании, тьютор (от англ. 
tutor) – это специалист, который организует ус-
ловия для успешной интеграции учащегося с 
особенностями развития в образовательную и 
социальную среду школы.

Тьютор – это посредник между ребенком 
с особенностями развития и другими детьми и 
взрослыми в образовательной среде. Цель ра-
боты тьютора заключается в организации ус-
ловий для успешного включения ребенка с 
особенностями развития в среду организации 
образования. 

Рисунок 1 – Сопровождение воспитанника для успешной адаптации в обществе
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Успешность включенности воспитанника в 
повседневную жизнь должна определяться с точ-
ки зрения развития различных сфер: 

- когнитивной (познавательной) сферы: 
- знаний и навыков; 
- коммуникативной сферы: умения общаться; 
- эмоциональной сферы: психологической 

адаптации к процессу обучения в классе, воз-
никновения и сохранения положительного эмо-
ционального настроя по отношению к процессу 
обучения и нахождению в школьной среде; 

- самостоятельности.
Задачи тьютора: 1) создание образователь-

ного пространства с максимально комфортными 
условиями (доступ в школу, класс, организация 
рабочего места, места отдыха, режим организа-
ции образовательной среды); 2) помощь воспи-
таннику в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации (включение в среду, 
формирование положительных межличностных 
отношений в коллективе); 3) психологическое 
обеспечение адекватных и эффективных обра-
зовательных программ; 4) помощь в усвоении 
соответствующих образовательных программ, 
преодоление затруднений в образовании; 5) раз-
витие компетентности сопровождающих; 6) обе-
спечение и организация сопровождения других 
специалистов.

Технологии поддержки и сопровождения. 
Кейсы инклюзии в университетском образовании 

Помощник «Тьютора» – ассистент-помощ-
ник (волонтер) из среды однокурсников.

Роль тьютора ассистента-помощника в орга-
низации социальной жизни подопечного заклю-
чается в создании условий для его успешного 
общения со сверстниками и взрослыми. Обуча-
ющийся с особенностями развития будет вовле-
чен в различные виды отношений с окружающи-
ми людьми.

Кейс 1. Ассистент-помощник. Могут так-
же привлекаться студенты выпускных курсов и 
сами воспитанники с ограниченными возмож-
ностями, которые хорошо знакомы с системой и 
могут дать дельный жизненный, практикоориен-
тированный совет.

Например, студентка В. сопровождала од-
нокурсницу студентку А. (слабовидящую) с 
первого по четвертый курс в бакалавриате. В 
магистратуре студентка В. сопровождала М. 
(слабовидящую). Магистрантка М., обучаясь 
на втором курсе, сопровождала троих перво-
курсников, помогая в ориентировочной дея-
тельности. Студент Г. (слабовидящий) на 3 
курсе, в связи с поступлением абитуриентов, 

сопровождал с соседней кафедры троих сту-
дентов на факультете философиии и полито-
логии КазНУ им. аль-Фараби на добровольной 
основе.

Технология «Дорожная карта» (Форма 
«Встреча») [13]. Технология «Дорожная карта» 
предназначена для адаптации образовательной 
среды: важно детально продумать маршрут со-
провождения подопечного. У тьютора имеются 
заготовки «Памятки», «Инструкции», «Рекомен-
дации» (на сессии, в библиотеке). В случае за-
труднения привлекает специалистов.

Процесс социального моделирования про-
должается и отражается в дорожной карте и 
состоит из нескольких этапов: 1. Создается до-
рожная карта, на которой обозначаются объекты, 
таящие угрозу и опасность, и объекты, представ-
ляющие некие возможности (добрые). Объекты 
наносятся на карту спонтанно, в процессе твор-
ческого диалога участников. (Можно использо-
вать флажки разного цвета). 2. Создаются марш-
руты достижения цели. Проложенные маршруты 
так же являются результатом совместного твор-
ческого процесса, в котором участвуют тьютор 
и другие заинтересованные лица, могущие по-
влиять на успешную социализацию личности. 3. 
Процесс расшифровки карты. Образные метафо-
ры, перевод в логические понятия; поиск ответов 
на вопросы, которые вначале представлялись им 
тупиковыми/неразрешимыми.

Таким образом, работа с дорожной картой, 
стимулирующая деятельность подсознания и 
спонтанность, является и процессом поиска оп-
тимальных стратегий, и способом преодоления 
стресса воспитанника в окружающей действи-
тельности.

Необходимым компонентом является про-
фессиональное, компететное сопровождение. 
Консультант (консультация на час) поддержива-
ет участников, стимулирует их активность, более 
полно раскрывает возможности моделирования. 
В процессе сопровождения можно использовать 
технологию «Интерактивный справочно-инфор-
мационный комплекс «ИНФОРМАТ»: Узелок 
на память от специалистов, экспертов.

В дорожной карте желательно дополнитель-
но отразить «Банк школ», где можно направлять 
воспитанника для пополнения когнитивного ба-
гажа. На каждом факультете имеются школы, 
которые можно тоже привлекать для помощи 
в адаптации студента. Или составить список 
«Клубов по интересам», из множества которых 
выбрать клуб себе по душе, чтобы найти друзей 
и увлечение.
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В работе с воспитанниками инклюзии тью-
тор придерживается технологии педагогической 
поддержки.

Технология «Педагогической поддержки» [3, 
14]. Тьютор, сопровождая воспитанника с ор-
ганиченными возможностями, придерживается 
концепции, разработанной Е.Н. Степановым [9] 
(рисунок 2).

Технология «Прогулки» [3]. Технология про-
гулки уникальна тем, что тьютор с воспитанни-
ком может выбрать место, где им психологиче-
ски комфортно, и вести беседы на разные темы, 
в ходе которых даются конструктивные идеи, со-
веты, рекомендации, наставления.

Технология «Командное сотрудничество». 
Форма «Специалист на час» (можно привлекать 
студентов-практиков, магистрантов выпускных 
курсов). Кооперативный подход, или сотруд-
ничество: на каждом этапе затруднения и лич-

ностного роста работы тьютору может потре-
боваться помощь специалистов (льготы, сессия, 
устройство и т.д.). Важны партнерские отноше-
ния с разными кафедрами и специалистами раз-
ного профиля и уровня. Координация действий 
специалистов в интересах «особого ребёнка». 
Сотрудничество можно определить как процесс, 
в ходе которого люди с различными навыками 
объединяют ресурсы и решают проблемы за 
некий отведенный отрезок времени. Сотрудни-
чество в обучении иногда называют коопера-
тивными консультациями, кооперативным об-
учением, со-обучением, командными услугами 
или практическим сообществом. Совместно со 
специалистами (тьюторм и специалистом) со-
ставляется индивидуальный образовательный 
маршрут воспитанника, решаются проблемы, 
возникающие в процессе учебы, отслеживается 
динамика.

Рисунок 2 – Технология педагогической помощи воспитаннику в решении проблемы (Е.Н. Степанов)

Тьютор: заявляет о возникших проблемах; 
принимает участие в разработке образователь-
ного маршрута для воспитанника, в решении во-
просов, связанных с жизнедеятельностью ребен-
ка в организации образования.

Формы сотрудничества: со-обучение (со-
вместно с другими обучается и пополняет ког-
нитивный багаж); консультация (очная, дистан-
ционная); партнерство с ассистентами и другими 
вспомогательными специалистами (другие фа-
культеты в вузе); партнерство со специалиста-
ми; модель совместных консультаций.

Технология «Консультация» [18]. Чтобы без-
болезненно и мягко проходил процесс вхожде-
ния в общество воспитанника, успешно помо-
гают консультации экспертов, специалистов. 
Содержание индивидуального консультирова-
ния определяется заказом клиента. Консульта-
тивная помощь и партнерство в работе могут 
оказаться весьма ценными. Междисциплинар-
ные команды поддержки, работающие на уровне 
учреждения (юристы, психологи, валеологи и 
т.д.). Также могут участвовать в консультации 
выпускные курсы (бакалавры, магистранты). 
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Основная идея команд и специалистов – «Ин-
формационно-просветительская деятельность». 
Специалисты также могут предложить памятки 
и рекомендовать литературу.

Можно запланировать «Встречу» или «Час 
консультации», на которых могут дать компе-
тентную информацию и информационную под-
держку в различных ситуациях, требующих пе-
дагогической поддержки.

Кейс 2. Например, на третьем курсе студент 
Г. хотел бросить обучение в университете. И 
именно технология «Сигнал» (по признакам 
(словесным, поведенческим, внешним определя-
ем психологическое состояние) помогла группе 
и преподавателям вовремя подключиться и по-
мочь в решении вопросов, которые требовали 
немедленного вмешательства и педагогической 
поддержки. Сейчас Г. успешно завершает обуче-
ние в вузе и сам уже открывает кабинет «Инклю-
зии», чтобы помогать адаптироваться другим 
студентам в вузе.

Технология «Мобильная передвижная шко-
ла» [3]. Привлечение различных организаций 
к решению вопросов по оказанию своевремен-
ной помощи является основной задачей данной 
технологии. В состав входят специалист по со-
циальной работе, специалисты управления соци-
альной защиты, психолог и др. работающие по 
плану и графику в решении проблем. Информа-
ция о плановых выездах размещается на сайте, 
координирующей всю деятельность организа-
ции нуждающихся в помощи.

P.S. Тьютор может посодействовать в орга-
низации онлайн-встречи. Мобильные группы 
«Электронный социальный помощник» могут 
через скайп, видеозвонок ватсап, независимо от 
растояния, через интернет организовать своев-
ременную консультационную поддержку. Для 
этого необходимо знать компетентных специ-
алистов и тесно сотрудничать не только с кафе-
драми, но и различными организациями.

P.S. В мобильную передвижную школу вхо-
дят также бывшие выпускники вуза, которые 
оказывают консультативную помощь студентам 
с органиченными возможностями по успешной 
адаптации в обществе (можно использовать 
скайп и сообщества, телефонное консультирова-
ние, интернет, телеграмм).

Кейс 3. В результате внедрения элементов 
социально-педагогических технологий имеются 
положительные эффекты. Например, выпускни-
ца М. учится в России, в г. Санкт-Петербурге в 
РГПУ им. Герцена, на специальности «Тифлопе-
дагогика». При этом преподает английский язык 

незрячим и сопровождает и помогает первокурс-
никам во время адаптационного и ориентиро-
вочного периодов.

Выпускник Г., студент 4 курса по специаль-
ности «Социальная педагогика и самопознание» 
стал добровольным работником общественного 
объединения с людьми с ограниченными воз-
можностями «Қен пеиіл», планирует поступить 
в магистратуру и открыть кабинет по инклюзии 
в КазНУ им. аль-Фараби. В подготовке концеп-
ции он также консультировал и рассказывал, с 
какими трудностями и проблемами сталкивают-
ся студенты с ограниченными возможностями.

Системосвязующим компонентом разрабо-
танной концепции в университетской среде мо-
жет стать работа кабинета «Инклюзии». 

Для успешной адаптации студентов в инклю-
зивном образовании в вузе предлагается открыть 
кабинет «Инклюзии», куда могут прийти обучаю-
щиеся вуза и получить «Помощь», «Поддержку» 
в сфере социализации и образования. Основная 
идея кабинета – показать возможности воспитан-
никам, что есть люди, которые поверили в себя 
и закончили вуз, получили путевку не только в 
жизнь, но и стали успешными и преуспевающими 
людьми, наполнив жизнь яркими красками. 

Направления работы кабинета: 1. Проведе-
ние адаптации студента, имеющего особые по-
требности во время образовательного процесса. 
2. Консультация в различных областях (пригла-
шаются представители других кафедр в органи-
зации образования) для успешной адаптации и 
обучения в университете. 3. Защита и оказание 
социальной помощи. 4. Организация школ и 
других форм в образовании в пополнении ког-
нитивного социального багажа.

Заключение

Воспитание – это всегда обращение к мо-
тивационно-ценостной системе личности, оно 
невозможно без воодушевления, доверия, со-
трудничества, наставничества. Процесс органи-
зованной социализации с учетом личностных, 
индивидуальных особенностей воспитанника 
помогает разрешать жизненные проблемы, де-
лать осознанный нравственный выбор.

Агентом социализации в инклюзивном обра-
зовании, имеющим достаточно обширный роле-
вой репертур (фасилитатор, наставник, мудрец, 
друг), является «тьютор». Только через «До-
рожную карту» можно восполнить социально-
когнитивный багаж. Дорожная карта предпола-
гает определение главных целей социализации 



ISSN 2520-2634                                          Journal of  Educational  Sciences. №2 (55). 2018 63

Садвакасова З.М. 

