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RESEARCH-ORIENTED TEACHING IN HOSPITALITY  
AND TOURISM MARKETING:  

CRITICAL REFLECTIONS ON PRACTICE

The article considers crucially the introduction of research approach and research training in teach-
ing business disciplines. The development of research culture at the University and its practical and 
social significance among students and University employees is becoming an essential component of 
well-developed modern universities. Research-oriented learning strategies are considered very impor-
tant not only for research universities, but also for business universities in Kazakhstan. 

This article provides critical reflections on professional experience of using research-oriented teach-
ing strategies in business related disciplines and describes the process of implementation of new teach-
ing methodologies in higher education. It presents the preliminary results of the part of a longitudinal 
observational study on students’ performance and professional development affected by competency-
based research-focused learning on the example of «Services Marketing» course. Quantitative as well 
as observational data have been collected within the prolonged periods of time including 3 years of 
teaching experience. A comparative analysis of academic performance showed that average grades for 
research-based student assignments had been lower than grades for traditional academic tasks, while 
overall professional competences of students had been significantly improved as a result of research-
oriented teaching. The study contributes to the body of knowledge describing the state of transitional 
educational systems in developing countries and fills a contextual gap by addressing important method-
ological issues of higher education in Kazakhstan. 

Key words: research-oriented teaching, research methodology, competency-based learning, hospi-
tality and tourism. 
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Қонақжайлылық және туризм маркетингі саласындағы  
ғылыми-бағдарланған оқыту:  

сын тұрғысынан пайымдау және іс-тәжірибе

Мақалада бизнес-пәндерді оқытуда зерттеушілік тұрғыларды және зерттеушілік оқуды 
ендіру сын тұрғысынан пайымдалған. Университеттегі қызметкерлер мен студенттер арасында 
зерттеушілік мәдениетті дамыту мен оның іс-тәжірибелік және әлеуметтік маңыздылығын 
арттыру жақсы дамыған заманауи университеттердің басты компоненті болып табылады. 
Зерттеуге бағытталған оқыту стратегиялары зерттеушілік университеттер үшін ғана маңызды 
емес, олар сол сияқты Қазақстандағы бизнес-университеттер үшін де аса маңызды болып 
саналады. Аталған мақала бизнес-пәндерді оқытуда ғылыми-бағдарланған стратегияларды 
қолданудың кәсіби тәжірибесі туралы сыни ойлауды қамтиды және жоғары оқу орындарында 
жаңа тұрғылар мен оқыту әдістемесін ендіру үдерісін сипаттайды.

 Мақалада ғылыми-бағдарланған құзыреттілік тұрғыларды қолдану үдерісінде студенттердің 
кәсіби дамуы мен академиялық жетістіктерін «Қызмет көрсету маркетингі» курсы мысалында 
ұзақ бақылаудың нәтижелері ұсынылады. Бақылау нәтижелері және сандық мәліметтер пәнді 
оқытудағы 3-жылдық мерзім аралығында жинақталған. Үлгерімнің салыстырмалы талдауы шынайы 
зерттеуге негізделген ғылыми-бағдарланған тапсырмалар үшін алынған орташа бағалардың 
дәстүрлі форматтағы бағаларға қарағанда төмен екендігін көрсетті, сондай-ақ студенттердің 
кәсіби құзыреттіліктері мен дағдыларының ғылыми-бағдарланған оқыту нәтижесінде біршама 
дамығанын да байқатты. Зерттеу дидактикаға үлес қосады, жоғары білім берудің дәстүрлі 
оқытудан зерттеушілік жүйеге өту жағдайын сипаттайды және Қазақстандағы жоғары білім 

mailto:ainur88ainur@gmail.com
mailto:ainur88ainur@gmail.com
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берудің әдіснамалық мәселелерінен көрініс беріп, оқытуға теориялық-контекстік үлес қосады.
  Түйін сөздер: ғылыми бағдарланған оқыту, зерттеу әдістемесі, құзіреттілікке негізделген 

оқыту, қонақжайлылық және туризм.

А.С. Кенебаева 
НИИ «Социальных и гендерных исследований»,  

Казахский национальный женский педагогический университет, Казахстан, г. Алматы,  
e-mail: ainur88ainur@gmail.com

Научно ориентированное обучение  
в области маркетинга гостеприимства и туризма:  

критическое осмысление и практика

В статье критически осмыслено внедрение исследовательского подхода и исследовательского 
обучения в преподавание бизнес-дисциплин. Развитие исследовательской культуры в универ-
ситете и повышение ее практической и социальной значимости среди студентов и работников 
университета становится важнейшим компонентом  хорошо развитых современных университетов. 
Стратегии обучения, ориентированные на исследования, считаются очень важными не только 
для исследовательских университетов, но и для бизнес-университетов Казахстана.

Данная статья содержит критические размышления о профессиональном опыте 
использования научно ориентированных стратегий преподавания бизнес-дисциплин и описывает 
процесс внедрения новых методик обучения в высшем образовании. В статье представлены 
результаты длительных наблюдений за академическими достижениями и профессиональным 
развитием студентов в процессе использования научно ориентированного компетентностного 
подхода на примере курса «Маркетинг услуг». Результаты наблюдений и количественные данные 
собирались в течение 3-х лет преподавания дисциплины. Сравнительный анализ успеваемости 
показал, что средние оценки, полученные за научно ориентированные задания, основанные на 
реальных исследованиях, были ниже, чем оценки за задания традиционного формата, в то время 
как у студентов наблюдалось значительное развитие профессиональных компетенций и навыков 
в результате научно ориентированного обучения. Исследование вносит вклад в дидактику, 
описывает переходное состояние системы высшего образования от традиционного обучения 
к исследовательскому и вносит теоретико-контекстуальный вклад в изучение и отражение 
методологических проблем высшего образования в Казахстане.

Ключевые слова: научно ориентированное обучение, методология исследования, 
компетентностное обучение, гостеприимство и туризм.

 

Introduction 

Teaching methods nowadays being affected 
by latest transformations in the system of Higher 
Education have changed significantly in terms of 
approaches including blended-learning, flipped 
classroom or research-oriented learning. In current 
conditions of globalization and digitalization the ef-
fectiveness of teaching is gaining an increasing at-
tention across a variety of disciplines (Zhang, 2020). 
The effective teaching implies an adequate and ac-
curate study program corresponding to different 
learning styles of students. Moreover, the effective 
teaching considers active involvement during a class 
or designing special tasks developing critical think-
ing skills of students. Active learning in turns helps 
to reach a deep understanding of a material through-
out the process of interaction, direct involvement or 
open discussions (Kim & Jeong, 2018). Research-
oriented teaching as an approach to active learning 
combines complex techniques encouraging students 
to study a subject with a deep focus and critical 

analysis. It is aimed at linking teaching and research 
culture in order to boost the abilities of students in 
problem solving, decision making and adapt to ex-
ternal environment by critical assessment of reality 
and ongoing changes (Lundahl, 2008). Research-
oriented teaching being an approved effective meth-
od has been widely used among world leading uni-
versities such as the University of Cambridge, the 
University of Freiburg, the University of Edinburgh, 
the University of Barcelona or the University of Ge-
neva. Students are trained to apply research skills 
and analytical capabilities in studying and under-
standing global issues. Kazakhstani universities are 
also responding to current challenges (Nabi et.al, 
2016) in higher education and have recently started 
to implement best practices in research-based teach-
ing. Such kind of practice is especially important for 
practice-oriented business universities where stu-
dents are developing and mastering entrepreneurial 
skills comprising excellence in big data, external en-
vironment investigations, forecasting, analysis, risk 
taking and decision making. 

file:///C:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%9d%d0%a3_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2020/%d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%9c%d0%98%d0%a0%d0%90/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9f%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0%203-2020/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/ 
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Despite the fact that over the past 15 years edu-
cational institutions worldwide are actively imple-
menting research-oriented teaching strategies, only 
few Kazakhstani universities have made shift to a 
new strategy. This article represents the case of Uni-
versity of International Business (Almaty) in imple-
menting research-oriented teaching on the example 
of Hospitality and Tourism related disciplines. The 
study aims to explore changes in students’ academic 
performance and skills as a result of research-ori-
ented teaching. In this respect, the article address-
es important issues of practical application of the 
research-focused education in teaching «Services 
Marketing» course with the focus on Hospitality 
and Tourism industries in small student groups. This 
preliminary longitudinal observational study repre-
sents findings on students’ performance and profes-
sional development based on 3-years of experience 
of teaching of «Services Marketing» course while 
offering critical reflections on practice of teaching. 

In this article, the author shares her professional 
teaching experience and shows preliminary data col-
lected as a part of longitudinal research during her 
tenure at the University of International Business in 
a period between 2015 and 2019. At the university 
the author had been teaching a wide range of busi-
ness related disciplines as the leading expert in the 
field of International Hospitality and Tourism Man-
agement, and on the other hand, had been actively 
involved in research activities. 

From a practical side this article provides pro-
fessional reflections on the process of implementa-
tion of new teaching methodologies in higher edu-
cation. Furthermore, this study makes a theoretical 
contribution by expanding the body of knowledge 
describing the state of transitional educational sys-
tems in developing countries and fills a contextual 
gap by addressing important issues of higher educa-
tion in Kazakhstan. 

Literature Review

Research-oriented teaching in Hospitality and 
Tourism Marketing as a pedagogic strategy starts 
from explaining the research methodology. It helps 
students to learn the ways of finding reliable in-
formation and data for making further evaluations 
and managerial decision in business environment, 
consequently enhancing critical thinking skills. On 
the other hand, framed into a “teaching-research-
learning” technique it contributes to understand-
ing causal relationships which is very important 
in business-related disciplines. The main content 
of lectures on research methodology covers basic 
topics including literature review, hypotheses or 
research questions development, finding or de-
veloping scales, designing research instruments, 
methodology, and analysis, presenting findings 
and drawing conclusions based on research results 
(Rubin & Babbie, 2010). 

Figure 1 – Teaching-Research Nexuses in Tourism and Hospitality Education
Source: (Healey, 2005, p.70)



A.S. Kenebayeva

7

According to widely accepted international ex-
perience there are 4 teaching-research nexuses in 
Tourism and Hospitality education. Depending on 
teaching policies established at universities teachers 
usually apply one of four approaches such as «re-
search-tutored», «research-based», «research-led» 
and «research-oriented». 

The research-led approach is characterized as a 
deductive way of teaching where students are stay 
uninvolved in research activities by passively re-
ceiving transmitted knowledge. The research-ori-
ented nexus creates a teaching environment where 
students learn the ways of finding solutions to a 
given questions of problems with relatively passive 
involvement. In research-tutored education students 
actively work within the small groups by teaching 
each other and doing mainly written works. The re-
search-based approach engages students into the re-
search process increasing their responsibilities and 
roles in asking questions, developing ideas and con-
ducting analysis. Students are taught to rely on evi-
dence-based reasoning, critical decision making and 
creative problem-solving (Benckendorff & Zehrer, 
2017). Being a part of active learning approach, the 
research-focused teaching strategies offer deep-lev-
el understanding of a given material and encourage 
students “to learn by doing”. Instead of passive ab-
sorption of information research-oriented strategies 
involves students into active search, consequently 
increasing student engagement in independent 
written works simultaneously developing analyti-
cal skills. As it has been shown by prior research 
research-oriented teaching has a positive impact on 
overall group performance by increasing group dis-
cussions, critical thinking, and motivation (Böttcher 
& Thiel, 2017; Barraket, 2005). Moreover, Healey 
(et. al, 2010) found that students perceived benefits 
for future employment from their participation in 
research-focused activities (Healey et.al, 2010).