воспитанника, выбор ее основных направлений 
и способов. Это есть своеобразный педагогиче-
ский замысел организации социальной жизни 
воспитанника, а также проектирование некоего 
«поля» активности, творчества, побуждая воспи-
танника к поиску своего способа решения жиз-
ненных проблем. 

Технологии, описанные в проекте, могут 
представлять определенную ценность для лю-
дей, использующих комплексный подход в раз-
витии личности в инклюзивном образовании.

Смысловые установки и желание работать 
над собой могут возникнуть при поддержке гра-
мотных специалистов, а иногда команды специ-
алистов через грамотно построенные консуль-
тации. «Выбор» всегда за нами, а грамотный 
выбор зависит от поддержки и наполняемости 
внутреннего содержания.

Многие образовательные программы, школы 
поддержки должны быть направлены на улуч-
шение жизненных и социальных навыков воспи-
танников в целях справиться со стрессом и улуч-
шить личные отношения с своим окружением.

Критериями успешности тьютора в сопрово-
ждении тьюторства с воспитанниками инклю-
зивного образования являются следующие по-
казатели: 

Участники социального моделирования до-
стигают той цели, которую они ставили перед 
началом деятельности в «дорожной карте». В 
процессе моделирования они проявляют энту-
зиазм, креативность и нестандартные способы 
мышления, а также  активность в общественной 
жизнедеятельности. 

Тьютору удается стимулировать участников 
на активные действия в процессе преодоления 
тупиковых и эмоционально трудных ситуаций в 
моделировании. 

В процессе моделирования успешно реша-
ются обучающие и развивающие задачи, постав-
ленные тьютором. Участники ощущают «скачок 
в развитии» и отмечают это в финальной обрат-
ной связи. Между тьютором и участниками со-
циального моделирования складываются дове-
рительные, партнерские, творческие отношения.
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биоТехнологиялық зерТТеулерді қолдану негізінде  
биологияны оқыТу әдісі  

(жоғары сатыдағы су өсімдіктерінен  
биологиялық белсенді заттарды анықтау мысалында)

Мақалада жоғары оқу орындарында биологияны оқыту әдістемесіне биотехнологиялық 
зерттеулерді кіріктіру арқылы білім алушылардың алған теориялық білімдерін практика түрінде 
жүргізе алатын мүмкіндіктері қарастырылған. Биотехнологиялық зерттеулер көмегімен жоғары 
оқу орындарында биология пәнін оқытудың үлгілік зертханалық сабақтарды жүргізудің әдіс-
тәсілдері ұсынылады. Зертханалық сабақ ұстаздың педагогикалық шеберлігіне байланысты 
жан-жақты технологиялық әдістерді тиімді пайдалану арқылы жүзеге асады. Биотехнологиялық 
зерттеулерді қолдану негізінде жоғары сатыдағы су өсімдіктерінен биологиялық белсенді 
заттарды анықтау жұмыстары жүргізілді. Зерттеу нысаны ретінде жарық бөлмесінде арнайы 
сұйық қоректік ортада өсірілген Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes су өсімдіктері алынды. Су 
өсімдіктерінің жерасты және жерүсті мүшелерінен биологиялық белсенді заттарды жинақтау 
мөлшеріне талдаулар жүргізілді. Көптеген биологиялық белсенді заттар: алкалоидтар, амин 
қышқылдары, антрахинондар, белоктар, кумариндер, полисахаридтер, стероидтар, терпендер, 
фенол қышқылдары, флаваноидтар анықталды. Биологиялық белсенді заттарды анықтау әдісін 
арнайы практикумдарда тәжірибелік жұмыстарды оңтайлы жүргізуді және алынған нәтижелерді 
талдау барысында студенттердің зерттеушілік қабілетін дамыта отырып, ғылыми біліктілігін 
қалыптастыруда әдістемелік сабақтың маңызы зор.

Түйін сөздер: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes су өсімдіктері, биологиялық белсенді заттар. 
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method of use of biotechnological research  
(for example, biologically active substances of higher aquatic plants)  

in teaching Biology

The article gives an opportunity for students to practice theoretical knowledge obtained by integrat-
ing biotechnological research into methods of teaching biology in higher education institutions. With the 
help of biotechnological research, methods for conducting standard laboratory studies of pedagogical bi-
ology in higher educational institutions are proposed. Laboratory classes are conducted efficiently, using 
comprehensive technological methods, depending on the pedagogical skills of the teacher. Based on the 
use of biotechnological research, biologically active substances from high-water plants were determined. 
The subject of the study were aquatic plants Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, grown in a special 
liquid medium, under the conditions of luministate. The amounts of biologically active substances from 
aboveground and underground parts of aquatic plants were analyzed. Most of the biologically active 
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substances are alkaloids, amino acids, anthraquinones, proteins, carbohydrates, coumarins,, polysac-
charides, steroids, terpenes, phenolic acids and flavonoids. Methodical work is important in determining 
the method of detecting biologically active substances in special experimental work and analyzing the 
results obtained by developing research abilities of students.

Key words: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes aquatic plants, biologically active substances.
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методика использования биотехнологических исследований  
(на примере биологически активных веществ высших водных растений)  

в преподавании биологии

В статье дается возможность для студентов практиковать теоретические знания, полученные 
путем интеграции биотехнологических исследований в методы преподавания биологии в 
высших учебных заведениях. С помощью биотехнологических исследований предлагаются 
методы проведения стандартных лабораторных занятий педагогической биологии в высших 
учебных заведениях. Лабораторные занятия проводятся, эффективно используя всесторонние 
технологические методы, в зависимости от педагогических навыков учителя.

На основе использования биотехнологических исследований были определены 
биологически активные вещества из высших водных растений. Предметом исследования 
были водные растения Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, выращенные в специальной 
жидкой среде, в условиях люминистата. Были проанализированы биологически активные 
вещества из надземных и подзем ных частей водных растений. Большинство биологически 
активных веществ представляют собой алкалоиды, аминокислоты, антрахиноны, белки, 
углеводы, кумарины, полисахариды, стероиды, терпены, фенольные кислоты и флавоноиды. 
Методическое занятие важно при определении метода обнаружения биологически активных 
веществ в специальной экспериментальной работе и анализа полученных результатов путем 
развития исследовательских способностей обучащихся.

ключевые слова: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes водные растения, биологически активные 
вещества.

Кіріспе

Қазіргі жаңа ғасыр, жаңа технология әле-
міндегі «білім – қоғам – экономика» үштік инте-
грациясын құру бағытында білім беру үрдісінде 
жаңа реформалар мен модернизациялаулар жүріп 
жатыр. Бұл ауқымды мәселе туралы Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
2011 жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың 
іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауында былай 
деген: «Біз білім беруді жаң ғыр туды одан әрі 
жалғастыруға тиіспіз... Біз уни верситеттік білім 
беру мен ғылымды дамы тудың жаңа деңгейін 
қамтамасыз етуге міндеттіміз... Сапалы білім 
беру Қазақстанның индустрияландырылуының 
және инновациялық дамуының негізіне айналуы 
тиіс» [1, 2].

Сондықтан нәтижеге бағытталған білім 
беру мен оқу үрдісінде бірінші орынға білім 
алушыны қоюды талап етеді. Мұндай ұстаным 
оқытушыға білім алушыны белсенділендіретін 
немесе оқуға деген қызығушылығын арттыру 
мақсатында оқыту әдістемелерін пайдалануды 

міндеттейді. Себебі, бүгінгі күннің оқу үрдісі 
бағыт-бағдар мен басқару сияқты әрекеттерден 
тұрады [2].

Интербелсенді оқу/оқыту көптеген жұмыс 
түрлері мен әрекеттері арқылы жүзеге асыры-
лады, мәселен: бірлескен жұмыстар (жұптық, 
топтық, бүкіл аудиторияның), жеке және бір лес-
кен ізденіс пен зерттеу жұмыстары, ситуативтік 
және рөлдік ойындар, ақпараттың әр түрлі көз-
дерімен жұмыс жасау, шығармашылық жұмыс-
тар т.б. Бұл дағдылар мен әрекеттер болашақта 
білім алушыларды бүгінгі күні тіпті де болжауға 
мүмкін емес проблемалардың шешімдерін 
табуға жетелейді [3].

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарының ал-
дында тұрған мәселе, оқытуды ұйымдастыру 
болып табылады, онда білім алушылар алған 
білімдері мен іс-тәжірибелерін болашақ маман-
ды ғына дұрыс қолдана отырып, білімді өздігінен 
игеруге көмектеседі. Студенттердің ғылыми 
білік тілігін арттыруда биотехнологиядан жүргі-
зілетін тәжірибелік сабақтардың алатын ролі 
ерекше. 
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Биотехнологиялық зерттеулерді қолдану негізінде биологияны оқыту әдісі  

Макрофиттер биотехнологиясы – су өсімдік-
тері мен теңіз биотехнологиясының негізгі са-
ласы және ол, өз кезегінде – биотехнология деп 
аталатын, құрылып жатқан үлкен ғимараттың 
бір кішкентай ғана бөлігі екенін еске түсіре 
кеткен жөн. Биотехнология адам іс-әрекетінің 
нәтижесінде алуан түрлі биологиялық әдістер 
негізінде шеберлік танытып өз идеясын іске асыру 
арқылы ғылымға таңғажайып жаңалықтар енгізу 
болып табылады. Арнайы биотехнологиялық 
зерттеулер күрделі жүйе қасиетіне ие бола оты-
рып, екі бағыт бойынша – ғылыми және өндірістік 
салаларды қамтиды. In vitro жағдайында теңіз 
бентос өсімдіктері мен балдырларды өсіру – 
қазіргі кездегі өте жылдам дамыған зерттеу са-
ласы. Әдетте моделді тәжірибеде балдырлар 
мен су өсімдіктерін жеке және аралас өсіру 
әдісі кең таралған. Макрофиттер мен балдыр-
ларды өсіру және дақылдау тәжірибелері де 
жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің ұлпаларын 
өсіру бойынша жеткен жетістіктермен бірдей 
уақытта дамыды. In vitro жағдайында теңіз бен-
тос өсімдіктері мен балдырларды өсіру қазіргі 
кездегі өте жылдам дамыған зерттеу саласы бо-
лып табылады. Макрофиттер мен балдырларды 
өсіру және дақылдау тәжірибелері де жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктердің ұлпаларын өсіру бой-
ынша жеткен жетістіктермен бірдей уақытта 
дамыды. Қазіргі кезге дейін оқшауланған 
жасушалар мен протопластарды бөліп алу 
үшін балдырлар ұлпаларын мацерациялауға 
арналған ферменттер іздестірілуде. Әдетте, 
мұндай препараттардың көзі ретінде балдыр-
лармен қоректенетін жануарлардың асқорыту 
ферменттерін (Polne-Fuller 1988), сондай-ақ 
патогенді бактериялар, саңырауқұлақтарды пай-
даланады (Polne-Fuller, Gibor, 1987). Turbo sp.. 
Теңіз құртының асқазанынан бөлініп алынған 
ферменттер жиынтығының құрамына, негізінен 
бета-галактозидаза, ксиланаза, альгиназа және 
целлюлаза, амилаза және протеазаның біршама 
мөлшері жатады (Liu et.al., 1983). Қазіргі 
кезде теңіз омыртқасыздарының асқорыту 
мүшелерінен дайындалған сығындылар – фито-
фагтарды препараттар ретінде пайдалану бой-
ынша біраз тәжірибелер жинақталған.

Теңіз макрофиттері биотехнологиясы мен 
жалпы заманауи биотехнология дамуындағы 
спецификалық және өте маңызды байланысты 
атап өту керек. Көптеген биотехнологиялық 
әдістер үшін макрофиттер – полисахаридтерін 
қолданбау мүмкін емес. Альгинаттар, карраге-
ниндер, агар, агароза сияқты теңіз макрофиттері 
биотехнологиясының өнімдерін молекулярлы 

биологияда, генетикалық инженерияда, инже-
нерлік энзимологияда, иммунодиагностикада, 
өсімдік тканьдері мен жасушалар дақылдарында 
қолданады [4].