Research-oriented teaching in hospitality and 
tourism education provides students with tasks and 
lectures that are linked to business research. Based 
on given theoretical and practical materials students 
are trained to conduct scientific activities within their 
professional disciplines. Research-focused teach-
ing strategies firstly gives insights into theoretical 
knowledge, then explains practical feasibility and 
finally encourages students to gather their own data 
and facts facilitating the process of decision mak-
ing and problem solving. Students usually learn how 
to apply knowledge during the process of develop-
ing evidence-based results. Deep engagement into 
research activities enhances multidisciplinary com-

petencies of students, which is very important while 
teaching hospitality and tourism related courses in-
tegrating a wide range of theoretical knowledge tied 
to marketing, management, consumer behavior and 
financial disciplines. 

Practical Reflection on Teaching Methodology  

The implementation of the research-oriented 
teaching strategy at University of International 
Business has been carried out in two stages. During 
the period between 2017 and 2019 research-oriented 
teaching has been realized by an individual initia-
tive of the teaching staff. Teachers designed special 
research-focused tasks and series of lectures on re-
search methodologies, which had been integrated 
into the content of elective courses or professional 
modules. Since 2019 research culture has become 
an integral part of university strategy and research-
oriented teaching has been implemented at all levels 
of a Bachelor program within the whole university. 
Courses of the Bachelor program have been en-
hanced by research component depending on the 
year of education and complexity of study materi-
als. Students of the 1st and the 2nd years are involved 
to simple descriptive research activities within the 
framework of their disciplines, while students of the 
3rd and the 4th years learn advanced research meth-
odologies requiring more independent work and 
critical thinking skills to understand complex causal 
relationships between investigated variables based 
on an evidence-based practice (see Figure 2). 

During the 3 years of teaching «Services mar-
keting» course based on research-oriented teaching 
strategy we have significantly increased the pro-
portion of written tasks including scientific essays 
and research projects. Moreover, we have increased 
quality requirements and developed research assess-
ment criteria. Depending on a given task students 
applied one of relevant research methods (survey, 
case study research, cross-sectional studies, in-depth 
interviews and focus groups, observational research, 
meta-analysis or longitudinal studies) and directly 
involved in data gathering. They learned how to 
formulate research problems, develop and test hy-
potheses, collect and analyze initial data and finally 
interpret the results. In «Services marketing» course 
student research assignments have been designed as 
research projects that have to be written in a form of 
scientific article, which have been presented in inter-
national conferences. «Services marketing» course 
has been designed with a focus on Hospitality and 
Tourism industries and applied the new approach to 
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traditional education, which has significantly facili-
tated the process of effective learning and developed 
the following competencies based on a competency-
based learning policy: 

1. Conceptual competencies – understanding 
thetheoretical foundations; 

2. Analytical competencies – the analysis of 
processes, events and phenomena;

3. Methodological competencies – specific 
knowledge about researchactivities, the ability to 
build a logical chain and developing hypotheses.

4. Integrative competencies– the ability tolink 
theory and practice. 

5. Adaptive competencies – the ability to carry 
make projections and forecasting at the macro, meso 
and micro levels andcopying with change. 

Figure 2 – The research-oriented teaching strategy at University of International Business
Source: The strategy of UIB (2019-2023)

The «Services marketing» course with a focus 
on Hospitality and Tourism has been conducted in 
the 5th semester in small English speaking groups. 
The number of students was between 8 and 11 in 
each group. The total number of students engaged in 
observational process was 29. 

Methodology 

This study adopts the longitudinal research 
method based on observational data collection tech-
nique. A longitudinal observational study is efficient 
in terms of producing reliable data gathered from a 
real environment and it gives clear representation of 
change over time. It also gives a comprehensive and 
detailed understanding about the investigated phe-
nomena as a result of continuous and long-term data 
gathering (Gayle & Lambert, 2018). Quantitative as 
well as observational data have been collected with-
in the prolonged periods of time including 3 years 
of teaching experience. The study analyzed two im-
portant variables such as “academic performance” 
and “competencies and skills” indicating changes in 
quality of education as a result of research-oriented 
teaching approach. The impact of research-oriented 

teaching on academic performance of students has 
been estimated based on comparative analysis of 
average grades both for traditional and research-
based student assignments covering the dynamics of 
3 years. Quality changes in competencies and skills 
have been analyzed by the observation method rely-
ing on a time-samples technique. Observational test 
intervals of time-samples corresponded to the dead-
lines defined for individual student assignments. 
Following the requirements for observational stud-
ies the same individuals (students) have been re-
peatedly examined to detect any changes that might 
occur over the 1 semester period of teaching. In 
general, initial data has been collected continuously 
during 3 observational academic years. 

 
Results and Discussion 

A comparative analysis of student assignment 
grades showed that there had been a significant dif-
ference between the traditional approach and re-
search-focused teaching strategy. An average grade 
for research-based individual assignment (Max = 
79; Min = 73.4) had been lower than the average 
score for traditional student tasks (Max = 89,3; Min 
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= 80,3). This tendency remained stable during the 
3 years of an observational period (See Figure3). 
Lower grades indicated in case of research-oriented 
teaching do not mean that an overall performance of 
students has been decreased. It had been occurred 
as a result of the complexity of research-focused 
tasks. Although the research component in a study 
program is considered to be difficult to complete 
and may have a negative effect on average grades, 
it facilitates active evidence-based learning and de-
velops broad integrative competencies and skills. 
The research-oriented teaching trains students to 
cope with uncertainties and changes. An application 
of research methods requires from students broad 
skills and knowledge in research design, data col-
lection, data analysis as well as academic writing. 

 

 
Figure 3 – The distribution of average grades depending on 

types of student assignments
Source: Developed by the author 

 

Traditional approach to teaching is not able to 
develop innovative and integrative competencies of 
students. Moreover, student assignments designed 
in a traditional way are not able to incorporate stu-
dents with problem solving, decision making at-
titudes, critical thinking skills and evidence-based 
reasoning abilities (Ali & Abbas, 2019). In the pro-
cess of research oriented teaching the responsibili-
ties of students are increased as compared to tradi-
tional teaching and they lead their own research as 
decision-makers and problem solvers. The research 
based teaching aims to train students for individual 
decision making and self-exploring through scien-
tific methods. Teachers usually act as instructors or 
mentors and guide to use relevant research methods. 
The role of teachers is limited to creating problem-
atic questions and teaching scientific ways of doing 
research. Students are expected to explore and ex-
plain the nature of a problem by constructive analy-
sis, critical evaluations and evidence-based prob-

lem solving (Shi, Xue & Zhang, 2015). This fact 
has been additionally supported by findings of the 
study. According to the results of long-term obser-
vations there had been a positive progress in profes-
sional development of a majority of students. Find-
ings indicate that 38 percent of students actively 
involved in research activities have improved their 
methodological competencies, especially an abil-
ity to build evidence-based logic using exploratory 
research skills. Furthermore, the results of observa-
tions showed that 31 percent of students developed 
analytical thinking, while 19 percent learned how 
to apply theoretical knowledge in practical profes-
sional environment. A minor part of students (5 per-
cent) felt that they mastered adaptive competencies 
by learning forecasting techniques. The rest of the 
group (7 percent) felt improvements and progress in 
conceptual competencies (See Figure4). 

 

 
 Figure 4 – Students’ progress in building comprehensive 

professional competencies
Source: Developed by the author 

 

Although the research-oriented teaching has 
many benefits for students as well as teachers, 
there are functional limitations associated with the 
process of organization and implementation. As 
we understand from lengthy observations the re-
search-oriented teaching is more effective in small 
groups. The observations indicated that the larger 
the group, the lower the quality of learning. The 
observed groups had been more productive while 
conducting small-scale research activities within 
the small group. These findings are in line with 
prior research (Arora, Saxena & Gangwar, 2017; 
Smyth et.al, 2015) emphasizing the importance of 
group works and mini-research projects organized 
in small manageable groups. Research activi-
ties and student assignments should be designed 
around contemporary research problem in order to 
motivate them to search for solutions to real cur-
rent challenges. Additionally, recent publications 
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in peer reviewed academic journals indexed in in-
ternational scientific databases should be used and 
distributed as an important teaching material, as 
it helps to develop academic reading and writing 
skills of students. 

 Conclusion 

Using effective teaching methodology in edu-
cational process has becoming increasingly impor-
tant because of current changes in socio-economic 
and technological environment requiring new skills 
and competencies that will help to deal with mod-
ern challenges. The style of knowledge transfer has 
been changing and new methodologies of teaching 
have been actively replacing traditional ways of 
education and learning. Traditional ways of teach-
ing have been transforming into research-focused 
teaching. Nowadays universities are placing special 
emphasis on research-oriented teaching by develop-

ing and implementing interactive course formats as 
well as active learning environments (McKeachie, 
2014). Developing research culture within the uni-
versity and increasing its practical importance and 
social value among students and university staff has 
becoming a crucial component of well-developed 
modern universities. Research-focused teaching 
strategies are considered very important not only for 
applied or science-oriented universities, but it is also 
important for practice-oriented business universities 
of Kazakhstan. Implementation of research-oriented 
teaching strategies requires strong research team, 
integrating highly qualified teachers with rich scien-
tific background and advanced research experience. 
Incorporating research-oriented teaching strategies 
into study programs and courses facilitates positive 
moves in terms of intellectual capacity-building in 
the universities by enhancing a dialogue and col-
laboration between students, teaching staff, depart-
ments and research centers. 
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ

Для устойчивого развития сферы образования Казахстана после проведенных в течение 
последнего десятилетия реформ в среднем образовании необходимо перенести фокус 
внимания на качество педагогического образования. В Казахстане внедрение реформы среднего 
образования по обновлению подготовки учителей было сосредоточено, главным образом, 
через систему повышения квалификации учителей для обновленного содержания среднего 
образования. Необходим системный подход, связывающий качество подготовки учителей с 
реформами, направленными на привлечение талантливых выпускников школ на педагогические 
специальности, качество образовательных программ и преподавателей, финансирование, 
развитие институциональных ресурсов и партнерские отношения со школами как базами практик. 
Эти факторы необходимо учитывать для разработки образовательной политики и национального 
контекста. Данная статья обосновывает необходимость реформы педагогического образования, 
анализируя лучшую международную практику и связывая ее с современным контекстом в 
Казахстане. Реформа должна прояснить миссию педагогического образования, создать прочную 
нормативную базу, определить новое содержание образовательных программ, пересмотреть 
критерии отбора абитуриентов  и квалификационные характеристики для поступления в вуз, 
укрепить механизм подотчетности и усовершенствовать качество преподавателей педагогических 
вузов с точки зрения их навыков, знаний и характеристик для подготовки будущих поколений 
качественных учителей и повышения благосостояния народа Казахстана.

Ключевые слова: педагогическое образование, Казахстан, качество образования, реформа 
образования.
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Analysis of Teacher Education in Kazakhstan in the Сontext  
of Modern International Practice

After a decade of significant educational reform in Kazakhstan, a focus on the quality of Teacher 
Education is needed for the sustainable development of improvement in the educational sector. A sys-
temic approach is needed which connects the quality of teachers with reforms that address the attraction 
of quality candidates into teacher education, the quality of the curriculum, resources, faculty, institu-
tional resources and partnerships with professional practice schools. These factors need to be consid-
ered within the educational policy and national context. This paper makes a case for reform in teacher 
education by reviewing international best practice and connecting this to the contemporary context in 
Kazakhstan. This reform should: clarifying the mission of ITE, establish a strong regulatory framework, 
identify new curricula content, revise selection criteria and qualifications pathways into university-based 
programs, strengthen accountability mechanism and revitalise the teacher education workforce with the 
skills, knowledge and dispositions needed to develop future generations of quality teachers to enhance 
the prosperity and well-being for all in Kazakhstan. 