Өсімдік сығындыларын азық-түлік өнім-
дері өндірісінде және тағам өнімдеріне пай-
далану, сақтау жағдайларын жасау, бөліп алу 
тәсілдерін ұсыну, жаңа шикізат көзі болып та-
былатын шикізат көздерін анықтауға арналған 
зерттеулер маңызды және өзекті болып табы-
лады. Өсімдіктерден фармацевтикаға қажетті 
дәрілік препараттарды даярлау мәселесі – Ұлан 
Байтақ өлкеміздің жер бедерін алып жатқан алуан 
түрлі өсімдіктердің маңызды биологиялық 
қосылыстарын айқындауды талап ететін бірден-
бір маңызды көкейкесті мәселе. Сондықтан, 
біздің тәжірибеміздің мақсаты ретінде су 
өсімдіктерінің жасыл жапырақтарын жеке бөліп 
алып төмендегідей кезеңдермен сараптаймыз: 
экстракциялау, илік заттардан тазарту, жеке 
заттардың бар не жоғын анықтау. Тәжірибеге 
алынған Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes су 
өсімдіктерінің құрамы физикалық-химиялық 
әдіс көмегімен идентификацияланды. Заманауи 
тағам өндірісі өсімдік шикізатын кең көлемде био - 
логиялық маңызды заттармен құнарландыру, ба- 
ға лылығын арттыру, емдік сауықтыру,тағам көз - 
дерін жасау, тұтынушы өнімдердің сапасын арт- 
тыру үшін қажет тағамдық-татымдық заттар ре- 
тінде қолдану үшін маңызды болып табылады [5].

Мұндағы, биологиялық нысана ретінде су 
өсімдіктерін өсіру және арнайы қоректік орта-
ларды даярлау, өсімдіктерді in vitro жағдайында 
қоректік ортада өсіру жағдайларын жүргізу, 
су өсімдіктерінің маңызды жақтарын ажырата 
білуге және тәжірибелік жұмыстарды дұрыс са-
раптай білуге үйренуі қажет. Кез келген зерттеу 
жұмыстарын жүргізгенде білімгер әр түрлі ойлау 
процестерін атқарады, бақылап салыстырады, 
анализ жасайды, қорытындылайды, қосымша 
тәжірибелерінің қорытындысын талқылайды.

Оқытушы студенттердің тәжірибелік жұ-
мыс тарды орындау қабілетін дамыта оты-
рып, зерттелетін объектіні белгілі бір жүйемен 
анализдеуді жақсы білуі қажет. Ең алдымен 
объектінің (өсімдіктерді) жеке және аралас 
өсіру барысын одан соң ортаға бөліп шығаратын 
маңызды биологиялық белсенді заттар туралы 
біліктілікті жинақтауды қадағалайды. 

Студенттер анализ және синтез жасауды 
меңгергенде нысаналарды танып қана қоймайды, 
сондай-ақ сабақ барысында қарастырылмайтын 
зерттеу жұмыстарын жүргізуге, оларды ажырата 
білуге септігін тигізеді. Студенттердің тәжірибе 
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қорытындысы мен нәтижесін өздігінен сарап-
тау үшін анализ, синтез және салыстыру негізін 
үйрету қажет. 

Сараптау биологиялық белсенді заттардың 
маңызды қасиеттерін, ең алдымен тамыр, 
сабақ, жапырақ құрамындағы мөлшерін ажы -
ра тып, білуге, өсімдіктердің белгілі бір 
мер зімде биологиялық белсенді заттарды 
шоғыр лау барысын анықтауға, аталмыш өсім-
діктердің биологиялық белсенді зат тарды 
жинақтау мөлшерінің басқа өсімдік тер ден 
айырмашылығын анықтауы тиіс. Бұл негізгі 
тапсырма нысанаға тән маңыздылықты, бас- 
ты міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. 
Оқытушы биологиялық белсенді заттар 
құрамындағы ұғымдарды қалыптастыруда 
көрнекіліктер көмегімен, яғни бейнелік сурет-
тер арқылы тәжірибе барысын талқылайды 
[6-7]. Сондықтан біз фитохимиялық әдістер 
көмегімен су өсімдіктерінің жер үсті және жер 
асты мүшелерінің құрамынан биологиялық 
белсенді заттарды анықтауды мақсат етіп 
қойдық. Алынған тәжірибе нәтижесін кейбір 
су өсімдіктерінің ББЗ құрамын анықтау 
мен оңтайлы әдістер көмегімен айқындауға 
пайдалануға ұсынылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Өсімдіктердің биологиялық белсенді 
қосылыстарды жинақтау мөлшері алуан түрлі. 
Өсімдікті өсіру мерзімі мен ортаға байланыс-
ты болуы мүмкін. Өсімдіктердің биологиялық 
белсенді заттары тұқымдар, тамыр, суспензия-
лық жасушалардың өсуін не тездетеді, не 
тежейді. Сондықтан тест объект ретінде 
пайдалануға болады.  

Тәжірибеге алынған Eichhornia crassipes, 
Pistia stratiotes су өсімдіктерінің жер үсті 
(жапырағы мен сабағы) және жер асты бөлігінен 
(тамырынан) бөліктерінен биологиялық белсенді 
заттар анықталды. Сапалық анализ жасау үшін 
өсімдіктердің шөкімдерін 50% сулы ацетонды 
ерітіндіде және 10 % сулы спиртті ерітінділермен 
4 сағаттық термиялық (t 70-80°C) өңделді. 10% 
концентрлі сулы спирттік сығынды және оған 5 
есе 95% этанолды қосу арқылы минутына 3000 
айналымда центрифугирлеу арқылы полисаха-
ридтер бөлініп тұндырылды. Ерітіндінің беткі 
қабатындағы сұйықтық қорғасын ацетатының  
10 % ерітіндісімен өңделіп, дубильді қосылыстар 
тұнбаға түсірілді. Тұнбаны жеке бөліп алып, 
қалған сығынды құрамынан фенол және 
аминқышқылдар анықталды.

Алкалоидты заттар Драгендорф реактивінің 
реакциясымен идентификацияланды (кірпіш – 
қызыл түске боялды), аминқышқылдар нинги-
дрин реакциясымен идентификацияланды және 
стандартты үлгілер қағаз хроматография әдісімен 
анықталды; антрахинондар магний ацетаты 
(қызыл күлгін түске боялды) реакциясы арқылы 
идентификацияланды; белокты анықтау биурет 
реакциясы көмегімен (көк күлгін түске боялды) 
жүргізілді; илік заттар темір-аммонилі (көк түске 
боялды) реакциясы нәтижесінде анықталды; 
кумариндер лактонды сынамамен анықталды 
(ашық сары тұнба түзілді); полисахаридтерді 
этил спиртінің 4 еселенген көп мөлшерде тұнбаға 
түсу нәтижесінде анықталды; стероидтар Розен-
хейма реакциясымен анықталды (сиреньді түске 
боялды); терпеноидтарды анықтау үшін фос-
форлы-вольфрам қышқылы қолданылды (қызыл 
түске боялды); фенолқышқылы диазотирленген 
п-нитроантин реакциясымен идентификацияла-
нып, стандартты үлгілер қағаз хроматография 
әдісімен анықталды; флаваноидтар алюминий 
хлорид және аммиак реакциясымен (сары түске 
боялды) анықталды [8-9].

Зерттеу объектілері

Тәжірибеге зерттеу объектілері ретінде: 
Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes су өсімдік-
терінің жер үсті және жер асты мүшелері алынды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау

Мақалада зерттеу объектісі ретінде әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті-
нің бионанотехнология зертханасының су 
өсімдіктер коллекциялық штаммдары алын-
ды және олардың биологиялық белсенді зат-
тар құрамы анықталып сабақ беру үрдісінде 
пайдалану мәселелері қарастырылды. Жоғар ы 
оқу орындарының арнайы пәндерді оқыту-
шылардың пәндік жүктемесі бойынша өткізу 
үшін алдын ала аталмыш пән бойынша қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз етілуі және зертха-
намен тығыз байланысты атқарылатын зерттеу 
жұмыстарын өткізетін ұстаздың «педаго гикалық 
шеберлігі» қатал талданады. Осыған орай білім 
алушылардың пәнге деген қызығушылығын 
арттыруда – педагогикалық әдіс-тәсілдерді 
жүйелі қолдана білу ұстаздың шеберлігін талап 
етеді. Білікті маман-білікті ұстаз аудиторияға 
кіргенде жинақталған білім көзін жан-жақты 
ақпараттармен жандандыра түседі. Сондықтан, 
зерттеу жұмысының мақсаты ретінде 



Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №2 (55). 201870

Биотехнологиялық зерттеулерді қолдану негізінде биологияны оқыту әдісі  

биотехнологиялық зерттеулерді пайдалана оты-
рып биохимиялық, фитохимиялық анализдер 
жасау және алынған нәтижелерді сабақ үрдісінде 

талдап ББЗ қолданылатын салаларын талқылау 
және өз идеяларымен ой бөлісе отырып дәріс 
мазмұнын жаңартуды алдық. 

1-cурет – Eichhornia crassipes 2-cурет – Pistia stratiotes 

3-cурет – Арнайы жарық бөлмесінде өсірілген су өсімдіктері

Зерттеу әдістері

Білім алушылардың теориялық білімдерін 
практика түрінде шыңдау үшін ой қозғау 
және интербелсенді әдістер пайдаланыл-
ды. Студенттерді әлемдік түсінікке немесе 
проблемалық жағдайға кіргізу үшін мына зерт-
теу әдістері қолданылады: ой қозғау әдісін пай-
далана отырып студенттерге проблемалық сұрақ 
қойылады. Адам организмі өз ағзасын қоректік 
қор заттармен толық қамтамасыз ету үшін қандай 
заттар керек? Білім алушылардың тақырыпқа 

қызығушылығын арттыру мақсатында төмен-
дегідей сұрақтармен олардың ынтасын мәтінге 
бөлу керек: Сіздер қалай ойлайсыздар барлық 
өсімдіктер биологиялық белсенді заттарды 
синтездей ала ма? Кейбір жағдайда адамның 
күш қуаты, тәбеті, денсаулығы нашарлаған кез-
де, иммундық жүйесін қалпына келтіру үшін 
қосымша биологиялық қоспалар пайдалануға 
дәрігерлер тарапынан ұсынылады. Неліктен 
және бұл нені білдіреді? Бұрынғы кезде кейбір 
далалық өсімдіктер, мысалы жусан емдік про-
филактика мақсатында пайдаланылып кел-
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ген. Оңтүстік Қазақстан өңірінде табиғи жусан 
көптеп жинап өңдеу арқылы құрамынан санто-
нин алу мақсатында зауыт ашылған. Мұндағы 
құрамында маңызды зат бар өнім 18 тоннаға 
дейін өндірілген [10]. 

Өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігі кез кел-
ген табиғатта серуендеуші тұлғаны еліктірмей 
қоймайды. Әсіресе, суда қалқып жүріп тіршілік 
ететін су өсімдіктері таңғажайып ерекше 
өсімдіктер болып табылады. Мысалы, тұңғиық 
өсімдігі. Тұңғиық суда қалқып жүрген табаққа 
ұқсайды. Сырттай қарағанда құрылысы өте 
қарапайым жиегінде ешқандай ойықтар, тістері 
де жоқ. Қолыңа алып қарасаң табаға піскен нанға 
ұқсайды. Себебі, оның жапырағында ауа жи-
найтын қуыстары көп, ауаға толы жапырақтары 
суға батып кетпеуін қамтамасыз етеді. Сіздер 
қалай ойлайсыздар артық ауа тұңғиыққа не үшін 
қажет? Тіпті Үнді әйелдері Амазонка тұңғиығы 
жапырағының бетіне балаларын отырғызып, 
өздері су жағалауында қызыға серуендеп жүреді. 
Себебі, тұңғиық жапырағының көлемі 2 метрге 
дейін жетеді, яғни нәрестенің еркін еңбектеуіне 
болады. Табиғат аясында анасы келгенше алаңсыз 
ойнап отыратын табиғи бесік ұғымын түсіндіріңіз? 

Сабақ барысында білім берумен қатар, 
тәрбиелік маңызы зор ақпараттар қамтылып және 
білім алушылардың тақырыпқа қызығушылығын 
арттыру үшін ұстаз – студент арасында «дос» 
интонациясын қолданады [2]. Білім алушылар 

ББЗ туралы талқылап Джон Хэттидің ережесін 
ұстанады. Бұл ереже сабақ уақытында студент өз 
ойын интерпретациялайды. Яғни білім алушыға 
өз ойын талқылап көпшілікпен ашылып ашық 
айқын ойды жеткізуі тиіс. 