Key words: teacher education, Kazakhstan, quality of education, educational reform, pedagogical 
education.
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Қазақстанда педагогикалық білім беруді  
қазіргі халықаралық тәжірибе контексінде талдау

Қазақстандағы білім беру сферасының тұрақты дамуы үшін орта білім берудегі соңғы он 
жылдықтағы жүргізілген реформалардан кейін педагогикалық білім берудің сапасына назар 
аудару керек.  Қазақстанда орта білім беруді реформалауды ендіру жаңартылған мазмұнда 
мұғалімдерді дайындауда ең бастысы мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру жүйесі арқылы жүзеге 
асыруға жұмылдырылады. Мұғалімдерді сапалы дайындаудағы реформалар мен педагогикалық 
мамандықтарға мектептің талантты түлектерін жұмылдыру, білім беру бағдарламалары мен 
оқытушылардың сапасы, қаржыландыру, институттық ресурстарды дамыту және мектептермен 
практиканың базасы ретінде серіктестік қарым-қатынас жасауда жүйелі тұрғылар қажет. 
Бұл факторларды білім беру саясатын және ұлттық контексті дайындау кезінде ескеру керек. 
Аталған мақала халықаралық тәжірибені талдау және оны Қазақстандағы қазіргі контекспен 
байланыстырып, педагогикалық білімді реформалаудың қажеттілігін негіздейді. Реформа 
педагогикалық білім берудің миссиясын айқындауы, мықты нормативтік база жасауы, жоғары 
оқу орындарына түсу үшін абитуриенттерді таңдау өлшемдерін және кәсіби мінездемелерді 
қайта қарастыруы, білім беру бағдарламаларының жаңа мазмұнын анықтауы тиіс, Қазақстан 
халықтарының әл-ауқатын арттыру және сапалы мұғалімдердің болашақ ұрпағын дайындау үшін 
білім, білік сипаттамалары бойынша педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушыларының 
сапасын жетілдірудің механизмдерін нығайтуы қажет. 

Түйін сөздер:  педагогикалық білім беру, Қазақстан, білім беру сапасы, білім беруді 
реформалау.

Введение

В Казахстане реформы образования при-
знаны как имеющие ведущую роль в ускорении 
экономического и социокультурного развития. 
Курс стратегических реформ был определен в 
2010 году в Государственной программе разви-
тия образования (Министерство образования и 
науки Республики Казахстан (МОН РК), 2010). 
На начальном этапе реформы были сосредоточе-
ны на создании инновационных школ (Назарба-
ев Интеллектуальные школы – НИШ) и внедре-
нии реформы содержания среднего образования, 
требующей от учителей развития новых навыков 
и знаний в формате курсов повышения квалифи-
кации. Хотя эти реформы были направлены на 
модернизацию среднего образования, надо так-
же учитывать в дальнейшем развитии сложный, 
взаимосвязанный характер всех элементов обра-
зовательной системы (Ell et al., 2019). Недавние 
преобразования, направленные на повышение 
статуса профессии педагога, являются подтверж-
дением того, что качество образования связано 
с качеством учителей и статусом их профессии. 
Следовательно, повышение качества учителей 
является жизненно-необходимой стратегией для 
дальнейшего экономического и социального 
развития страны (Bell & Stevenson, 2006; Rizvi 
& Lingard, 2010). Поэтому теперь пришло время 

сосредоточить внимание на качестве педагоги-
ческого образования как стратегии устойчивого 
улучшения качества учителей (МОН РК, 2019).

Целью статьи является обзор передовой 
практики педагогического образования на осно-
ве анализа международных источников, а также 
сопоставление современного казахстанского 
педагогического образования с этой практи-
кой. Статья может способствовать реализации 
будущих реформ педагогического образования, 
учитывая необходимость создания нормативной 
базы для педагогического образования, опреде-
ления нового содержания учебных программ, 
пересмотра критериев отбора для поступления 
в педагогические вузы и получения квалифи-
кации, укрепления механизма подотчетности и 
активизации деятельности профессорско-пре-
подавательского состава педагогических вузов. 
Кроме того, совершенствование педагогическо-
го образования должно быть в центре внимания 
образовательной политики для устойчивого по-
вышения качества учителей и результатов обу-
чения в Казахстане.

Соединяя контекст казахстанской школы и 
педагогического образования

Двумя важными проблемами повышения ка-
чества среднего образования в Казахстане явля-
ются качество учителей и качество содержания 
образования. Исторически профессия учителя 

file:///C:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%95%20%d0%a4%d0%90%d0%99%d0%9b%d0%ab/%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%9d%d0%a3_%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c-2020/%d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%9c%d0%98%d0%a0%d0%90/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9f%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0%203-2020/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be/ 


14

Анализ педагогического образования Казахстана в контексте современной международной практики

была одной из самых низкооплачиваемых в Ка-
захстане (Высшая школа образования Назарбаев 
Университета, 2014). В постсоветский период 
ситуация усугубилась вследствие «длительного 
сокращения государственных расходов на обра-
зование, которое привело к снижению заработ-
ной платы, ухудшению социального статуса и 
снижению авторитета учителей» (Silova, 2009, 
с. 368). Низкая заработная плата является одним 
из наиболее важных факторов, влияющих на 
снижение престижа педагогической профессии 
(Silova, 2009). Заработная плата учителей ниже 
средней заработной платы по стране (OECD, 
2014b), а среднемесячная зарплата учителя со-
ставляет всего 80% от средней по стране (Ко-
митет статистики Министерства национальной 
экономики, 2018a, 2018b). В среднем образова-
нии 12% учителей не имеют высшего образова-
ния, а в начальном образовании этот показатель 
еще выше и составляет 25% (Информационно-
аналитический центр (ИАЦ), 2017). Согласно 
новому Закону о статусе педагога, принятому 
в конце 2019 года, произойдет значительное по-
вышение зарплаты и статуса учителей (к 2024 
году размер зарплаты увеличится на 268%) 
(http://sputniknews.kz, 2020 г.). Тем не менее, 
сейчас низкий статус профессии учителя суще-
ственным образом оказывает влияние на низкое 
качество абитуриентов, поступающих на педа-
гогические специальности. В сочетании с ожи-
даемым ростом числа детей школьного возраста 
(McLaughlin, Yakavets & Ayubayeva, 2017), веро-
ятно, это будет способствовать нехватке учите-
лей и снижению качества учителей в Казахстане.

Долгое время содержание среднего образо-
вания воспринималось как чрезмерно центра-
лизованное, жесткое, негибкое, перегруженное, 
с узкотеоретизированной базой знаний (Fimyar, 
Yakavets, & Bridges, 2014; OECD, 2014b). С 2016 
года в среднем образовании были модернизиро-
ваны содержание учебных программ, механизмы 
оценки, педагогические подходы, включая реа-
лизацию новой политики инклюзивного и трехъ-
язычного образования (McLaughlin, Yakavets, & 
Ayubayeva, 2017). Назарбаев Интеллектуальные 
школы (НИШ) и Акционерное общество «На-
циональный центр повышения квалификации 
«Өрлеу» обеспечили повышение квалификации 
учителей без отрыва от работы для поддержки 
школьных реформ. Эти реформы были распро-
странены на все школы в Казахстане в период 
с 2016 по 2017 годы (МОН, 2010; МОН, 2016; 
МОН, 2019).

Реализованные реформы требуют нового 
уровня профессионализма казахстанских учи-

телей. Как профессионалы, учителя нуждаются 
в узкоспециализированных областях знаний, 
понимании этических норм, навыках самостоя-
тельного принятия решений и высокого уровня 
социальной ответственности (MacBeath, 2012; 
OECD, 2014a; Sharplin, Howitt & Wake, 2017; 
Solbrekke & Sugrue, 2014). Они больше не могут 
полагаться только на работу с учебниками, им 
необходимо разрабатывать дифференцирован-
ные уроки для удовлетворения потребностей 
учащихся с разнообразными потребностями. 
Изменение профессиональных ожиданий к учи-
телям сопровождалось в Казахстане реформами 
системы аттестации. В 2016 году было введено 
пять квалификационных категорий учителей: 
педагог; педагог-модератор; педагог-эксперт; 
педагог-исследователь и педагог-мастер. Эти ка-
тегории заменили четыре предыдущие, которые 
отдавали предпочтение многолетнему опыту в 
сфере занятости, а не профессиональным ком-
петенциям и опыту. Реформированная казах-
станская система требует от учителей не только 
демонстрации своей профессиональной компе-
тентности в классе (предметные знания, навыки 
преподавания), но также обдумывания и анализа 
педагогических практик в сотрудничестве с кол-
легами, а также участия в исследовательской де-
ятельности. Учителя теперь должны участвовать 
в различных мероприятиях за пределами класса, 
включая участие в профессиональных сообще-
ствах для исследований и других видах деятель-
ности. Стоит отметить, что усилия по повыше-
нию квалификации преподавателей были свя-
заны в ходе реформ со стремлением улучшить 
качество учителей (OECD, 2015).

Реформы содержания среднего образования 
и улучшение условий для учителей являются по-
зитивными шагами в направлении улучшения 
качества образования, но, к сожалению, пока 
еще мало внимания уделяется тому, как рефор-
мы среднего образования связаны с педагогиче-
ским образованием. На международном уровне 
признание важности педагогического образо-
вания привело к попыткам описать, внедрить и 
применять стандарты компетентности учителей 
и использовать их для информирования процес-
са реформ педагогического образования. Боль-
шинство стран стремятся разработать эффектив-
ные модели педагогического образования, кото-
рые обучают качественных учителей, готовых к 
эффективной работе в классе (Abbott, Whitehead, 
& Rathbone, 2019; Sharplin, Howitt & Wake, 2017; 
TEMAG, 2014). В Казахстане были предложе-
ны некоторые структурные преобразования для 
педагогических вузов и колледжей (МОН РК, 
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2016 г.; МОН РК, 2019 г.), но необходимы более 
масштабные реформы для обеспечения условий 
улучшения системы образования Казахстана в 
будущем. К примеру, в 2018 году Национальной 
академией образования им. Алтынсарина был 
проведен анализ 252 учебных планов 13 вузов, 
ведущих подготовку педагогических кадров 
(МОН, 2018d). Было обнаружено, что менее 
семи процентов учебных планов в названных 
вузах включают компоненты обновленного со-
держания среднего образования. Названия моду-
лей учебных планов не отражают обновленное 
содержание среднего образования, а результаты 
обучения не ориентированы на понимание кон-
цепций обновленного содержания. Эксперты от-
метили, что «ожидаемые результаты обучения в 
значительной степени отражают академические 
знания, а не практические навыки будущих учи-
телей, а также их личную и профессиональную 
компетентность, т. е. не соответствуют опреде-
лениям профессионального стандарта «Педа-
гог» (НАО, 2018, стр. 8).

Методы исследования

В следующих разделах данной статьи будут 
кратко рассмотрены международные научные 

публикации по педагогическому образованию в 
соответствии со структурой, показанной на ри-
сунке 1. Международная практика, описанная в 
названных источниках, по нашему мнению, пред-
ставляет материал для размышления, поскольку 
в Казахстане сейчас происходит активный про-
цесс формирования модели педагогического 
образования будущего. Далее особое внимание 
будет уделено характеристикам систем образо-
вания, которые были определены как страны с 
высокими достижениями в международных со-
поставительных исследованиях школьников. 
Обзор будет сфокусирован на требованиях к 
отбору для поступления на педагогические спе-
циальности, квалификационных траекториях к 
профессии учителя, структуре и учебной про-
грамме педагогического образования, моделях 
профессионального опыта с упором на партнер-
ские отношения, механизмах подотчетности 
для обеспечения качества выпускников педаго-
гических специальностей, а также сертифика-
ции учителей и преподавателей вузов, ведущих 
подготовку педагогических кадров, стандартах 
непрерывного профессионального развития. В 
заключение будет представлен обзор основных 
аспектов разработки будущих реформ педагоги-
ческого образования в Казахстане. 