Зерттеу жұмысының мақсаты фитохимиялық 
әдістер көмегімен су өсімдіктерінің жер 
үсті және жер асты мүшелерінің құрамынан 
биологиялық белсенді заттарды анықтау. Су 
өсімдіктерін 20 тәулік бойы арнайы бөлмеде 
өсіру барысында төмендегідей нәтижелер алын-
ды. Eichhornia crassipes су өсімдігінің жер үсті 
мүшелерінің құрамынан алкалоид, антрахинон, 
белоктар, кумариндер, терпендер табылды. 
Ұзақ өсіру барысында Eichhornia crassipes су 
өсімдігінің жапырақ тақташасының құрамынан 
екі есе көп мөлшерде илік заттар, полисаха-
ридтер, фенолқышқылдары, флаваноидтар көп 
мөлшерде жинақталған. Ал керісінше аталған 
өсімдіктердің тамыр құрамында жоғарыда 
көрсетілген биологиялық белсенді заттар 
болғанымен кумариндер табылған жоқ, деген-
мен тамыр құрамы дубильді заттарға бай. 

Pistia stratiotes өсімдігінің жер үсті 
мүшелері құрамынан жоғарыда аталған барлық 
биологиялық белсенді заттар табылды, тек 
терпендер мен антрахинондар болмады. Та-
мыр құрамында кумариндер, антрахинондар 
табылған жоқ, керісінше стероидтар мөлшері 
көп болды. 

1-кесте – Eichhornia crassipes және Pistia stratiotes су өсімдіктерінен анықталған биологиялық белсенді заттар құрамы
 

Биологиялық  
белсенді заттар құрамы

Eichhornia crassipes
(жер үсті бөлігі)

Eichhornia crassipes
(тамыр)

Pistia stratiotes 
(жерүсті бөлігі)

Pistia stratiotes 
(тамыр)

Алкалоидтар + + ++ +
Амин қышқылдары + + + +
Антрахинондар + ++ - -
Белок + + + +
Илік заттар ++ ++ + +
Кумариндер + - + -
Полисахаридтер ++ + + +
Стероидтар - + + ++
Терпендер + + - +
Фенол қышқылы ++ + + +
Флавоноидтар ++ + ++ +

 

Кейбір су өсімдіктері Cabomba aquatica, 
Ceratophyllum demersum және Hygrophila 
corymbosa биологиялық белсенді заттарға бай  

болып келеді, мұндағы каротиноидтар, белок, 
алмаспайтын май қышқылдары, витаминдер 
және минералдар. Маңызды полисахаридтер, 
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су өсімдіктерінен алынатын мысалы агар, аль-
гинаттар және каррагинандар фармацевтикада 
және тағам өндірісінде қолданылуда [4-5]. Біздің 

тәжірибемізге алынған су өсімдіктері еліміздің 
фармацевтика саласын дамытуға үлесін қосады 
деп сенеміз. 

2-кесте – Су өсімдіктерінен анықталған биологиялық белсенді заттардың маңызы 

ББЗ Eichhornia 
crassipes

Pistia 
stratiotes Биотехнологиялық маңызы Сабақ беру тәсілі

Алкалоидтар
Амин қышқылдары

Антрахинондар
Белок

Илік заттар
Кумариндер

Полисахаридтер
Стероидтар
Терпендер

Фенол қышқылы
Флаваноидар

+
+

++
+

++
+

++
+
+

++
++

++
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++

Модельді тәжірибеде су өсімдіктерін 
өсіру әдістерін меңгеру және жер 
асты, жер үсті мүшелерінен маңызды 
биологиялық белсенді заттарды 
бөліп алуды үйрену және тағам 
өндірісінде, фармацевтикада әр түрлі 
дәрілік заттар, дәрумендер алуда, 
медицинада аурулардың алдын алып 
емдеуде қолданылатын қасиеттеріне 
шолу жасау.

Блум таксономиясы 
бойынша дәріс жүргізу, 
«Венн диаграммасы» 
көмегімен салыстыру; Кейс 
технологиясы; Интербелсенді 
әдіс; Блиц – сұрақ, жауап, 
Интерпретация әдісінің 
көмегімен білім алушының өз 
ойын жеткізе алуы.

ескерту: «-» құрамындағы заттар жоқ немесе сандық мөлшерін анықтау қажет; «+» құрамында мөлшері белгісіз зат-
тар; «++» құрамындағы заттар өте көп мөлшерде.

қорытынды

Сонымен білім алушы студент зерттеуші 
ретінде тәжірибе барысының қорытындысын 
жа сайды, нәтижелерді жеке фактілер негі зін-
де тиянақтап, оған биохимиялық анализ дер-
ді қолданады. Алғашқы ой бағыты индук тивті, 

ой нәтижесі, екіншісі дедуктивті ой қорытын-
дысымен аяқтайды, яғни «педагогикалық шы-
ғар машылық» сапалы білім беруге бағыт тайды. 
Соңында өздері жасаған тәжірибе қо ры  тын ды-
сының негізінде зерттеушілер беріл ген өсімдіктің 
биологиялық белсенді заттарын анықтап, мұндағы 
индукция дедукцияға сүйене тінін дәлелдейді.
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педагогические аспекТы опТимизации  
предсТарТовой гоТовносТи  

высококвалифицированных гребцов  
на байдарках и каноэ

В статье рассматривается проблема исследования состояния готовности высококвали-
фицированных гребцов на предсоревновательном этапе и в соревновательном периоде. 
Исследо вание направлено на сравнение исследуемых состояний у гребцов. В качестве основных 
исследуемых состояний мы выбрали потребность в общении, внутреннее самочувствие, внешнюю 
активность и спортивный настрой. Решение указанной проблемы может быть осуществимо 
при комплексном изучении и возможности управлять состояниями гребцов при их подготовке 
и выступлениях в соревнованиях. Установлено очевидное влияние состояний гребцов на их 
выступления в соревнованиях. Гребцы, имеющие высокие показатели подготовленности, легче 
выполняют прогнозируемые результаты. Рассматриваются состояния готовности гребцов, 
специализирующихся на байдарке и каноэ, с различными типологическими свойствами. 
Диагностика уровня их состояния перед ответственными соревнованиями позволит создать 
типологические нормативы, предназначенные для оценки состояния организма гребцов. По 
итогам проведенного естественного педагогического эксперимента у испытуемых опытных 
групп – гребцов-байдарочников и каноистов – были выялены более устойчивые признаки 
предстартовой готовности и отнесены в группу боевой готовности. Правильно запланированные 
варианты рационального распределения предстартовой нагрузки способствуют более успешному 
выступлению их на соревнованиях.

ключевые слова: оптимизация, предстартовая готовность, высококвалифицированные 
гребцы, байдарки, каноэ, предсоревновательный этап, соревновательный период.
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Pedagogical aspects of optimization of Pre-start readiness  
of highly qualified sicks on the Baidark and сanoe

The article examines the problem of researching the state of readiness of highly skilled oarsmen in 
the pre-competition stage and the competitive period. The study is aimed at comparing the studied 
conditions in oarsmen. The main of them we chose the need for communication, inner well-being, ex-
ternal activity and sportive attitude. The solution of this problem can be realized with a comprehensive 
study and the ability to manage the conditions of oarsmen in their preparation and performances in 
competitions. Rowers with high levels of preparedness are more likely to perform predictable results. 
We consider the readiness status of oarsmen specializing in kayak and canoe, with different typological 
properties. Diagnostics of the level of their condition in the period of responsible competitions will allow 
creating typological standards intended for assessing the condition of the oarsmen’s organism.

Key words: optimization, pre-statistical readiness, highly qualified sticks, kayaks, canoe, pre-com-
petition stage, competition period.
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байдарка және каноэ жоғары білікті ескекшілерінің  
жарыс алды дайындықтарын оңтайландырудың педагогикалық аспектілері

Мақалада жоғары білікті ескекшілердің жарыс алдындағы және жарыс кезеңіндегі 
дайындығы жағдайын зерттеу мәселесі қарастырылған. Зерттеу ескекшілердің зерттелу кезіндегі 
жағдайын салыстыруға бағытталған. Біз олардың негізгілері ретінде қарым-қатынас, ішкі әл-
ауқат, сыртқы белсенділік және спортқа икемделу қажеттілігін таңдадық. Бұл проблеманы 
шешуге ескекшілердің жарыстарға қатысуы жағдайында олардың дайындығын басқаруды 
кешенді оқып үйрену мүмкіндігі арқылы қол жеткізуге болады. Ескекшілердің жарыстардағы 
жай-күйлеріне анық әсер ететін жағдайлар көрсетілді. Жоғары көрсеткіштік дайындықтары 
бар ескекшілер болжамдық нәтижелерді оңай орындайды. Байдарка мен каноэ және әртүрлі 
типологиялық ерекшеліктерде маманданушы ескекшілердің дайындық жағдайы қарастырылады. 
Олардың жауапты жарыстар алдындағы жағдайының диагностикалық деңгейі ескекшілердің 
ағзасының жағдайын бағалауға арналған типологиялық нормативтерді жасауға мүмкіндік береді. 
Шынайы жүргізілген педагогикалық тәжірибенің нәтижелері бойынша – бақылаудан өтетін 
тәжірибелі топ – ескекші байдаркашылар мен каноистерде жарыс алды дайындықтың тұрақты 
белгілері анықталды және олар жауынгерлік әзірліктің тобына ендірілді. Жарыс алды жүктеменің 
рационалды жоспарлану нұсқалары олардың жарыстарда табысты болуына мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: оңтайландыру, жарыс алды дайындық, жоғары білікті ескекшілер, байдарка, 
каноэ, жарыс алды кезеңі, жарыс кезі.

введение

В настоящее время многими учеными при-
знан тот факт, что готовность спортсмена являет-
ся одним из решающих факторов победы на со-
ревнованиях. Сегодня, как никогда, спортивные 
психологи и тренеры заинтересованы в разработ-
ке специальных технологий подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов. Подготовка 
спортсменов высокой квалификации – длитель-
ный процесс, в котором динамика их готовности 
к соревновательной деятельности с ростом квали-
фикации имеет большое практическое значение. 

Профессиональный спорт в специализации 
гребля на байдарках и каноэ характеризуется 
значительной напряженной соревновательной 
деятельностью. При подготовке гребцов необхо-
димо постоянно совершенствовать стабильность 
и надежность их физической, технической, пси-
хической и тактической, а также морально-во-
левой подготовленности. Соревновательная де-
ятельность гребца предполагает значительный 
риск и опасность. В связи с этим даже професси-
ональные гребцы испытывают чувство тревож-
ности до и во время состязаний, а это негативно 
влияет на результат [1].

Спортивные достижения гребцов в состяза-
ниях по гребле на байдарках и каноэ с пример-
но одинаковой физической и функциональной 
подготовленностью бывают различными. При-
чиной этого в значительной степени бывает их 

эмоциональное состояние. Эмоциональные пе-
реживания в состязаниях, значительное нервное 
напряжение до них характеризуются быстрым 
изменением состояний, интенсивностью проте-
кающих процессов. Все это свидетельствует о 
том, что высокие результаты гребцов в состяза-
ниях высокого ранга зависят как от их физиче-
ской и тактико-технической подготовленности, 
так и от готовности в сложных ситуациях про-
явить нужные моральные и волевые качества. 
Это ведет к необходимости срочно мобилизо-
вать свои резервы и настроиться на более высо-
кие результаты в состязаниях.

цель исследования – оптимизация пред-
стартовой готовности высококвалифицирован-
ных гребцов на байдарках и каноэ на предсо-
ревновательном этапе и в соревновательном 
периоде для показа ими высоких достижений в 
состязаниях. 

Гипотеза исследования: предполагается, что 
эффективная методика оптимизации предстар-
товых состояний высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ повысит степень 
их подготовленности к состязаниям.

Материалы и методы исследования

Исходя из вышеизложенного, нами было 
проведено исследование, в котором применя-
лись следующие методы: изучение и анализ 
литературных источников по исследуемой про-
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блеме; педагогические наблюдения во время 
проведения учебно-тренировочных сборов и вы-
ступления гребцов в состязаниях; естественный 
педагогический эксперимент; математическая 
обработка полученных результатов.

Организация исследования. К исследованию 
были привлечены 92 гребца (мужчины) высокой 
квалификации (МСМК – 22-34 года; МС – 17-27 
лет; КМС – 19-25 лет). Контрольные измерения 
проводились на учебно-тренировочных сборах 
на универсальной учебно-тренировочной базе 
по водным и гребным видам спорта г.Шымкента 
и в период проведения Чемпионата РК 21-25 
марта 2018 г. Коэффициент результативности 
выступлений определялся путем сопоставления 
выполненного результата от предсоревнователь-
ного этапа к соревновательному периоду.

Практическое исследование

В начальном периоде исследования нами 
проведено анкетирование испытуемых, про-
анализированы ответы и сделано заключение об 
изменении подготовленности гребцов в сорев-
новательном периоде. При анализе подготовлен-
ности гребцов были взяты за основу некоторые 
анкеты для изучения показателей их активности 
и настроения [2]. При выяснении мотивов испы-
туемых к показу высоких результатов был ис-
пользован вопросник Т. Элероу [3].

Для снятия излишнего мышечного напря-
жения у гребцов перед тренировкой или перед 
соревнованием нами применялись специальные 
физические упражнения. Предполагалось, что 
они окажутся действенными, если будут выпол-
няться систематически. При таких упражнениях 
расслабление наступает естественным образом. 
Приводим комплекс этих упражнений:

1. И.п. – сидя или лежа. Глубокий вдох, за-
держка дыхания, легкое напряжение мышц все-
го тела: рук, плеч, шеи, живота, ног, ступней. На 
все время, пока мышцы напряжены, задержи-
вать дыхание. Не дышать 5-6 секунд, затем сде-
лать медленный выдох, расслабляя как можно 
больше мышц всего тела. Повторить 9-10 раз, с 
каждым разом увеличивая расслабление. Рассла-
бление необходимо всегда связывать с каким-
нибудь словесным сигналом или представить 
себя расслабленным после огромного напряже-
ния (приводится образное сравнение, например, 
«как полотенце, висящее на гвоздике». 

2. И.п. – лежа на спине, подтянув ноги таким 
образом, чтобы ступни полностью находились 
на полу. Глубокий вдох, сильно сдвинуть колени 
вместе. Оставаться в таком положении несколь-

ко секунд, затем выполнить медленный выдох, 
колени свободно «падают» в стороны. При этом 
нужно следить затем, чтобы колени «падали» 
самостоятельно, а не опускались движением 
мышц. Повторить 9-10 раз.

3. И.п. – ноги расставлены поудобнее. Глубо-
кий вдох, вытянуть руки за головой и сильно по-
тянуться. Напрячь все мышцы тела и задержать 
это положение несколько секунд, затем выпол-
нить медленный выдох и расслабить все мыш-
цы. Руки непроизвольно опускаются вниз, под-
бородок опускается на грудь, колени немного 
сгибаются, плечи опускаются, спортсмен как бы 
«разваливается». Из данного положения слегка 
подпрыгивать, давая возможность мышцам сво-
бодно «болтаться, как у тряпичной куклы». По-
вторить 9-10 раз.

4. И.п. – ноги расставлены в стороны поудоб-
нее, колени согнуты, на них лежат руки, голо-
ва прямо. Глубокий вдох, напрячь все мышцы, 
оставаться в этом положении несколько секунд. 
Выдохнуть, верхняя часть тела и голова свобод-
но «проваливаются» между колен. Полностью 
«провалившись», задержать это расслабленное 
положение несколько секунд. Выполнить еще 
один глубокий вдох, несколько приподнять 
верхнюю часть тела и постараться опуститься 
расслабленным еще больше, до тех пор, пока 
тыльная часть рук не будет свободно лежать на 
полу. Повторить 9-10 раз.

5. И.п. – сидя на стуле, корпус держать пря-
мо, положив пальцы обеих рук на верхнюю часть 
живота. Глубокий вдох, напрячь мышцы живота 
и зафиксировать это положение 1 секунду. Сде-
лать вдох и расслабить мышцы живота. Слегка 
помассировать мышцы живота пальцами в тече-
ние нескольких секунд. Повторить 9-10 раз.

6. И.п. – стоя, сидя или лежа. Выполнить в 
определенном темпе несколько медленных не-
напряженных глубоких вдохов. При вдохе слег-
ка напрягать все мыщцы, при выдохе полностью 
расслабиться. Выполнять данное упражнение в 
течение 2-3 минут. Убедившись, что достигнуто 
максимальное расслабление, выполнить неболь-
шой вдох и расслабиться еще больше.

7. И.п. – сидя поудобнее. Ненапряженно вра-
щать по очереди ступни ног, голову, челюсть, 
плечи и кисти рук. Каждый вид вращения вы-
полнять по 30-40 секунд. Амплитуда вращений 
должна быть как можно больше. Выполнять 
упражнение медленно и стараться, чтобы при 
этом все тело было расслабленным. Для того, 
чтобы расслабить мышцы бедер и таза, которые 
являются центром наибольшего напряжения, 
необходимо лечь на спину и выполнить враща-
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тельные движения в следующем порядке: мед-
ленно и ненапряженно отвести ногу как можно 
больше в сторону, затем согнуть ее в коленном 
суставе, «вывернуть» наружу так, чтобы внеш-
няя сторона колена и лодыжки была обращена к 
полу; подвести колено к груди; затем перенести 
колено к другой стороне груди, «выворачивая» 
ногу в коленном суставе так, чтобы внутренняя 
сторона колена и лодыжки была обращена к гру-
ди; закончить вращение выпрямлением ноги и 
передвижением ее как можно дальше внутрь, 
чтобы она пересекала линию тела, затем вернуть 
ее в исходное положение. В случае, если упраж-
нение выполняется медленно и без напряжения, 
оно быстро приводит к очень хорошим результа-
там для расслабления.

8. Подпрыгивать расслабившись, затем вы-
полнить несколько раз движения, которые будут 
выполняться на состязаниях, как можно более 
расслабившись, вдыхая всякий раз при таких 
движениях, как гребок.

Результаты исследования и их обсуждение

Известно, что подготовка спортсменов под-
разделяется на общую и специальную. Д.Я. Рай-
городский [4] содержание общей подготовки ви-
дит в том, что она развивает и совершенствует 
у спортсменов те функции и качества, которые 
нужны для эффективных тренировок и показа вы-
соких спортивных результатов. Данная подготов-
ка проводится во время занятий или на учебно-
тренировочных сборах. Специальная подготовка 
в основном воспитывает у спортсменов готов-
ность участвовать в определенных состязаниях.

Предстартовая готовность гребцов включа-
ет такие компоненты, как уверенность в своих 
силах, стремление к выигрышу, устойчивость 
в обстоятельствах, близких к проигрышу и т.д. 
Составляющими подготовки гребцов являются: 
качества и процессы, влияющие на овладение 
техникой и тактикой; индивидуальные качества 
гребца, влияющие на успешные выступления 
на состязаниях; стабильная предстартовая под-
готовленность. Для гребцов характерны такие 
качества, как: склонность к риску, первенству, 
высокой степени мотивации; стремление скон-
центрировать свои внутренние резервы.

Важно отметить, что предстартовая подго-
товленность гребцов имеет отличия на предсо-
ревоновательном этапе и в соревновательном 
периоде. Во время тренировок и сборов форми-
руется начальная мотивация, определяющая от-
ношение к спортивным тренировкам: совершен-
ствование волевых качеств, необходимых для 

победы в спорте; воспитание специфических ин-
дивидуальных качеств. Правильной мотивации 
к продолжительным тренировкам способству-
ют: раскрытие перспективы в спорте; настройка 
спортсмена на выигрыш; рациональное приме-
нение похвалы и наказаний; заинтересованность 
в занятиях спортом; индивидуальные качества 
тренера [5].

Предстартовая подготовка спортсменов к со-
стязаниям выражается в совершенствовании их 
предстартовой подготовленности к выступле-
ниям на них. Непосредственная предстартовая 
подготовка спортсмена к состязаниям – это его 
предстартовая настройка, управление своим со-
стоянием до старта, проявление необходимых 
волевых качеств. Успех выступления гребца в 
состязаниях в большинстве случаев зависит от 
его умения управлять своим предстартовым со-
стоянием до них и во время них.

Многие исследователи отмечают, что пред-
стартовые состояния спортсменов имеют боль-
шое значение при их подготовке и выступлениях 
на состязаниях [6 и др.]. Предстартовые волне-
ния гребцов значительно сложны и многообраз-
ны, вследствие того, что их занятия спортом ха-
рактеризуются высокой эмоциональностью.

Исходя из вышеизложенного, выделяются 
три вида предстартовых состояний спортсме-
нов: боевая готовность, предстартовая лихорад-
ка, предстартовая апатия [7]. Боевая готовность 
– это оптимальная степень предстартового воз-
буждения, которая положительно влияет на ре-
зультаты спортсменов при их выступлении на 
состязаниях.

Предстартовая лихорадка – это значительная 
степень предстартового возбуждения. Отличи-
тельными признаками предстартовой лихорадки 
являются такие предстартовые проявления, как: 
повышение частоты сердечных сокращений и 
дыхания; усиление потливости и повышение ар-
териального давления и др.

Предстартовая апатия – это очень низкая сте-
пень предстартового возбуждения, отличающая-
ся вялостью, сонливостью, нежеланием участво-
вать в состязаниях.

В итоге, выявленные нами ведущие крите-
рии предстартовой подготовленности спортсме-
нов перед состязаниями позволяют исследовать 
и давать оценку им также и у гребцов. Вышеука-
занные критерии позволили нам учесть состоя-
ния предстартовой подготовленности гребцов на 
байдарках и каноэ испытуемых опытных групп 
перед и после состязаний. Результаты проведен-
ного естественного педагогического экспери-
мента показаны в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Изменение спортивных показателей гребцов-байдарочников на лодке класса К-1 (1000 м) от предсоревнова-
тельного этапа к соревновательному периоду

Группа Испытуемый Предсоревновательный этап 
(мин, сек.)

Соревновательный период
 (мин, сек.)

Опытная

Д-в – МСМК 3,78 3,37
Т-в – МС 3,76 3,38
М-в – МС 3,88 3,40

С-в – МСМК 3,84 3,40
Р-в – МС 3,80 3,50
Я-о – МС 3,82 3,50
С-н – МС 3,86 3,54

S 3,82 0,7 3,44* 0,4

Контрольная

Д-в – МС 3,87 3,60
Т-о – МС 3,85 4,05

К-н – МСМК 3,82 3,52
Г-в – МСМК 3,81 4,06

Н-н – МС 3,80 4,08
Т-й – МСМК 3,77 3,56
С-н – КМС 3,75 перевернулся

S 3,81 0,7 3,80 0,7

Таблица 2 – Изменение спортивных показателей гребцов-каноистов на лодке класса С-1 (1000 м) от предсоревновательного 
этапа к соревновательному периоду

Группа Испытуемый Предсоревновательный этап 
(мин, сек.)

Соревновательный период
 (мин, сек.)

Опытная

Е-в – МСМК 4,63 3,58
Л-в – МС 4,53 4,00
А-в – МС 4,61 4,13
Б-н –МС 4,57 4,14
А-в – МС 4,51 4,26

S 4,57 0,4 4,02* 0,3

Контрольная

И-в – КМС 4,54 4,29
Х-в – МС 4,61 4,36

П-в – МСМК 4,58 4,43
С-й – МСМК 4,55 5,05
С-в – КМС 4,62 4,57

S 4,58 0,4 4,54 0,2

В таблице 1 видно, что у гребцов-байда-
рочников на лодке класса К-1 в опытной груп-
пе в соревновательном периоде в сравнении 
с предсоревновательным этапом произошли 

существенные положительные изменения ре-
зультатов с вероятностью Р<0,01. Также по-
ложительные изменения произошли в опытной 
группе и у гребцов-каноистов (таблица 2) на 
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лодке класса С-1 (Р<0,01). Указанные произо-
шедшие изменения свидетельствуют о том, что 
предстартовые состояния гребцов влияют на их 
готовность к выступлению на значимых состя-
заниях.

Проведенный анализ исходных и конечных 
показателей тренировочной и соревновательной 
деятельности высококвалифицированных греб-
цов на байдарках и каноэ свидетельствует, что 
в процессе исследования наиболее достоверные 
положительные изменения спортивных резуль-
татов произошли у испытуемых опытных групп.

Заключение

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. По итогам проведенного естественного 
педагогического эксперимента у испытуемых 

опытных групп – гребцов-байдарочников и ка-
ноистов – выявились более устойчивые призна-
ки предстартовой готовности и они были отнесе-
ны в группу боевой готовности. В контрольных 
же группах достоверных изменений не наблюда-
лось. Снижение ранговых показателей гребцов 
контрольных групп выявило ухудшение их ре-
зультатов по отношению к спортсменам опыт-
ных групп. Полученные данные подтвердили 
положительное влияние разработанной нами 
методики.