Рисунок 1 – Основные компоненты системы педагогического образования
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Требования к отбору для поступления в вузы, 
ведущие подготовку педагогических кадров

Как показывает международная практика, 
пересмотр критериев отбора для поступления 
на педагогические специальности способствует 
повышению качества преподавателей. Согласно 
Сальбергу (2018), академические способности 
являются одним из возможных предикторов ка-
чества будущего учителя. Финляндия, Япония и 
Австралия тщательно отбирают кандидатов на 
педагогические специальности на основе ряда 
характеристик (AITSL, 2015; OECD, 2019). Кри-
терии отбора включают в себя обычно высокий 
уровень успеваемости, личные качества и отно-
шения с законодательством. К примеру, сюда 
входит отсутствие судимости, в том числе за 
сексуальные преступления. Важно обеспечить 
высокий уровень грамотности и навыков счета 
у всех кандидатов (Schleicher, 2018; TEMAG, 
2014). Исследования позволяют связывать эф-
фективность обучения учителей с их эмоцио-
нальными, мотивационными и саморегулиру-
ющимися характеристиками (Blömeke, 2017; 
Guerriero, 2017; Kunter, Klusmann, Baumert, 
Richter, Voss, & Hachfeld 2013; Lauermann, 2017; 
Sonmark, Révai, Gottschalk, Deligiannidi, & Burns, 
2017). Процесс отбора часто включает в себя на-
писание мотивационного письма абитуриента-
ми, их рекомендации и/или психометрическое 
тестирование (Австралия – AITSL, 2015), ин-
тервью с абитуриентами (Хорватия, Чешская 
Республика и Румыния) и групповые занятия, в 
ходе которых абитуриенты должны продемон-
стрировать способность работать в интерактив-
ном формате в Эстонии (Požarnik, 2011).

В литературе подтверждается необходи-
мость использования комплексных, многоа-
спектных мер для отбора в педагогические вузы, 
при этом использование критериев, связанных с 
более широкими компетенциями, считается не-
обходимым для подготовки эффективных учи-
телей. Это зависит от систем, определяющих 
компетенции учителя в национальных учебных 
стандартах или профессиональных кодексах.

В Казахстане поступление в вуз и получение 
государственных грантов связано со сдачей Еди-
ного национального тестирования (ЕНТ). Тра-
диционно проходной балл для поступления на 
педагогические специальности является одним 
из самых низких по сравнению с другим специ-
альностями (Абдильда & Сагындык, 2017), что 
отражает низкий статус профессии учителя. С 
2016 года абитуриенты, поступающие на педаго-
гические специальности, дополнительно сдают 

творческий экзамен, который призван оценить 
мотивацию поступающих и улучшить их каче-
ство (МОН РК, 2018). Однако отсутствие какой-
либо информации о подходах, используемых ву-
зами для этого экзамена, не позволяет оценить 
его эффективность и влияние на качество аби-
туриентов.

До тех пор, пока в Казахстане не будут вве-
дены прозрачные высокие стандарты отбора 
абитуриентов на педагогические специально-
сти, сложно говорить о качестве подготовки 
учителей. 

Путь в профессию учителя
Во многих системах среднего образования, 

показывающих высокие результаты в междуна-
родных сопоставительных исследованиях учени-
ков школ, будущие учителя получают исключи-
тельно высшее образование (Abbott, Whitehead, 
& Rathbone, 2019) после завершения 12-летнего 
обучения. Обучение проводится как на уров-
не бакалавриата, так и в магистратуре. Моде-
ли получения педагогического образования на 
уровне бакалавриата иногда обозначаются как 
параллельные (concurrent models), где будущие 
учителя одновременно получают предметные 
знания и психолого-педагогическую, практи-
ческую подготовку. В качестве альтернативы 
последовательные модели (consecutive models) 
педагогического образования включают в себя 
получение степени бакалавра в течение трех лет, 
после которой следует одно- или двухгодичное 
обучение в магистратуре с получением диплома 
о высшем образовании или степени магистра об-
разования. Обе модели применяют подход «при-
кладной науки» (Požarnik, 2011, с.24; Санчо-
Хиль, Санчес-Валеро и Доминго-Косколола, 
2017; Браун и Рейд, 2012), подразумевающий 
овладение теорией педагогики и знаниями по 
предметному содержанию, применением знаний 
и теории в реальной практике в ходе педагогиче-
ской практики в школе или в рамках практиче-
ского обучения. В процессе обучения будущие 
учителя проходят тщательную академическую и 
профессиональную подготовку (Sahlberg, 2019; 
Schleicher, 2018). Однако в таких странах, как 
Великобритания и США, более распространено 
получение педагогического образования на базе 
школ (Abbott, Whitehead, & Rathbone, 2019).

В Казахстане, в то время как большинство 
будущих учителей средней школы учатся в те-
чение четырех лет по программе бакалавриата 
после получения среднего образования (11 лет), 
учителя все еще могут получить педагогическое 
образование, обучаясь в колледжах на базе 9 или 
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11 классов (Национальная палата предпринима-
телей Республики Казахстан «Атамекен», 2017). 
Есть несколько вариантов получения квалифи-
кации учителя. 

Структура и содержание программы педа-
гогического образования

Ключевые компоненты программы педагоги-
ческого образования (Initial Teacher Education), 
как правило, формируются в соответствии с кон-
цептуализацией Шульмана (1986), состоящей из 
предметного содержания дисциплин по специ-
альности, психолого-педагогической подготов-
ки и методики преподавания дисциплин. Тем не 
менее, Радуан и На (2020) предположили, что 
типы знаний, необходимые в педобразовании, 
являются теоретическими (дисциплинарными и 
педагогическими), практическими и саморегу-
лируемыми (см. также Tynjälä 2008; Baartman 
& de Bruijn 2011; Elvira, Imants, Dankbaar, & 
Segers, 2017). В программе педобразования все 
больше внимания уделяется методам исследо-
вания (Финляндия) (Jakku-Sihvonen, Tissari, & 
Uusiautti, 2008; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2011), 
в частности, как использовать данные научных 
исследований, интерпретировать данные оценок 
и использовать итоговые результаты студентов 
(Menter & Hulme, 2011). 

Независимо от типа программы, ключевыми 
элементами программ повышения квалифика-
ции учителей являются общее понимание эф-
фективного преподавания, тесная связь этого по-
нимания с теорией и практикой и возможности 
применения практических навыков (Hammerness 
& Klette, 2015). Кроме того, важное значение для 
получения качественных результатов обучения 
имеют следующие факторы: «содержание курса, 
связь теории с практикой, возможности для реф-
лексии над преподаванием и обучением, упор на 
педагогическую практику» (OECD, 2019, p.16.).

В программах педагогического образования 
отмечаются пробелы. Согласно ОЭСР (2019, 
стр. 77), «в среднем 27% учителей говорят о том, 
что их обучение в вузе не включает в себя из-
учение содержания всех предметов, которые они 
преподают, и примерно каждый третий учитель 
не изучал методику преподавания по всем пред-
метам (OECD, 2014a)». 7% учителей в ОЭСР не 
чувствуют себя хорошо подготовленными по 
предметному содержанию и 11% – по методике 
преподаваемых предметов (ОЭСР, 2014a). Более 
10% учителей указали на необходимость до-
полнительного профессионального развития по 
общим педагогическим темам, таким, как управ-
ление классом, преподавание в разных классах 

или оценка (OECD, 2014a). Пересмотренные 
стандарты подготовки учителей в Австралии 
(AITSL, 2019) касаются тех областей, в которых 
выпускники педвузов считаются недостаточно 
подготовленными. К ним относятся: умение со-
трудничать с родителями и другими заинтере-
сованными сторонами, адекватное знание под-
ходов к дифференциации и руководству при-
менением ИКТ и социальных сетей в обучении 
(TEMAG, 2014). Аналогичные недостатки были 
отмечены Позарником (2011) в отношении педо-
бразования в европейских странах. Недостаток 
развития необходимых знаний по дисциплине, 
которую будущие учителя будут преподавать в 
школе, приводит к тому, что учителя не облада-
ют необходимыми знаниями, что часто называ-
ют обучением «вне предмета» (Sharplin, 2014).

В дополнение к содержанию и структуре 
программ педагогического образования жиз-
ненно важное значение имеют методы препо-
давания в педагогическом вузе. Так, данные 
свидетельствуют о том, что разработка, моде-
лирование эффективных методов преподавания 
в вузе необходимы для аутентичного обучения 
(Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007). В отли-
чие от представителей других профессий, препо-
даватели вузов, ведущих подготовку педагоги-
ческих кадров, редко имеют практический опыт 
работы в школе. Это увеличивает разрыв между 
теорией и практикой, за который часто критику-
ют педагогическое образование (Sharplin, 2011). 
Ранее были высказаны опасения по поводу не-
эффективности моделирования методов препо-
давания в педагогическом образовании из-за не-
достаточного практического опыта преподава-
телей, не обладающих выраженной самобытно-
стью в качестве преподавателя вуза, готовящего 
учителей (European Commission, 2013).

Анализ данных Международного исследова-
ния преподавания и обучения ОЭСР TALIS по 
Казахстану показывает, что пробелы в учебных 
программах педагогического образования ока-
зывают негативное влияние на чувство самоэф-
фективности учителей и их долгосрочную при-
верженность профессии (Courtney, et al., 2020). 
Теперь, когда высшие учебные заведения обла-
дают большей автономией в разработке учебной 
программы, важно, чтобы содержание, струк-
тура и методы преподавания в педагогическом 
образовании были пересмотрены в свете обнов-
ленного содержания среднего образования и пе-
редовой международной практики. Кроме того, 
в рамках проекта Всемирного банка по совер-
шенствованию педагогического образования в 
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Казахстане будут разработаны новые образова-
тельные программы, чтобы дать, в свою очередь, 
импульс педагогическим вузам в обновлении их 
образовательных программ. Совершенствова-
ние дизайна образовательных программ и мето-
дов преподавания также потребует тщательно-
го анализа компетенций преподавателей вузов, 
ведущих подготовку педагогических кадров, 
чтобы обеспечить их знакомство с междуна-
родными стандартами исследований в области 
образования. 

Результаты исследования и обсуждение

Модели лучших практик для профессиональ-
ного опыта партнерства педагогических вузов 
и школ

Структура и масштабы педагогической прак-
тики в школе (называемой в международных 
источниках клинической практикой, практиче-
скими занятиями, стажировками, практическим 
опытом) и связь между вузами, ведущими под-
готовку педагогических кадров, и школами яв-
ляются одной из наиболее актуальных областей 
развития педагогического образования. Наибо-
лее распространенные модели школьной прак-
тики – это параллельные и последовательные 
модели, как было описано ранее в этой статье. 
Исследование начальной подготовки учителей 
(Initial Teacher Preparation, ITP), проведенное 
ОЭСР (2019), показало, что параллельные моде-
ли улучшают согласованность теории и практи-
ки, а также изучения предметного содержания, 
методики и педагогики. Однако эффективность 
параллельных моделей зависит от качества от-
ношений между педагогическими вузами и 
школами. Преподаватели педагогических ву-
зов должны обладать современными знаниями 
школьной практики, чтобы помочь обучающим-
ся в интеграции теории и практики. В обзоре ITP 
(OECD, 2019) было рекомендовано, чтобы во 
всех странах эта взаимосвязь в рамках образова-
тельных программ педагогического образования 
была более прочной и более четко сформулиро-
ванной.