2. В связи с вышеизложенным, выявлена 
актуальность поиска вариантов рационального 
распределения предстартовой нагрузки в раз-
личных периодах тренировки гребцов – канои-
стов и байдарочников. Правильно запланиро-
ванные варианты рационального распределения 
предстартовой нагрузки способствуют более 
успешному выступлению их на соревнованиях. 
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развиТие лиТераТуроведческих компеТенций сТуденТов  
в процессе анализа произведений  

ивана Щеголихина

В статье представлены результаты исследования по развитию литературоведческих 
компетенций студентов в процессе анализа прозы И.П. Щеголихина. Формирование у студентов-
филологов, будущих учителей русского языка и литературы, системы профессионально-
педагогических, иными словами, образовательных компетенций позволит им стать 
квалифицированными специалистами. Модель анализа поэтики прозы И.П. Щеголихина должна 
включать два этапа: 1) формирование у студентов представлений о таких составных признаках 
поэтики литературно-художественной прозы, как метод, жанр и стиль произведения, а также 
исходных представлений о творчестве И. П. Щеголихина; 2) обучение студентов умению 
применять знания о творческом методе, поэтике, жанре и стиле в ходе анализа эпических 
литературных произведений И.П. Щеголихина. На занятиях по изучению прозы И. Щеголихина 
следует последовательно формировать и развивать у студентов их соответствующие 
теоретические, историко-литературные представления и аналитические компетенции. Автор 
данной статьи утверждает, что система анализа поэтики прозы И.П. Щеголихина, основанная на 
диалогическом подходе к преподаванию художественной литературы, способствует успешному 
развитию аналитических компетенций студентов. В статье раскрыта методика преподавания 
произведений И.П. Щеголихина, показана практика применения эвристической беседы. В 
процессе интерактивного и эвристического изучения художественной прозы И.П. Щеголихина 
успешно развиваются и усовершенствуются литературоведческие компетенции студентов.

ключевые слова: литературоведческие компетенции, диалогическое обучение, эвристическое 
обучение, интерактивное занятие, И. Щеголихин.
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Development of literary competences of students in the course  
of the analysis of works of ivan shehegolikhin

The description of work on development of literary competences of students in the course of the 
analysis of prose of I.P. Shehegolikhin is presented in the present article. Formation at students philolo-
gists, future teachers of Russian and literature, the system of educational competences will allow them to 
become qualified specialists. On classes in studying of prose of I. Shehegolikhin it is necessary to form 
and develop consistently at students their corresponding theoretical, historico-literary representations 
and analytical competences. The author of this article claims that the system of the analysis of poetics of 
prose of I.P. Shehegolikhin based on dialogical approach to teaching fiction contributes to the successful 
development of analytical competences of students.

In article it is shown how in the course of interactive and heuristic studying of art prose of I.P. She-
hegolikhin literary competences of students develop successfully and will be improved.

Key words: literary competences, dialogical training, heuristic training, interactive occupation, I. 
Shehegolikhin.
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иван Щеголихиннің шығармаларын талдау үдерісінде  
студенттердің әдебиеттанушылық құзыреттіліктерін дамыту

Мақалада И.П. Щеголихин прозасын талдау үдерісінде студенттердің әдебиеттанушылық 
құзыреттіліктерін дамытудың зерттеу нәтижелері көрсетілген. Атап айтқанда, кәсіби 
педагогикалық жүйелердің білім беру құзыреттіліктері студент– филологтардың , болашақ орыс 
тілі және әдебиеті мұғалімдерінің кәсіби маман болып қалыптасуына мүмкіндік береді.

И.П. Щеголихин прозасындағы поэтикалық модель талдауы екі кезеңді қамтиды: 
1) студенттердің әдіс, шығарманың жанры және стилі,сонымен қатар И.П. Щеголихин 
шығармашылығы туралы сияқты әдеби көркем прозаның поэтикасының құрамдас белгілері туралы 
түсініктерін қалыптастыру; 2) И.П. Щеголихиннің әдеби эпикалық шығармаларын талдауда 
студенттерді шығармашылық әдіс, поэтика, жанр және стиль түрлерін қолдана білуге үйрету. 
И.П. Щеголихиннің прозасын оқып үйрену сабақтарында студенттердің теориялық,тарихи әдеби 
түсініктерін және аналитикалық құзыреттіліктерін қалыптастыруды бірізділікпен дамыту қажет.

Мақаланың авторы көркем әдебиетті оқытуда И.П. Щеголихин прозасын поэтикалық талдау 
жүйесін диалогтік тұғырға негіздеу студенттердің аналитикалық құзыреттіліктерін табысты 
дамытуға ықпал ететінін дәйектейді. Мақалада И.П. Щеголихин шығармаларын оқытудың 
әдістемесі беріледі, эвристикалық әңгімені қолдану практикасы көрсетіледі. И.П. Щеголихиннің 
көркем прозасын интербелсенді және эвристикалық оқыту үдерісінде студенттердің 
әдебиеттанушылық құзыретттіліктері табысты дамып жетіледі.

Түйін сөздер: әдеби құзыреттілік, диалогтық оқыту, эвристикалық оқыту, интерактивті 
сабақ, И. Щеголихин.

введение

Вопросы развития профессиональных ком-
петенций будущих учителей являются акту-
альными для методики преподавания русской 
литературы Казахстана в вузе, так как необхо-
димо последовательно и активно расширять ка-
захстанский компонент в системе литературного 
образования студентов-филологов. Разработка 
системы анализа поэтики прозы И.П. Щеголи-
хина в вузе является частью проблемы форми-
рования теоретико-литературных понятий и 
проектирования алогритмов анализа. Решение 
таких проблем основывается на трудах класси-
ков и основоположников методики преподава-
ния русской литературы Ф.И. Буслаева, В.И.  Во-
довозова, В.В. Голубкова, М.А. Рыбниковой, 
В.П.  Острогорского, В.Я. Стоюнина и др. Имен-
но эти ученые и методисты, видные сторонники 
филологического подхода к анализу литератур-
ных произведений, настойчиво манифестиро-
вали необходимость изучения художественной 
литературы с учетом принципов научности, рас-
крытия художественной специфики литературы 
в процессе ее учебного освоения, изучения про-
изведения в единстве формы и содержания.

цель исследования – разработка модели 
анализа поэтики прозы И.П. Щеголихина для 
развития литературоведческих компетенций 

студентов – будущих учителей русского языка и 
литературы.

Методология и методы исследования

В современной методике преподавания 
русской литературы сложились различные но-
вые подходы к изучению русской литературы: 
диалогический (В.Г. Маранцман и его школа), 
эстетический (А.И. Княжицкий и др.), учет вну-
трипредметных связей (С.А. Зинин и др.), куль-
турологический (В.А. Доманский, Л.А. Крылова 
и др.), филологический (В.Ф. Чертов и др.).

В исследовании использовались методы ана-
лиза литературного текста, обобщения, срав-
нения, моделирования и проектирования ало-
горитмов анализа текстов для формирования 
литературоведческих компетенций студентов.

обзор литературы

Особое значение для разработки системы 
анализа поэтики прозы И. Щеголихина имеет 
диалогический подход к преподаванию худо-
жественной литературы. Действительно, этот 
методологический подход к преподаванию ли-
тературы является весьма продуктивным. Диа-
лог читателя с текстом литературного произ-
ведения, диалог преподавателя и его учеников 
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– таковы методологические и педагогические 
основы диалогической концепции преподавания 
литературы. 

В современной педагогике особое место за-
нимает концепция формирования компетенций 
в процессе обучения. Компетенции трактуются 
как компонент личностноориентированной па-
радигмы образования. А.В. Хуторской наста-
ивает на том, что «компетентностный подход 
предполагает не усвоение учеником отдельных 
друг от друга знаний и умений, а овладение ими 
в комплексе». А.В. Хуторской предлагает раз-
граничивать понятия «компетенция» и «ком-
петентность». Компетенция – это требование к 
образовательной подготовке ученика. Компе-
тентность – это владение учеником компетен-
цией. А.В.  Хуторской отличает компетенции 
от образовательных компетенций, «т.е. от тех, 
которые моделируют деятельность ученика для 
его полноценной жизни в будущем» (Hutorskoi, 
2006: 85) [1]. «Образовательная компетенция 
– требование к образовательной подготовке, 
выраженное совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осущест-
вления личностно и социально значимой про-
дуктивной деятельности» (Hutorskoi, 2006: 93).

Как показывает наш педагогический опыт, 
успешное формирование умственных действий 
в процессе обучения литературе возможно толь-
ко при условии использования различных при-
емов эвристики. В современной педагогике ав-
торитетную теорию дидактической эвристики 
разработал В.А. Хуторской (Hutorskoi, 1998: 68-
71) [2]. Дидактическая эвристика предполагает 
постоянный поиск нового. Ученый предложил 
следующий блок ключевых понятий дидакти-
ческой эвристики: эвристическое обучение, 
эвристический метод, эвристическое задание, 
индивидуальная образовательная траектория, 
эвристическая ситуация, образовательный про-
дукт, рефлексия, креативная компетенция, порт-
фолио.

Особенность эвристического обучения за-
ключается в том, что ученик конструирует зна-
ния в определенной области. Преподаватель 
предлагает ученику исследовать реальный зна-
чимый объект (явление природы, историческое 
событие и др.). Затем ученик с помощью учите-
ля сопоставляет результат своего исследования 
(конструирования) с известными достижения-
ми и решениями в выбранной области. Такого 

рода сопоставление приводит к рефлексии уче-
ника, он волен переосмыслить, достроить свой 
результат. Таким образом, ученик включается в 
образовательные, культурно-исторические и на-
учные процессы как их полноправный участник.

Результаты исследования

В процессе изучения прозы И.П. Щеголихина 
в вузе будем иметь в виду идеи А.В. Хуторского 
о компетенции и компетентности. Формирова-
ние у студентов-филологов, будущих учителей 
русского языка и литературы, системы образо-
вательных компетенций позволит им стать ком-
петентными специалистами. Поскольку учитель 
словесности должен обладать навыками работы 
с художественным текстом, следует научить 
студентов анализировать все основные уровни 
мира литературного произведения. На занятиях 
последовательно формируются и развиваются 
у студентов соответствующие теоретические, 
историко-литературные знания и аналитиче-
ские компетенции. Основные компетенции сту-
дентов-филологов, будущих учителей русского 
языка и литературы, предлагаем разбить на три 
уровня.

Минимальный уровень:
– знание биографии и творческого пути пи-

сателя;
– знания о категориях поэтики художествен-

ной литературы.
Средний уровень:
– умение сформулировать проблематику и 

идею литературного произведения;
– умение определить творческий метод ав-

тора литературного произведения.
Высокий уровень:
– умение определить жанровую природу ли-

тературного произведения;
– умение охарактеризовать основные худо-

жественные черты (поэтики) произведений.
Модель анализа поэтики прозы И.П. Щего-

лихина должна включать два этапа: 
1) формирование у студентов представлений 

о таких составных признаках поэтики литера-
турно-художественной прозы, как метод, жанр и 
стиль произведения, а также исходных представ-
лений о творчестве И. П. Щеголихина; 

2) обучение студентов умению применять 
знания о творческом методе, поэтике, жанре и 
стиле в ходе анализа эпических литературных 
произведений И.П. Щеголихина.

В процессе анализа прозы И.П. Щеголихина 
следует иметь в виду дидактические возмож-
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ности методов обучения литературе. В своей 
практической работе мы опирались на класси-
фикацию методов В.В. Кудряшева (Kudriyachev, 
1985: 67) [3]. Напомним, что в основе упомяну-
той классификации лежит тип познавательной 
деятельности обучаемых. Это обстоятельство 
делает данную классификацию приемлемой не 
только для школьной практики, но и для препо-
давания русской литературы в вузе, где чрезвы-
чайно важно развивать навыки аналитического 
чтения студентов, успешно развивать их умения 
анализа литературных произведений, а также эв-
ристические способности и самостоятельность в 
познавательной и научной деятельности.

Для успешного формирования аналитиче-
ских умений студентов необходимо определить-
ся с путями анализа литературных произведений 
И.П. Щеголихина. Традиционно в методике пре-
подавания литературы выделяют три пути ана-
лиза художественного произведения: «вслед за 
автором» (целостный), «по образам» (пообраз-
ный путь анализа) и проблемно-тематический 
(Marancman, 1985: 96) [4]. Эти пути анализа мы 
применяем в практической деятельности.

И.П. Щеголихин – автор ряда романов и по-
вестей. Его творчеству присуще жанровое, сти-
листическое и тематическое разнообразие. В 
детективных повестях «Трое в машине», «Лиш-
ними не будут», «Пятый угол», «Шальная не-
деля» с отчётливо выраженными основными 
признаками этого жанра (быстрое развитие дей-
ствия, напряженность событий, глубина пережи-
ваний) автор не разрабатывает ни острых сюже-
тов, не создает крупные характеры. Сюжеты их 
взяты из повседневной жизни [5-8].

Повесть И.П. Щеголихина «Снега метель-
ные», посвящённая героическому прошлому 
целины, сложным судьбам целинников Куста-
найского края – родины писателя, – произве-
дение многоплановое, с большим количеством 
действующих лиц, что позволило главному ре-
дактору журнала «Октябрь» Ф. Панферову опре-
делить ее жанр как роман и опубликовать в мо-
сковском журнале «Октябрь» (1960, № 5, 6).

Романы «Старая проза» (1963) и «Другие 
зори» (1970) посвящены судьбе творческой ин-
теллигенции второй половины ХХ века. В цен-
тре повествования романа «Старая проза» – тра-
гические повороты жизни молодого художника 
в годы культа личности. Творческий путь пи-
сателя – главного героя романа «Другие зори» 
складывается не просто. Конфликтные, порой 
драматические ситуации побуждают его многое 
переосмыслить в жизни и в творчестве.

Остросюжетные романы «Дефицит» и 
«Должностные лица» И. Щеголихина мы отно-
сим к произведениям, отражающим «коренное 
изменение временных координат литературного 
образа в романе».

В повести «Хочу вечности» И.П. Щеголихин 
раскрыл актуальность чтения художественных 
произведений и значение литературы в духовном 
формировании личности и характера человека. 

Философско-насыщенная, исповедальная 
и во многом автобиографичная проза русского 
писателя Казахстана И.П. Щеголихина включа-
ет яркие события ХХ века (покорение целины, 
строительство новых городов в казахстанской 
степи) и современность, мотивы родины, боль-
шой и малой, размышления о судьбе Отечества, 
осмысление эпохи в соотнесенности с судьбой 
отдельной личности.

Таким образом, у преподавателя есть бога-
тый выбор. Он может выбрать для проведения 
занятия по творчеству И.П. Щеголихина любое 
крупное произведение писателя.

В рамках курса «Введение в литературове-
дение» было проведено практическое занятие 
на тему «Поэтика прозы И. Щеголихина» после 
того, как студенты изучили теоретические поня-
тия «поэтика», «стиль», «жанр» и «творческий 
метод». Следуя сложившейся методике анали-
за эпического произведения, необходимо при-
держиваться следующей последовательности 
действий преподавателя и обучаемых: самостоя-
тельное чтение текста произведения студентами, 
выносимого на обсуждение; выявление препода-
вателем уровня восприятия студентами данного 
литературного произведения, вступительный 
фрагмент на практическом занятии, анализ тек-
ста, заключительная часть, подведение итогов 
работы по разбору поэтики и проблематики 
текста. 

Поскольку это практическое занятие про-
водится в рамках дисциплины «Введение в ли-
тературоведение», не следует забывать о его 
понятийной основе – теоретическом базовом ап-
парате, который составят следующие понятия: 
эпос, эпические жанры, роман, повесть, рассказ, 
поэтика, художественное своеобразие, жанр, 
стиль, интертекстуальность. Эту теоретическую 
базу студенты должны освоить.

Цель вступительного этапа практического 
занятия заключается в том, чтобы сформировать 
у студентов исходные представления о жизни и 
творчестве И.П. Щеголихина. Не следует забы-
вать, что на этом этапе необходимо познакомить 
студентов с понятием «русская литература Ка-
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захстана». Это позволит включить творчество 
И.П. Щеголихина в широкий историко-литера-
турный контекст. Сообщение о жизни и творче-
стве писателя делает на занятии подготовленный 
заранее студент. Доклад о жизненном и творче-
ском пути И.П. Щеголихина можно провести с 
мультимедийной презентацией, отражающей 
наиболее значимые этапы и факты деятельности 
писателя.

Следующий этап занятия – выявление препо-
давателем восприятия студентами прочитанного 
литературного произведения И.П. Щеголихина, 
которое вынесено на обсуждение в рамках за-
явленной темы. Для этого преподаватель зада-
ет следующие вопросы: 1) Назовите основные 
темы анализируемого сегодня произведения. 
Почему именно они основные? 2) Назовите глав-
ного героя анализируемого произведения. Поче-
му именно он главный герой? 3) Сформулируйте 
идею произведения. Почему именно эта мысль 
является основной в произведении?

Преподаватель заметит, что не все студенты 
смогут правильно ответить на эти поставленные 
вопросы. Поэтому логично будет начать наи-
более ответственный этап работы над произве-
дением И.П. Щеголихина, а именно анализ по-
этики художественного текста. Предварительно 
преподавателем формулируется дидактическая 
установка. Преподаватель говорит студентам, 
что дальнейший ход занятия пойдет непосред-
ственно в рамках заявленной темы. Студенты 
должны четко знать, что остальная часть занятия 
будет посвящена анализу поэтики выбранного 
преподавателем произведения И. Щеголихина.

Анализ произведения И.П. Щеголихина мож-
но предварить эвристической беседой, на кото-
рой осмысляются следующие теоретические по-
нятия: эпос, эпические жанры, роман, повесть, 
рассказ, поэтика, художественное своеобразие, 
жанр, стиль, интертекстуальность. Цель этой 
беседы заключается в том, чтобы углубить тео-
ретико-литературные представления студентов 
и включить перечисленные выше понятия в про-
цесс анализа поэтики произведения И.П.  Щего-
лихина.

Предлагаем примерное содержание этой эв-
ристической беседы: 1) Что такое эпос? Каковы 
его основные родовые черты? 2) Перечислите 
эпические жанры. Какой эпический жанр осно-
ван на изображении большого количества ли-
тературных героев и что это дает автору? 3) В 
чем заключается своеобразие жанров повести и 
романа? 4) Что такое поэтика? Что дает знание о 
поэтике читателю литературных произведений? 

5) Что такое художественное своеобразие лите-
ратурных произведений? 6) Для чего читателю 
нужно разбираться в художественном своеобра-
зии литературного произведения? 7) Что такое 
жанр? 8) Что такое стиль? 9) В чем заключается 
связь понятий «жанр» и «стиль»? 10) Почему в 
процессе чтения произведения надо отмечать его 
жанровые и стилевые свойства? 11)  Что такое 
интертекстуальность? 12) Каковы ее функции в 
тексте литературного произведения? 13)  Что та-
кое творческий метод? 14) Какой творческий ме-
тод использовал И.П Щеголихин при создании 
своих литературных произведений?

Анализ текста произведения И.П. Щеголихи-
на, как показал наш практический опыт, будет 
более содержательным и концептуальным после 
такой предварительной эвристической беседы. 
Сам непосредственный разбор поэтики произ-
ведения И.П. Щеголихина целесообразно про-
водить в формате анализа его художественной 
формы (поэтики) с выходом на проблематику и 
идею текста. Таким образом, в этом случае со-
блюдается важный методологический принцип 
анализа – разбор произведения в единстве его 
художественной формы (поэтики) и содержания 
(тематики, проблематики и идеи).

Примерный ход анализа поэтики произведе-
ния И.П. Щеголихина может быть следующим. 
Продуктивно провести занятие в интерактивном 
формате. Студенты выступают с заранее под-
готовленными сообщениями на тему «В чем я 
вижу своеобразие поэтики прозы И.П. Щеголи-
хина?». Такая формулировка темы сообщения 
исключает установку студента на монополию 
его суждений. Эта формулировка подчеркива-
ет, что поиск истины должен осуществляться в 
творческом споре, дискуссии, полемике. При-
глашение на дискуссию – важный момент в ор-
ганизации интерактивного занятия.

После каждого выступления преподаватель 
приглашает остальных студентов дать анализ 
сообщения. Студенты могут поспорить с ора-
тором. Причем делать это надо не голословно, 
а показать хорошее знание текста произведения 
И.П. Щеголихина, свое умение обосновывать 
собственную позицию и точку зрения. В конце 
занятия преподаватель обязательно подводит 
итоги и результаты диалогических и полилоги-
ческих дискуссий студентов. Заключительный 
этап практического занятия можно провести в 
формате эвристической беседы. Центральное 
место здесь должны занять вопросы, связанные 
с подведением итогов по теме практического 
занятия. 
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Преподаватель в качестве обобщения зада-
ет следующие вопросы. 1) Что нового вы узна-
ли сегодня на нашем занятии? 2) Зачем нужно 
знать творчество русских писателей Казахста-
на? 3) Понравилось ли тебе (или нет) и почему 
проанализированное произведение И.П. Щего-
лихина? 4) Почему знание теоретико-литера-
турных понятий (эпос, эпические жанры, роман, 
повесть, рассказ, поэтика, художественное сво-
еобразие, жанр, стиль, интертекстуальность) по-
могает глубоко освоить поэтику и проблематику 
произведений И.П. Щеголихина? 5) Можно ли 
использовать эти теоретико-литературные поня-
тия для чтения и анализа других произведений 
И.П.  Щеголихина?

обсуждение

Результаты описанной в нашей статье ра-
боты по развитию аналитических компетенций 
студентов в процессе изучения прозы И.П. Ще-
голихина увенчались успехом. Студенты пока-
зали свою готовность к анализу произведений 
И.П. Щеголихина в условиях эвристического 
обучения. Интерактивный формат разбора про-
изведений писателя позволил студентам в мак-
симальной степени продемонстрировать воз-
можности своего мышления.

В заключительной части занятия тем самым 
создается установка на перенос студентами 
полученного практического опыта на анализ 
других литературных произведений И.П. Ще-

голихина. В этом также заключается развива-
ющий эффект подобного рода интерактивного 
практического занятия. Предложенная в статье 
модель обучающего и развивающего анализа 
поэтики прозы И.П. Щеголихина является в 
своих общих чертах универсальной. Ее мож-
но использовать в ходе разбора поэтики любо-
го произведения этого писателя, разумеется, с 
учетом конкретных особенностей его сюжета и 
фабулы.

Заключение

Таким образом, в процессе интерактивно-
го и эвристического изучения художественной 
прозы И.П. Щеголихина успешно развивают-
ся и усовершенствуются литературоведческие 
компетенции студентов. Кроме того, студенты-
филологи, глубоко погружаясь на занятиях в 
художественный мир произведений И.П. Щего-
лихина, осознают, что в этом мире царит диалог 
двух культур – казахской и русской. Студенты в 
ходе чтения и анализа прозы И.П. Щеголихина 
получат возможность лишний раз убедиться в 
толерантном мировидении казахстанского пи-
сателя, проникнуться его пафосом уважения к 
культуре наших народов. Диалогический прин-
цип изучения творчества И.П. Щеголихина по-
зволит раскрыть большой морально-этический 
потенциал его произведений, что окажет благо-
творное влияние на нравственное воспитание 
студентов.
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the stuDying elements oF roBotics in school

The article deals with the didactic principles of teaching the most promising of innovative direc-
tions – robotics in the school. It is proposed to use the open-source electronics platform Arduino. The 
need to develop a program instructions and teaching materials in robotics is described. The urgency of 
the research is considered. An analysis is made of the current state of the using of robotics for teaching 
children. The research methods such as observation, analysis of scientific literature, analysis of activities, 
systematization and synthesis, interview are used. 58 respondents took part in the survey. It demon-
strates observance of the principles of visibility, the connection between theory and practice, scientific 
approach, accessibility, purposefulness of training, purposefulness of teaching when introducing ele-
ments of robotics to school. The stages of development of a new software and hardware solution for 
managing a robotic platform are given. The article shows a brief description of the procedures that were 
used to create the Robot equipped with Arduino. The authors study the problem of introducing ele-
ments of robotics into the schools of Kazakhstan as an integral section of the computer science course. 
To implement the section, it is necessary to develop a system of concepts for robotics for school educa-
tion. Potential problems include the inability to purchase robot kits at school because of the high price, 
it makes it difficult to introduce training in robotics at school. The inclusion of this section will increase 
the effectiveness of development of constructive thinking of the pupil, motor skills of the hands, reveal 
the creative potential of the child.