На международном уровне, в зависимости от 
уровня программы подготовки педагогов, про-
должительность педагогической практики ча-
сто варьируется от 15 до 20 кредитов ECTS, от 
5 до 15 недель или от 70 до 120 дней (AITSL, 
2019; Pozarnik, 2011; Raduan & Na, 2020). Прак-
тика в школе обычно составляет значительную 
часть процесса общей оценки квалификации 
учителя. В Финляндии акцент делается на как 

можно раннем начале педагогической практики 
в рамках обучения для поддержания процесса 
формирования учителей из обучающихся. Такой 
подход максимизирует получение разнообраз-
ного опыта обучающимися на педагогических 
специальностях путем предоставления им воз-
можности знакомства с различными социаль-
ными контекстами. Политика размещения мак-
симизирует разнообразие опыта, полученного в 
ходе практического занятия, путем предостав-
ления учителей preservice школам и учащимся в 
различных социальных контекстах. Рефлексия и 
исследования часто включаются в школьную 
практику, и программы, которые практикуют 
это включение, как правило, более эффективны, 
чем те, которые этого не делают (Tatto, 2015).

Концепция партнерства педагогических ву-
зов и школ направлена на сокращение разрыва 
между теорией и практикой (OECD, 2019). Раз-
личные модели партнерства: школы профессио-
нального развития, клинические, иерархические, 
сетевые модели (Mtika, Robson && Fitzpatrick, 
2014), научно-практические партнерства (Coburn 
& Penuel, 2016) и модели стажировки (Ledger & 
Vidovich, 2018) развивались с середины 1980-х 
годов. Стажировки использовались в качестве 
переходного этапа от абитуриента к выпускни-
ку. В некоторых системах школьная практика 
проходит на заключительных этапах педагоги-
ческой подготовки, чтобы помочь студенту с 
процессом перехода в школу и уменьшить прак-
тический шок, испытываемый во время началь-
ного этапа работы в школе (Snoek, 2011). Конти-
нуум моделей партнерства, разработанный Ту-
ном, Йенсеном и Купером, представляет собой 
спектр партнерских отношений от случайного 
взаимодействия до базовых, основанных на со-
трудничестве, непрерывно улучшающихся и со-
гласованных полностью интегрированных пар-
тнерств (Lillejord & Børte, 2016). Общее виде-
ние, инновации и заинтересованность являются 
характеристиками устоявшихся партнерских от-
ношений (Menter & Hulme, 2011). Глубокие пар-
тнерские связи могут охватывать совместную 
разработку и оценку программ, обмен данными 
и информацией, наблюдение и обмен практиче-
ским опытом (Toon, Jensen & Cooper, 2017).

Механизмы подотчетности – обеспечение 
качества выпускников

Усиление мер подотчетности может способ-
ствовать улучшению качества и результатов ITE, 
однако условия, при которых это происходит, не 
являются простыми (Tatto et al., 2016). В Австра-
лии была проведена Оценка эффективности ра-
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боты учителей (GTPA), чтобы выпускники ITE 
достигли гарантированного уровня профессио-
нальной компетентности (Wyatt-Smith, 2018). В 
США Worrell et al. (2014, стр. 30) рекомендовали 
использовать «множественные метрики ... для 
решения о выпуске, чтобы гарантировать, что 
выпускники являются опытными учителями, ко-
торые оказывают существенное влияние на об-
учение студентов».

Еще одним методом обеспечения качества 
выпускников ITE является использование ин-
ституциональных и программных механизмов 
аккредитации. Ingvarson и Rowley (2017) вы-
явили существенные связи между силой меха-
низмов обеспечения качества ITE и качеством 
выпускников. Их исследование сообщает, что 
китайский Тайбэй и Сингапур, страны с сильны-
ми механизмами обеспечения качества, получи-
ли самые высокие оценки, в то время как Грузия 
и Чили, страны с более слабыми механизмами 
обеспечения качества, получили более низкие 
оценки (Ingvarson & Rowley, 2017). В Нидерлан-
дах аккредитации по обеспечению качества про-
водятся каждые шесть лет (Snoek, et al., 2011), 
а в Австралии – каждые три-пять лет (AITSL, 
2019). Дополнительным этапом в процессе обе-
спечения качества преподавателей является вне-
дрение систем профессиональной регистрации 
или лицензирования. Это обычно происходит в 
системах со стандартами учителя.

Правительство Казахстана указало на не-
обходимость ужесточения требований к подот-
четности университетов, занимающихся подго-
товкой учителей, путем проведения процедур 
аккредитации (МЧС, 2019).

Преподаватели вузов, ведущих подготовку 
педагогических кадров

Вопросы, связанные с контингентом препо-
давателей вузов, ведущих подготовку педагоги-
ческих кадров, тщательно не исследованы. Как 
правило, назначение на должность преподавате-
ля педвуза основывается на научных достижени-
ях, а не на соответствующих профессиональных 
навыках (Sonmark et al., 2017; Pozarnik, 2011), та-
ких, как профессиональный опыт работы в шко-
ле, оценивание, разработка учебных программ, 
обучение и установление контактов с заинтере-
сованными сторонами (Czerniawski, Guberman 
& MacPhail, 2017). До недавнего времени в Ка-
захстане Министерство определяло квалифика-
ционные требования к преподавателям вузов, в 
том числе педагогическим. Эти требования не 
были связаны с наличием опыта работы в школе 
или другими перечисленными выше характери-

стиками. В числе требований обычно указыва-
лось лишь на наличие ученой или академиче-
ской степени магистра (МОН, 2008). С 2018 года 
вузы самостоятельно определяют требования к 
кандидатам на занятие должности преподава-
телей. Вопросы, связанные с преподавателями 
вузов, ведущих подготовку педагогических ка-
дров, тщательно не исследованы. Как правило, 
назначение на должность преподавателя педвуза 
основывается на научных достижениях, а не на 
соответствующих профессиональных навыках 
(Sonmark et al., 2017; Pozarnik, 2011), таких, как 
профессиональный опыт работы в школе, оцени-
вание, разработка учебных программ, обучение 
и установление контактов с заинтересованными 
сторонами (Czerniawski, Guberman & MacPhail, 
2017). 

Тем не менее, педагогические вузы должны 
использовать разнообразные критерии, учитыва-
ющие современные практические навыки. В све-
те необходимости обеспечения качества педо-
бразования традиционные роли преподавателей 
университетов изменились. В настоящее время 
от преподавателей требуется специализация по 
методологии разработки учебной программы, 
знание современной практики и эффективное 
использование ИКТ для обучения с использова-
нием подходов, предусматривающих оказание 
содействия будущим учителям и наставничество 
(Abbott, Whitehead, & Rathbone, 2019).

Оценка результатов работы и критерии про-
движения по службе для преподавателей должны 
включать в себя рассмотрение уровня квалифи-
кации преподавателей, обновленные специаль-
ные знания для преподавания и обучения и на-
личие исследований, проведенных в школе. Для 
поощрения непрерывного профессионального 
обучения необходимы стимулы и возможности 
профессионального роста, особенно с упором 
на совместные и коллективные подходы. Пре-
подаватели должны обладать необходимыми на-
выками для совместной работы со школьными 
преподавателями в целях расширения их уровня 
знаний (Toon et al., 2017).

Чтобы отойти от традиционного имиджа 
преподавателей университетов, следует допол-
нительно рассмотреть роль школьных учителей, 
включая школьных наставников, которые под-
держивают студентов, обучающихся по педаго-
гическим образовательным программам. Важ-
ность роли наставника все больше признается 
во многих странах, включая Великобританию 
(Abbott, Whitehead & Rathbone, 2019). Для соз-
дания моделей партнерства в области професси-
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ональной практики необходимо содействовать 
созданию сообществ исследователей и преодо-
левать искусственное разделение ролей тех и 
других.

Многие из перечисленных требований к пре-
подавателю педвуза присутствуют в практике 
вузов Казахстана. Значительная часть препода-
вателей педвузов имеют педагогическое образо-
вание, но не обязательно – опыт работы в школе, 
и, как следствие, эти преподаватели обладают 
теоретическими знаниями без глубокого пони-
мания реформы обновленного содержания об-
разования и современных педагогических под-
ходов.

Присвоение квалификации учителя и стан-
дарты учителей для непрерывного профессио-
нального развития 

С 2010 года во многих странах были введе-
ны профессиональные стандарты, чтобы четко 
сформулировать требования к знаниям и ком-
петентности учителей. Стандарты преподава-
ния были разработаны в США – Типовые базо-
вые стандарты обучения (Model Core Teaching 
Standards) (Council of Chief State School Officers, 
2011); Австралия – Австралийские профессио-
нальные стандарты для учителей (The Australian 
Professional Standards for Teachers) (the Austra-
lian Institute for Teaching and School Leadership, 
2011); Великобритания – Стандарты для учите-
лей (The Teacher Standards) (Department for Edu-
cation, 2013); и Новая Зеландия – Стандарты для 
выпускников (the Graduating Teacher Standards) 
(Education Council, 2014). До этого преподавание 
было в значительной степени нерегулируемым 
занятием.

Стандарты могут конструктивно влиять на 
педагогическое образование (Darling-Hammond, 
1999; OECD, 2018; Sachs, 2003), особенно если 
стандарты используются для создания обще-
го видения и обеспечения размышлений вузов, 
ведущих подготовку педкадров, над этими стан-
дартами (Révai, 2018). Определение професси-
ональных стандартов – это способ сформули-
ровать навыки, знания и склонности, которые 
необходимо развивать в рамках программ педа-
гогического образования. Однако стандарты не 
всегда напрямую переводятся в учебную про-
грамму педвузов из-за конкурирующих концеп-
ций знаний, системных приоритетов и систем, 
политики и контекста финансирования (Révai, 
2018). В некоторых случаях профессиональные 
стандарты учителей были введены правитель-
ствами и используются в качестве норматив-
ной базы. Это обстоятельство может оказывать 

определенное влияние на разработку инноваций 
и создавать некий единый подход к педагогиче-
скому образованию (Ceulemans, Simons & Struyf, 
2012). Поэтому требуется глубокое и профессио-
нальное понимание того, как использовать стан-
дарт для качественного обучения.

В Казахстане действует профессиональный 
стандарт для педагогов, но нет достаточных 
данных о том, как он влияет на педагогическое 
образование или пересмотр учебных программ. 
Считается, что стандарты являются лишь одним 
из механизмов, необходимых для повышения 
качества учителей, особенно в национальном 
контексте, где профессия учителя имеет низкий 
статус и низкий уровень материального возна-
граждения.

Заключение. Выводы

Совершенствование педагогического обра-
зования и качества подготовки будущих учите-
лей является одним из нескольких важных ком-
понентов для улучшения результатов обучения 
в образовании (Darling Hammond, 2017; OECD, 
2019). Педагогическое образование должно фор-
мироваться на основе фактических данных об-
разовательной политики, которая «согласована 
и взаимосвязана, финансируется и реализуется», 
где существуют «государственные инвестиции в 
образование ... создание идентифицируемых ка-
рьерных путей в обучении» (Abbott, Whitehead, 
& Rathbone, 2019, p. 90). Улучшения в педобра-
зовании сдерживаются нехваткой крупномас-
штабных, продольных, межведомственных ис-
следований (Cochran-Smith et al., 2015). Педвузы 
и преподаватели должны собирать эти данные, 
инициируя и участвуя в крупных исследователь-
ских проектах, охватывающих вузы же, годы и 
страны, тщательно используя институциональ-
ные данные для саморефлексии.