Key words: teaching methods of informatics, didactics, information technologies, robotics, didactic 
principles.
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мектепте робототехника элементтерін оқыту

Мақалада инновациялық оқытудың дидактикалық ұстанымының бірі ретінде мектептегі 
робототехниканың даму болашағы қарастырылады. Оқу үдерісінде ашық жинақталған Ardu-
ino роботын қолдану ұсынылады. Роботтық техниканы оқытудың бағдарламалық-әдістемелік 
кешенін дайындау қажеттілігі айтылады. Балаларды оқыту үшін «Робототехниканы ендірудің» 
қазіргі жағдайына талдау жасалады. Бақылау, ғылыми әдебиеттерді талдау, іс-әрекетті 
талдау, жүйелеу және тәжірибені жалпылау, сауалнама сияқты зерттеу әдістері қолданылған. 
Сауалнамаға  58 респондент қатысқан. Мектепте робототехниканың элементтерін енгізуде 
оқытудың көрнекілік, теорияның практикамен байланысы, ғылымилық, қолжетімділік, мақсатқа 
бағыттылық ұстанымдарының дидактикалық тұрғыда сақталуы көрсетілген. Роботталған 
платформаны басқарудың жаңа бағдарламалық-аппараттық шешімін әзірлеудің кезеңдері 
келтірілген. Мақалада Arduino ашық жинау конструкторы бар роботты жасау барысында 
қолданылған процедуралардың қысқаша сипаттамасы беріледі. Авторлар Қазақстан 
мектептеріне робототехника элементтерін енгізу мәселесін информатика курсының ажырамас 
бөлімі ретінде зерттейді.   Мектептік білім беруде бөлімді ендіру үшін робототехникалық 
түсініктердің жүйесін дайындау қажет. Мектепке робототехниканы оқытуды ендірудің әлеуетті 
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мәселесі ретінде бағасының жоғары болуына сәйкес роботтардың кешендерін алудың мүмкін 
еместігін жатқызуға болады. Аталған бөлімді ендіру оқушының құрастырушылық ойлауының 
тиімділігін жоғарылатуға, қолдарының қозғалғыштық дағдыларын дамытуға, баланың 
шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: информатика оқыту әдістемесі, дидактика, ақпараттық технология, роботтық 
технология, дидактикалық ұстанымдар.
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изучение элементов робототехники в школе

В статье рассматриваются дидактические принципы обучения одному из перспективных 
инновационных направлений – робототехнике в школе. Предлагается в учебном процессе 
использовать робот, имеющий конструктор открытой сборки Arduino. Описывается необходимость 
разработки программно-методического комплекса обучения робототехнике. Проведен анализ 
современного состояния учебного пособия «Введение в робототехнику» для обучения детей. 
Использованы методы исследования, как наблюдение, анализа научной литературы, анализ 
деятельности, систематизации и обобщения опыта. В опросе приняли участие 58 респондентов. 
Дидактически показано соблюдение принципов наглядности, связи теории с практикой, 
научности, доступности, целенаправленности обучения при введении в школу элементов 
робототехники. Приведены этапы разработки нового программно-аппаратного решения по 
управлению роботизированной платформой. В статье дается краткое описание процедур, 
которые были использованы при создании робота, имеющего конструктор открытой сборки 
Arduino. Авторы исследуют проблему введения элементов робототехники в школы Казахстана 
как неотемлемого раздела курса информатики. Для внедрения раздела необходимо разработать 
систему понятий для робототехники для школьного образования. К потенциальным проблемам 
можно отнести невозможность приобретения комплектов роботов в школе из-за высокой 
цены, что затрудняет введение в робототехнику обучения в школе. Включение данного раздела 
позволит повысить эффективность развития конструктивного мышления ученика, двигательных 
навыков рук, раскрывать творческий потенциал ребенка.

ключевые слова: методика преподавания информатики, дидактика, информационные 
технологии, робототехника, дидактические принципы.

introduction

The basic trends of the 21st century dictate new 
requirements for modern technologies. In the 21st 
century, automation and robotics are introduced ac-
tively in everyday life. The items which seemed like 
a fantasy 50 to 20 years ago, in terms of technology, 
are today an objective reality.

The technological process with unbelievable 
speed changes the surrounding world, forcing us 
to change and our approaches to the education of 
children. Robotics is by far the most promising of 
innovative directions.

In turn, developed service and personal robot-
ics is impossible without qualitatively trained spe-
cialists in the field of its application. Essential as-
sistance in this can and should be provided by the 
secondary school in organizing the study of the ele-
ments of robotics.

The necessity of studying robotics in a second-
ary school is an urgent issue, as it is determined by 
the growth of the following contradictions: between 

the requirements of the society of the model of the 
graduate of the modern school and the real level of 
the formation of key competencies of students; be-
tween the inclusion of robotics in the educational 
process for the acquisition by students of educa-
tional results in demand on the labor market and the 
undeveloped nature of these issues in pedagogical 
science; between the great potential of the course of 
robotics for the implementation of the activity ap-
proach in education, and the inadequacy of the con-
tent-methodical support of the process of forming 
the required competence of students in theory and 
practice.

formulation of the problem

Despite the advantage, robotics mainly ap-
pears in the after-hours activities, in particular at 
paid courses. It is necessary to involve school-
children in research in the field of robotics, the 
exchange of technical information and initial en-
gineering knowledge, the development of new 
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scientific and technical ideas already in the profile 
school.

Unfortunately, examples in Kazakhstan’s school 
textbooks on computer science are not focused on 
writing programs to manage robots. Also, they did 
not find reflection in one of the directions, which in-
creases the motivation for students to study robotics 
– this is an opportunity to use mobile technologies 
to control robots.

The purpose of the article is to identify a number 
of reasons for the need to study robotics at school, 
as well as to consider some issues of developing a 
new software and hardware solution for managing a 
robotic platform for a mobile phone.

History

Some scientific researches have shown the 
possibility of creating a methodical system of ad-
ditional education for children in the field of com-
puter science, the goals, content, methods and 
forms of instruction in which are oriented toward 
educational robotics. The implementation of par-
allel programming elements within the framework 
of the created methodical system is proposed. The 
pattern of increasing the motivation and develop-
ment of skills with a combination of structural and 
parallel programming elements is determined [1, 2, 
3, 4,]. G.R. Shameneva offers a cycle of research 
and technical activities covering students from 1 
to 11 classes [5]. In Kazakhstan, there are various 
courses, for example, ROBBO CLUB – a network 
of training centers for robotics training according 
to the unique ROBBO methodology, the program 
of which was developed jointly by scientists from 
Russia and Finland. The training is conducted in 
the programming environment of ScratchDuino 
2.0, adapted for children’s perception, and as an 
educational robot the open-assembly designer Ar-
duino [6] is used.

There are various studies in different devel-
oped countries, such as the USA [7] and Holland 
[8], [9]. The concept of «technical education» in 
these studies is to provide students with knowl-
edge about robots and technologies. This approach 
is necessary in most cases to introduce computer 
science and programming and to familiarize US 
students with technology [7], Dutch schoolchildren 
were also gradually exposed to technical subjects 
using robots [8].

At present, educational robotics is actively de-
veloping and more and more schools are being in-
cluded in the educational program, competitions 
among school teams are held.

methods of research

In addition to the analysis of scientific literature, 
analysis of activities, systematization and general-
ization, the method of observation was widely used.

To determine the state of the study of robotics 
in schools in Kazakhstan, a questionnaire was con-
ducted for students and teachers of computer sci-
ence.

Students and teachers of computer science were 
invited to anonymously answer questionnaire ques-
tions.

44 pupils of 8-9 grades, 14 teachers of informat-
ics and members of the governing council partici-
pated in the survey and all questionnaires were pro-
cessed. The analysis of the questionnaires showed 
that all students would gladly study robotics, com-
puter science teachers are ready to teach this section 
in the course of computer science, but also the anal-
ysis revealed some problems that pupils and teach-
ers of schools face for effective study of robotics.

results and discussion

Let’s consider some didactic principles of train-
ing robotics in a comprehensive school.

The content of training should be based on cur-
rent scientific facts, which are the new achievements 
in robotics. In teaching, students learn the elements 
of scientific research, separate reliable data from 
false ones. It is necessary to reflect such data in 
school textbooks on informatics, i.e. traced the di-
dactic principle of scientific knowledge in the train-
ing of robotics.

According to the principle of accessibility, 
it is necessary that the training correspond to the 
individual characteristics of the students and the 
knowledge they have already accumulated. At the 
lessons of computer science classes 8-9 in schools, 
they learn the language of structural programming, 
so children can use the built-in command system 
to control robots, it is necessary to study the 
fundamental unity in the construction of teams.

In the senior 10-11 grades with professionally 
oriented learning, students are able to use both 
serious programming languages (such as C or C ++) 
and complex manipulations with boards and sensors.

Organized, methodical and substantive bases 
of training in robotics are able to adapt to the 
constantly changing conditions of life of the society 
and scientific progress. If in the 70-80s in schools 
there were not even computers, now, a computer 
in almost every school bag of a student, such as a 
smartphone, a tablet. Modern children find it very 
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hard to imagine life without new-fangled gadgets. 
This fact maintains the principle of purposeful 
teaching of robotics at school.

Robotics is very important for the general 
educational program, as it allows to apply theoretical 
knowledge in many subjects (mathematics, physics, 
computer science, drawing, technology, etc.). 
Thus, it will be much more interesting for children 
to learn and they will be able to pay attention to 
subjects that until recently seemed uninteresting and 
useless. Robotics perfectly copes with such task, as 
formation of interest to technical kinds of creativity. 
The most popular specialty after 2025 will be robot 
programmers. The principle of the connection 
between theory and practice is obvious.

The effectiveness of training robotics is 
enhanced by a huge means of clarity. The principle 
of visibility, perhaps, is the most developed in 
the training of robotics. The student watches the 
movement of the robot, created by own hands. As 
they say, he gets convinced with his own eyes about 
the correctness of the construction, moving along a 
given trajectory.

Let’s consider the stages of developing a new 
software and hardware solution for managing a 
robotic platform from a mobile phone.

– After the structural scheme, it is necessary to 
create electrical connection schemes, on the basis of 
which the platform will operate.

– The main task is to develop a complete set of 
robotic platform equipment.

– Since the main nodes are selected, the next 
task is reduced to calculating the digital part and 
designing the algorithms.

– As soon as the main algorithm is formed it 
must be debugged by means of a personal computer.

– After this, the mobile application is developed 
directly.

Launch of a management application.
The modern concepts of programming are 

based on traditional concepts of object-oriented 
programming. This concept has become widely 
used and today is leading in terms of the number 
of written user applications and software products 
using this approach.

The basis of the object-oriented approach, 
following from the name, is directly an object 
inherited from the set of classes and subclasses used.

Objects interact with each other in the form of 
various variables, forms, and spreadsheets. This 
interaction is achieved by performing a certain 
sequence of program-algorithmic operations.

The program code with the object-oriented 
approach for writing a software application allows 

to avoid routine repetition of many commands, so 
the correct operation of the application is provided 
due to the optimal construction of the application 
architecture.

In this case, procedural programming approaches 
are sufficient, as the number of objects is limited, and 
the development of a flexible architecture requires a 
huge amount of time and the load on the processor 
will grow linearly in equivalent with the increase in 
the number of objects.

Brief descriptions of the procedures:
function forw () – The procedure for rotating a 

pair of wheels in the same direction «directly at the 
same speed»

function forwl (), forwr () – The procedure for 
rotating a pair of wheels in one direction «straight» 
at different speeds to implement a turn left or right

function stopall () – Full stop procedure
function back () – The procedure for rotating a 

pair of wheels in the same direction «directly at the 
same speed»

function backl (), backr () – The procedure for 
rotating a pair of wheels in one direction «back» at 
different speeds to implement a turn left or right

function left (), right () – The procedure for 
rotating a pair of wheels in different directions to 
implement a full turn left or right

conclusion

All the elements of training in robotics are 
aimed at fostering an individual who is able to 
identify goals independently and design ways 
for their implementation, as well as be able to 
uncompromisingly assess their achievements. The 
constructive thinking of the pupil develops, small 
motor skills of the hands are developed, the creative 
potential of the child is revealed. The study of 
robotics will lead to the development and perfection 
of a self-sufficient personality.

Actual is the development of a software and 
methodological training complex for robotics. A 
special order and a teaching system based on a clear 
logical chronology are needed. Teaching information 
should consist of completed sections, modules and 
steps. It is necessary to develop a system of concepts 
for robotics.

But in addition to insufficient equipment of 
educational materials, the inability to purchase kits 
of robots at school because of the high price makes it 
difficult to introduce the study of robotics to school. 
The creation of an assembly of an open source robot 
with the ability to control development via GPS is 
an actual and promising direction of our research.
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