Ключевыми факторами, которые были вы-
браны для этого краткого обзора, являются 
входные требования к программам педагогиче-
ского образования; пути в профессию учителя; 
структура и содержание учебного плана, с осо-
бым акцентом на роль партнерских отношений 
в школьной практике; обеспечение стандартов 
выпуска из педвузов и институциональной ак-
кредитации; присвоение квалификации и про-
фессиональные кодексы.

В странах, где профессия преподавателя 
высоко ценится, студенты учатся более эффек-
тивно (Burns & Darling-Hammond, 2014). Фак-
тические данные указывают на то, что страны 
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с улучшенными показателями и более справед-
ливыми системами имеют четкие, но в то же 
время специфичные требования к поступлению 
в педвузы. Они привлекают и отбирают каче-
ственных абитуриентов, проводят интенсивные 
научно-ориентированные курсы, которые соче-
тают в себе дисциплинарные и педагогические 
знания, моделируемые преподавателями вузов и 
интегрируемые со школьной практикой. Школь-
ные наставники работают в тесном партнер-
стве с университетскими педагогами. Системы 
имеют гарантию качества на выходе, связаны с 
профессиональными стандартами, квалифика-
ционными экзаменами, постоянными возмож-
ностями профессионального и карьерного роста 
(Abbott, Whitehead, & Rathbone, 2019; European 
Commission, 2014; OECD, 2019; Scheerens & 
Blömeke 2016).

В Казахстане внедрение реформы образова-
ния было сосредоточено, главным образом, на 
системе повышения квалификации учителей для 

обновленного содержания среднего образова-
ния. Все эти годы педагогическое образование 
оставалось в значительной степени в стороне от 
реформ. Растущее недовольство общества каче-
ством учителей, а также неудовлетворительные 
результаты проведенных международных сопо-
ставительных исследований учеников школ дали 
толчок принятию Закона “О статусе педагога”. 
В настоящее время наблюдается существенное 
движение в сторону поддержки решения пробле-
мы реформы в педагогическом образовании. Эта 
реформа должна прояснить миссию педагогиче-
ского образования, определить новое содержа-
ние учебных программ, пересмотреть критерии 
отбора и квалификации для педагогического об-
разования, укрепить механизмы подотчетности 
и «оживить» педагогические кадры с помощью 
навыков, знаний и склонностей, необходимых 
для развития будущих поколений качественных 
учителей и повышения благосостояния и благо-
получия для всех в Казахстане. 
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КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАХСТАНА  
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРНОСТИ РЕКТОРОВ 

В статье представлены результаты исследования вопроса карьерных траекторий руко-
водителей высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Казахстан. Авторы используют метод анализа вторичных данных из открытых 
источников,  профилей  ректоров (n=24) казахстанских государственных высших учебных 
заведений, назначенных согласно новой процедуре отбора. Для определения карьерной 
траектории проанализированы возраст, пол, место рождения, опыт работы (занимаемые 
должности), общий стаж работы, в том числе на должности ректора, опыт работы в качестве 
государственного служащего, образование ректоров. Также проведен сравнительный анализ 
полученных данных характеристик нынешних ректоров с ректорами, занимавшими должность до 
принятия поправок в правила отбора и назначения ректоров государственных вузов в 2016 г. Если 
ранее вся полнота ответственности за решение по кандидатуре нового ректора государственного 
университета была возложена на Республиканскую комиссию при Министерстве образования и 
науки Республики Казахстан, то с 2016 года достаточно важную роль играет Наблюдательный 
Совет университета. Таким образом, анализ характеристик 24 профилей ректоров показал, что 
имеются достаточно распространенные сходные характеристики, которые в качестве итога 
исследования были сгруппированы и определены в 4 основные карьерные траектории: инсайдер, 
“внешний”-академик, “внешний”-администратор, “внешний”-политик.

Ключевые слова: карьерные траектории, выборность ректоров, автономия, управление 
высшим учебным заведением, Казахстан.
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Trajectories of Rectors in Public Higher Education Institutions  
of Kazakhstan in the Context of the New Election Process

In this article, we are going to present the results of the study on trajectories of rectors in public 
higher education institutions under Ministry of education and Science of Kazakhstan. The authors use the 
method of analyzing secondary data from open sources. Twenty-four profiles of rectors of public higher 
education institutions of Kazakhstan who were elected according to the new election procedures have 
been analyzed. To determine the career trajectory, the authors analyzed age, gender, place of birth, work 
experience (positions held), general work experience, including as a rector, work experience as a civil 
servant, education of rectors. In particular cases results of 2018 also have been compared to the average 
indicators of the same criteria of rectors of public universities of Kazakhstan who worked before the new 
election process have been implemented in 2016. If, previously, the full responsibility for the decision 
on the candidacy of a new rector of the public university was assigned to the Republican Commission 
under the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Since 2016, the Universities’ 
Boards of Overseers plays more important role. Thus, the analysis of the characteristics of 24 profiles of 
rectors showed that there are common similar characteristics, which were grouped in four main career 
paths: insider, “external” –academic, “external” –administrator, “external” –– politician.

Key words: career trajectories, rectors’ election process, autonomy, higher education institution 
management, Kazakhstan.
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Ректорларды таңдаудың жаңа жүйесі жағдайында  
Қазақстанның мемлекеттік жоғары оқу орындары басшыларының  

мансаптық траекториялары 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне бағынатын жоғары оқу 
орындары басшыларының мансаптық траекторияларын зерттеу нәтижелері келтірілген. Авторлар 
ашық дереккөздерден алынған қайталама деректерді талдау әдісін қолданады. Мақалада жаңа 
таңдау жосық аясында таңдаған ректорлардың (n = 24), Қазақстан мемлекеттік жоғары оқу 
орындарының профильдері талданады. Мансап траекториясын анықтау үшін авторлар жасын, 
жынысын, туған жерін, жұмыс тәжірибесін (атқарған лауазымы), жалпы жұмыс тәжірибесін, оның 
ішінде ректор ретінде, мемлекеттік қызметші ретінде жұмыс тәжірибесін, ректорлардың білімін 
талдады. Сонымен қатар, қазіргі ректорлардың 2016 жылғы мемлекеттік университеттердің 
ректорларын іріктеу және тағайындау ережелеріне түзетулер қабылданғанға дейін қызмет еткен 
ректорлармен алынған сипаттамалық мәліметтерге салыстырмалы талдау жүргізілді. Бұрын 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы Республикалық комиссияға 
мемлекеттік университеттің жаңа ректорының кандидатурасы туралы шешім қабылдау 
жауапкершілігі жүктелген болатын, бірақ 2016 жылдан бастап университеттің Қадағалаушы 
кеңесі өте маңызды рөл атқарады. Осылайша, 24 ректор профильдерінен көп таралған ұқсас 
сипаттамалар байқалады. Зерттеу нәтижесінде осы сипаттамалар төрт негізгі мансаптық бағытта 
топтастырылады: инсайдер, «сыртқы» – академик, «сыртқы» – әкімші, «сыртқы» – саясаткер.

Түйін сөздер: мансап траекториялар, ректорларды таңдау, автономия, жоғары білім беру 
орнын басқару, Қазақстан. 

Введение

Формирование современного высшего учеб-
ного заведения сегодня становится велением 
времени. Быстрорастущая конкуренция на меж-
дународном и локальном образовательных рын-
ках диктует свои условия, с которыми приходит-
ся сталкиваться казахстанским университетам и 
их первым руководителям. Несмотря на измене-
ния в структуре управления высшим учебным 
заведением, а именно формирование коллеги-
альной формы управления вузом в контексте 
расширения автономии (Правительство Респу-
блики Казахстан, 2019) и расширенного процес-
са выборности, ректор был и остается ключевой 
фигурой. Как отмечает Билялов Д. (Bilyalov, 
2016), «ректор – это, своего рода, исполнитель-
ный директор, ответственный за благополучие 
организации, которую он возглавляет» (Bilyalov, 
2016: 29). Полагаем, что данное утверждение со-
храняет свою актуальность и сегодня. 

В целом вопрос изучения фигуры ректора как 
«ответственного за благополучие организации» 
в казахстанской научной литературе встречает-
ся только единожды. В работе «Корпоративное 
управление: вузы Казахстана» представлен про-
фессиональный профиль ректоров, который опи-
сывает образование, стаж и опыт работы ректоров 
(Сагинтаева, 2018: 129). Изучив данный вопрос, 
авторы пришли к следующим выводам: «С одной 

стороны, университетам, вероятно, необходимо 
стабильное руководство для обеспечения устой-
чивого развития вуза. Эта роль для опытных рек-
торов. С другой стороны, опытные руководители, 
занимающие свою должность довольно длитель-
ное время, могут иметь глубоко укоренившиеся 
подходы к работе, препятствующие эффективно-
му управлению университетом во времена прово-
димых реформ» (Сагинтаева, 2018: 132). 

Другие казахстанские авторы в основном 
акцентируют свое внимание на жизнеописании 
отдельно взятых персоналий ректоров и их ин-
дивидуальных заслугах в области развития обра-
зования (Жумалдинов, 2015, Нурлигенова, 2013. 
Даниярова, 2015). Комплексной же исследова-
тельской работы по вопросу «Кто возглавляет 
казахстанские высшие учебные заведения?» в Ка-
захстане не проводилось. Анализ отечественной 
научной литературы показал, что практически 
отсутствуют исследования, касающиеся ректоров 
высших учебных заведений и их типологизации. 

Однако такие попытки имеют место быть в 
зарубежной научной литературе. К примеру, Ху-
анг Ф. (Huang, 2017), используя имеющуюся базу 
данных, проводит анализ персональных харак-
теристик и карьерных траекторий институцио-
нальных лидеров ведущих китайских универси-
тетов. Анализ биографий первых руководителей 
ведущих высших учебных заведений КНР пока-
зал, что «центральные власти учитывают обра-
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зовательные полномочия и профессиональный 
опыт, а также политическую лояльность, когда 
они вербуют и назначают партийных лидеров 
и административных лидеров в ведущих китай-
ских университетах» (Huang, 2017: 94). Не менее 
интересной работой по данному направлению 
является статья Зарате Р.Л. о карьерных траекто-
риях ректоров государственных университетов 
Мексики (Zarate, 2007). В данной статье Зарате 
Р. ставит следующие вопросы: какова процедура 
выбора ректора, какой путь прошел ректор пре-
жде, чем занять свой пост, какое возможное вли-
яние оказывает карьерная траектория ректора на 
университетскую автономию. Отличительной 
особенностью работы Зарате Р. является то, что 
данным автором была предложена типология 
карьерных траекторий в условиях расширения 
автономии высших учебных заведений Мекси-
ки, в то время как в практике США изучение 
профилей ректоров происходит в рамках уже 
сформированной автономной системы и по ини-
циативе самих же вузов. В Казахстане процесс 
назначения руководителей высших учебных за-
ведений все еще определяется уполномоченным 
органом.

Под карьерной траекторией Зарате Р.Л. по-
нимает «набор интересов, взаимосвязанные 
между собой социологические характеристики, 
полученные со временем (до того, как ректор 
стал таковым), что может повлиять на деятель-
ность ректора» (Zarate, 2007: 97). Анализ харак-
теристик 32 профилей ректоров мексиканских 
государственных университетов показал, что 
имеются достаточно распространенные сходные 
характеристики, которые в качестве итога ис-
следования были сгруппированы и определены 
в 4 основные карьерные траектории: инсайдер, 
академик, профессионал, внешний. 

Подобного рода исследования позволяют от-
слеживать основные изменяющиеся тенденции в 
характеристиках ректорского пула, являющиеся 
своеобразным отражением текущей социально-
экономической ситуации страны и влияние госу-
дарственного аппарата на развитие высшей шко-
лы через процесс отбора, а также в части предъ-
являемых требований к руководителю высшего 
учебного заведения. 

Контекст

В 2016 году в Казахстане была представлена 
новая процедура выборности ректоров (Мини-
стерство национальной экономики, 2015). Если 
ранее вся полнота ответственности за решение 
по кандидатуре нового ректора государственно-

го университета была возложена на Республи-
канскую комиссию при Министерстве образо-
вания и науки Республики Казахстан, то с 2016 
года достаточно важную роль играет Наблюда-
тельный Совет университета. Согласно новым 
требованиям конкурса на замещение вакантных 
позиций ректора государственного вуза Наблю-
дательный Совет на основании полученных за-
явок и содержания представленных стратегий 
развития вуза рекомендует Республиканской ко-
миссии при МОН РК кандидатуры для занятия 
вакантной позиции ректора. 

Отметим, что процедура выбора ректора, 
как и квалификационные требования к нему, яв-
ляются индикаторами для определения уровня 
организационной автономии по методологии 
Европейской ассоциации университетов (EUA). 
В Казахстане пока выбор ректора утверждается 
внешним органом, как и в ряде европейских стран 
(Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Нидерлан-
дах, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии) 
(Европейская ассоциация университетов, 2018).

В абсолютно автономных системах высше-
го образования – в Австрии, Хорватии, Дании, 
Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Ве-
ликобритании и ряде других стран выбор ректо-
ра осуществляется вузом самостоятельно. 

Методология и методы исследования 

В период с 2015 по 2018 годы исследователь-
ской группой проводился сбор данных по про-
файлам ректоров высших учебных заведений 
Республики Казахстан. Данные по ректорам, ис-
пользованные в анализе, взяты из открытых ис-
точников, в том числе официальных электрон-
ных страниц исследуемых университетов. 

Всего база данных включает в себя 
информацию  о 117 ректорах. По аналогии с под-
ходами, представленными в работах Зарате Р. и 
Хуанга Ф. были проанализированы 24 профайла 
действующих на август 2018 года ректоров ка-
захстанских государственных высших учебных 
заведений, которые прошли через новую проце-
дуру отбора ректоров, по следующим критери-
ям: пол, возраст, место рождения, опыт работы 
(занимаемые должности), общий стаж работы, 
общий стаж работы ректором, опыт работы в 
качестве государственного служащего, образо-
вание. Логика выбора обоснована новым подхо-
дом к назначению ректоров в Казахстане, что, по 
нашему мнению, создает условия формирования 
конкурентной среды среди потенциальных кан-
дидатов на позицию первого руководителя выс-
шего учебного заведения. 
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В рамках сравнительного анализа профилей 
ректоров 2015 и 2018 годов учитывались лишь те 
вузы, которые на 2018 год оставались в статусе 
государственного высшего учебного заведения. 
Ввиду имеющегося ограничения, в анализе не был 
учтен профиль ректора Атырауского института 
нефти и газа, который 25 июля 2016 года преоб-
разован в Некоммерческое акционерное общество 
«Атырауский университет нефти и газа». Также в 
анализе не учитывался профиль ректора Таразско-
го государственного педагогического университе-
та, в силу того, что на указанную дату назначение 
ректора не проводилось по новым правилам. 

Полученные данные исследования были пре-
зентованы на Европейской конференции по об-
разованию и науки (ECER) в сентябре 2018 года, 
а также на Международной конференции «Пере-
ход к университетской автономии в Казахстане: 
вызовы и перспективы».

Отметим, что исследование профилей рек-
торов вузов в США, например, проводится вот 
уже восьмой раз Американским советом по об-
разованию (American Council on Education). В 
отчете 2016 года собраны данные более 1500 
президентов университетов (Американский со-

вет по образованию, 2016). Цель данного ис-
следования – обеспечить демократизацию пула 
ректоров и соответствие его структуры струк-
туре американского общества для полноценной 
представленности женщин, представителей всех 
национальностей и рас, социальных групп. Сей-
час портрет типичного президента вуза США 
выглядит следующим образом. Это белый муж-
чина с докторской степенью, находящийся на 
нынешней должности в течение семи лет (Аме-
риканский совет по образованию, 2016). В США 
распространенной карьерной траекторией пре-
зидента (ректора) является традиционный акаде-
мический путь.

Результаты исследования

В данной статье предлагается классифика-
ция траекторий ректоров казахстанских государ-
ственных университетов (Таблица 1), которые 
прошли через новую процедуру отбора ректо-
ров. Анализ биографий ректоров государствен-
ных вузов позволил выявить отдельные общие 
признаки для формирования общего профиля 
ректоров указанной ранее группы (=24).

Таблица 1 – Список казахстанских государственных университетов

№ Университет
1 Аркалыкский государственный педагогический институт имени Ы. Алтынсарина
2 Актюбинский региональный государственный университет им. Жубанова
3 Атырауский государственный университет им. Досмухамедова
4 Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Серикбаева
5 Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова
6 Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
7 Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова
8 Казахский государственный женский педагогический университет
9 Карагандинский государственный индустриальный университет 
10 Карагандинский государственный технический университет
11 Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова
12 Yessenov University
13 Кокшетауский государственный университет имени Ш.Улиханова 
14 Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова
15 Костанайский государственный педагогический институт
16 Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 
17 Павлодарский государственный педагогический университет
18 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
19 Рудный индустриальный институт
20 Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева 
21 Государственный университет имени Шакарима города Семей
22 Таразский государственный университет имени М. Дулати 
23 Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
24 Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
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Данное исследование показало, что портрет 
изучаемой группы ректоров выглядит следую-
щим образом. Это мужчина 51-60 лет, который 
впервые возглавил вуз и руководит им не бо-
лее 3 лет. Вуз этот находится в родном регионе 
ректора. Среднестатистический ректор получил 
академическую и ученые степени в Казахстане, 
ранее был проректором.

Гендерный аспект
Большинство ректоров изучаемой группы в 

Казахстане – это мужчины (92%). 
Для сравнения текущей ситуации в Казах-

стане приведены отдельные данные по другим 
странам: в США за период с 2011 по 2016 годы 
доля женщин-президентов вузов выросла на 4% 
и составила 30% (Американский совет по обра-
зованию, 2016). Исследование Европейской ас-
социации университетов по 47 странам Европы 
показывает, что здесь этот показатель практи-
чески равен казахстанскому и составляет 12% 
(Европейская ассоциация университетов, 2017). 
При этом в Швеции, Норвегии и Финляндии 
около трети ректоров – женщины, а в ряде дру-
гих стран – менее 10%. 

Возрастные характеристики
Средний возраст действующих ректоров, 

которые прошли через новую процедуру отбо-
ра, в Казахстане равен 55,3 годам. 10 руководи-
телей (42%) располагаются в возрастной груп-
пе от 51 до 60 лет, 7 руководителей (29%) – от 
61 до 70 лет, 6 руководителей (25%) – от 41 до 
50 лет, и 1 руководитель – от 30 до 40 лет. С 
2015 года средний возраст руководителей ву-
зов снизился на 2 года. За это время возрастные 
показатели ректоров диверсифицировались за 
счет появления возрастных групп от 30 до 40 и 
от 41 до 50 лет. 

Новые правила назначения ректоров откры-
ли, как видим, младшей возрастной категории 
путь к высшей должности в вузе, предоставили 
возможности определять судьбы развития выс-
шего образования.

Место рождения.
Как показал анализ биографических данных, 

58% (14) ректоров изучаемой группы занимают 
должности ректоров в том регионе, где роди-
лись. Остальные 10 ректоров, или 42%, работа-
ют в родном регионе и вузе, в котором в свое 
время обучались. 

Образование и знание английского языка
Среди действующих ректоров изучаемой 

группы нет тех, кто получил академическую 
либо ученую степень в вузах дальнего зарубе-
жья. В то же время чуть более 8% (2 ректора) 

обучались в российских университетах, а зна-
чит восприняли их академические либо научные 
традиции и, как правило, используют наработан-
ные связи с российскими учеными.

По общедоступным данным, только 1 рек-
тор из исследуемой группы знает английский 
язык. Анализ этой характеристики необходим, 
поскольку стратегические приоритеты разви-
тия высшего образования связаны, в частности, 
с превращением Казахстана в образовательный 
хаб Центральной Азии (Министерство нацио-
нальной экономики, 2018), модернизацией со-
держания высшего образования в контексте ми-
ровых тенденций.

Предыдущий опыт работы
Почти половина (12 человек, или 50%) рек-

торов изучаемой группы пришли на свою по-
зицию с должности проректора, а значит можно 
предположить, что они в определенной мере об-
ладают необходимым пониманием внутренних 
процессов вуза. В 2015 году только 31% ректо-
ров был назначен с должности проректора. Как 
видим, новые правила назначения руководите-
лей вузов расширили карьерные возможности 
проректоров.

Больше половины (19 или 79%) руководите-
лей университетов являются «карьерными» рек-
торами, прошедшими классический путь внутри 
вуза, начиная от преподавателя, доцента и далее 
заведующего кафедрой, декана или директора 
департамента и проректора.

Отметим, что 58% (14) из действующих рек-
торов, прошедших через новую процедуру отбо-
ра, уже имели опыт работы в качестве ректора в 
другом вузе.

Опыт работы действующих ректоров изуча-
емой группы также был рассмотрен с точки зре-
ния наличия в нем опыта государственной или 
политической службы. Пятая часть (21%) пула 
ректоров непосредственно перед назначением 
на должность была либо политическими, либо 
государственными служащими. В то же время 
реформа назначения ректоров повлияла на сни-
жение количества руководителей с подобным 
опытом работы. В 2015 году этот показатель был 
выше на 10% (30%). Мы полагаем, что снижение 
данного показателя и рост количества ректоров, 
назначенных из числа проректоров, можно рас-
сматривать как процесс демократизации систе-
мы назначения руководителей высших учебных 
заведений.

Можно предположить, что для бывших го-
сударственных и политических служащих более 
характерна работа в условиях строгой иерархии, 
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необходимости исполнения поручений, соблю-
дения сроков, когда нет времени на обсуждение 
решений с широким кругом заинтересованных 
лиц. В современном казахстанском вузе с при-
нятием изменений в Закон «Об образовании» бу-
дут нарастать автономные процессы. 

Сроки пребывания в должности ректора
Чуть более трети (37,5%), а именно 9 ректо-

ров, которые прошли через новую процедуру от-
бора, руководят вузом не более трех лет. Иначе 
говоря, их значительная часть назначена по но-
вым правилам, когда кандидатуру претендента 
согласовывали Наблюдательные советы на ос-
нове оценки представленной стратегии развития 

вуза. Треть (33%) работает 4–10 лет, 12,5% – 11-
15 лет, 17% – свыше 16 лет.

При этом практически половина ректоров 
(11, или 46%), изучаемой группы – новички в 
своей должности. Треть (8 или 33%) стала ими 
во второй раз, 17% и 4%, соответственно, – в 
третий и четвертый раз.

Карьерные траектории ректоров
Полученные данные исследования позволи-

ли нам выделить сходства в карьерных траекто-
риях указанной группы ректоров. На данном эта-
пе исследовательской группой было выделено 4 
типа ректоров: инсайдер, “внешний”-академик, 
“внешний”-администратор, “внешний”-политик.

Таблица 1 – Карьерные траектории ректоров

Тип карьерной 
траектории Описание

Инсайдер

Это наиболее распространенная траектория, ведущая к должности ректора государственного вуза 
в Казахстане. 62,5% действующих ректоров изучаемой группы пришли на позицию именно таким 
образом. Инсайдер родился в регионе, где сейчас является ректором либо здесь получил высшее 
образование. Он выстраивал академическую/административную карьеру на родине/в регионе, где 
закончил вуз. В ряде случаев такой ректор работал на государственной/политической службе.

“Внешний”-
академик

Вторая по численности траектория (21%), ведущая к получению ректорской должности. Такой 
управленец родился в регионе, отличном от того, где сейчас возглавляет вуз. Он получил степени в 
казахстанских вузах. Прошел путь от преподавателя до проректора в другом вузе. Никогда ранее не 
работал в вузе, который возглавляет. 

“Внешний”- 
администратор

12,5% ректоров имеют ограниченный опыт академической работы. Профессионально этот тип 
карьерной траектории связан с административными должностями. Внешний-администратор никак 
не был связан с вузом, который возглавляет сейчас.

“Внешний”-
политик 

4%, или 1 человек, в нашей базе данных. Успешная академическая карьера привела его на 
длительную госслужбу. Он ректор в вузе, где ранее не работал. Занял эту должность по конкурсу.

Заключение

Таким образом, в рамках данного исследова-
ния была предпринята попытка классификации 
карьерных траекторий ректоров государствен-
ных вузов, которые прошли через новую про-
цедуру отбора, расширяющую автономию вуза 
в управленческой сфере. Результаты исследова-
ния показали, что для исследуемой группы при-
менимой оказалась классификация из 4 траекто-
рий, предложенная Зарате Р., с разницей в том, 
что наши данные позволили детальнее катего-
ризировать карьерные траектории “академик”, 
“администратор” и “политик” как, преимуще-
ственно, “внешних” ректоров. Как уже отмеча-
лось, около 60% ректоров занимают должности 
в родном для себя регионе и реже ректорами 
вузов становятся родившиеся в другом регионе 

страны. Необходимо отметить, что отличитель-
ным для казахстанского контекста является то, 
что наиболее вероятный сценарий достижения 
позиции ректора вуза связан с сугубо академиче-
ской карьерой, в частности, с должностью про-
ректора. Наименьшие шансы занять должность 
ректора – у уроженца другого региона, не про-
шедшего традиционный академический путь.

Результаты исследования, которое будет 
продолжено как более глубокое погружение в 
вопросы лидерства в автономном вузе, понима-
ния ректорами своей роли в условиях расшире-
ния свободы высших учебных заведений, могут 
послужить основой для построения системы по-
иска, отбора, назначения, развития ректоров ву-
зов с учетом реальных потребностей в той или 
иной кандидатуре на различных этапах развития 
высшего учебного заведения.
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Еще одним немаловажным местом примене-
ния результатов подобного исследования может 
стать система профессионального развития рек-
торов в ходе имплементации реформ по модер-
низации высшего образования, инициируемых 
государственными органами. Также более де-
тальное изучение вопроса карьерных траекторий 
в дальнейшем позволит компетентным органам 
корректировать требования к кандидатам на по-
зицию ректора в зависимости от текущих потреб-

ностей высшего учебного заведения. К примеру, 
при планировании большой работы по разработке 
новых академических программ и совершенство-
вании академического процесса в целом, возмож-
но, более предпочтительным кандидатом будет 
ректор – «академик». Полагаем, текущая система 
отбора и утверждения ректоров в Казахстане вку-
пе с результатами подобных исследований позво-
лит более оперативно и качественно формировать 
профессиональной ректорский пул.
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«ДЕПРЕССИЯЛЫҚ КҮЙДІ БАҒАЛАУ САУАЛНАМАСЫНЫҢ» (IDS)  
ҚАЗАҚ ТІЛДІ НҰСҚАСЫН ҚОЛДАНЫП  

УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ  
ДЕПРЕССИЯЛЫҚ КҮЙІН ЗЕРТТЕУ

«Депрессиялық күйді бағалау» (Inventory of Depressive symptoms, Rush, 1996) сауалнамасы 
депрессияны анықтауға және бағалауға арналған клиникалық практикада және ғылыми 
зерттеуде кеңінен қолданылатын әдіс. Бұл мақаланың мақсаты «Депрессиялық күйді бағалау» 
сауалнамасының жергілікті популяцияға бейімделген және валидизацияланған қазақ тілді 
нұсқасының нәтижелерін ұсыну және депрессиялық күйлерді психофизиологиялық зерттеуде 
одан әрі пайдалану болып табылады. Сауалнама сыналушылардың психикалық жағдайын 
өзіндік бағалауға негізделген 30 сұрақтан тұрады. Зерттеуге 504 ерікті сыналушы қатысты, 
оның көпшілігі Алматы қаласының университет студенттері, сонымен қатар жергілікті халықтың 
ерікті тұрғындары мен Алматы қ. Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология 
ғылыми-практикалық орталығының пациенттері болды (оның ішінде 185 ер адам және 319 
әйел адам) қатысты. Таңдау тобына алу критерийі сыналушының орта мектепті қазақ тілінде 
бітіргеніне байланысты болды. Ғылыми зерттеуді жүргізу үшін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Медицина және денсаулық сақтау факультетінің локалды этикалық комитетінен 
рұқсат алынды. IBM SPSS21 бағдарламасында сауалнаманың әрбір шкаласы бойынша альфа-
Кронбах коэффициенті есептеуімен статистикалық талдау жасалынды. Зерттеуден алынған 
нәтижелер қазақ тіліндегі «Депрессиялық күйді бағалау» сауалнамасының ішкі сәйкестігін 
білдіретін альфа-Кронбахтың сенімді мәнін көрсетті және алынған нәтижелерді ағымдағы 
зерттеуде қолдануға мүмкіндік берді. Сауалнаманы жоғары оқу орнының студенттерінің 
депрессиялық күйін зерттеу үшін қолдануға болады.

Түйін сөздер: эмоция, депрессия, альфа-Кронбах, сауалнама.
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Diagnostic Study of Depressive State Among University Students  
by Using Kazakh Version of Inventory of Depressive Scal

Inventory of Depressive symptoms (Rush, 1996) is one of the most popular questionnaire used for 
clinical diagnostic and research. This article is devoted to adaptation and validization of Kazakh version 
of Inventory of Depressive symptoms (IDS) for using it in the following psychophysiological study. IDS 
constructed from 30 questions based on subjects self-report about their feelings. Participants were 504 
(185 male, 319 female) volunteers’ students of Universities of Almaty and other volunteers from the local 
population. Inclusion criteria was requirement of high school graduation in Kazakh language. All partici-
pants were acknowledged with experiment goals with written information and signed informed consent 
form. Study was approved by the Ethics Committee of the Medical Faculty of the Al-Farabi Kazakh 
National University. IBM SPSS21 was used for statistical analyses of Cronbach’s alpha for each question-
naire scale. Results showed significant internal consistency of the Kazakh version of the IDS which al-
lowed us to use this questionnaire in psychophysiological study. Inventory of Depressive symptoms(IDS) 
will be used for diagnostic purpose among university students. 

Key words: Emotion, Depression, Cronbach’s Alpha, questionnaire.
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Исследование диагностики депрессивного состояния  
у студентов университетов с применением казахской версии опросника  

«Оценка депрессивного состояния (IDS)»

Опросник «Оценка депрессивного состояния» (Inventoryof Depressivesymptoms, Rush, 1996) 
является одним из широко распространённых в клинической практике и научных исследованиях 
для диагностики депрессии. Целью данной статьи является представление результатов 
адаптации и валидизации казахоязычной версии опросника «Оценка депрессивного состояния» 
на местной популяции для дальнейшего использования опросника в психофизиологическом 
исследовании депрессивных состояний. Опросник включает в себя 30 вопросов, построенных 
на самооценке обследуемых своего психического состояния. В исследовании участвовали 504 
добровольца, в большей степени студенты университетов города Алматы, а также все другие 
добровольцы местной популяции и пациенты Республиканского научно-практического центра 
психиатрии, психотерапии и наркологии г. Алматы (из них было 185 мужчин и 319 женщин). 
Критерием включения в выборку было обучение участника в средней школе на казахском языке. 
Для проведения научного исследования было получено разрешение локального этического 
комитета медицинского факультета Высшей школы общественного здравоохранения КазНУ им. 
аль-Фараби. Cтатистический анализ с расчетом коэффициента альфа-Кронбаха проводился 
с помощью статистического программного пакета IBM SPSS21. Полученные результаты 
исследования показали значения альфа-Кронбаха, указывающие на внутреннюю согласованность 
предлагаемого опросника «Оценка депрессивного состояния» на казахском языке и возможность 
использования результатов в текущем исследовании. Опросник может использоваться в 
университетах для исследования депрессивного состояния у студентов университетов.

Ключевые слова: эмоции, депрессия, альфа Кронбаха, опросник.

Кіріспе 

Қазіргі кездегі қалыптасқан жағдайларға 
байланысты депрессия ерекше қауіпті және кең 
таралған аурулардың бірі. Көп жағдайда депрес-
сия қалыпты өмірге кедергі келтіреді, ол тек 
депрессиялық күйдегі адамдарға ғана емес, соны-
мен бірге олардың отбасыларына да ауырлықпен 
азап әкеледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының бағалауы бойынша, әлемде 350 мил-
лион адам депрессияға шалдыққан. Депрессия 
белгілері бар пациенттердің 80 пайызға жуығы 
соматикалық бұзылулардың психологиялық, 
эмо циялық проблемалармен байланысын 
түсін  бейді. Сондықтан, көптеген пациенттер 
психикалық ауру туралы қалыптасқан стиг маға 
байланысты мамандарға уақытылы бар май, ау-
руларын асқындырып мәселені қиын да тады. 
Нәтижесінде депрессиямен ауыратын адам-
дардың 70 пайызы білікті көмек ала алмайды.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
статистикасына сәйкес депрессия әлемдегі ең көп 
кездесетін психикалық бұзылыстардың бірі бо-
лып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының болжамы бойынша 2020 жылға 
қарай депрессия жүрек-қан тамырлары және 

онкологиялық аурулармен бірге жер шарындағы 
ең көп таралған аурулардың бірі болады деп 
болжаған. Сол болжам расымен қазіргі әлемде 
болып жатқан жағдайға байланысты орындалды 
деп айтуға болады. Себебі, Covid-19 пандемия-
сы кезінде адамдарда депрессиялық күй, үрей, 
түңілу және оқшаулық сезімі анық көрінуде. 
Депрессия тек психикалық ғана емес, соны-
мен қатар таза соматикалық аурулармен бірге 
жүреді. Мұндай санаттағы науқастар емдеудің 
ерекше тәсілін қажет етеді және эмоциялық-
депрессиялық күйлерін дәрі-дәрмектік емес 
әдістермен түзетуді қалайды. 

Зерттеу мақсаты – «Депрессиялық күйді 
бағалау» (Inventory of Depressive symptoms, 
Rush, 1996) сауалнамасының қазақ тілді 
нұсқасын жоғары оқу орыны мен ғылыми-
зерттеу орталығындағы зерттеуде бейімдеу және 
валидизациялау.

Әдеби шолу

Зерттеушілердің пікірі бойынша депрессия-
ның емделмеген жеңіл түрі, есте сақтау мен 
зейіннің төмендеуін көрсететін когнитивтік 
бұзылыстарға, эмоциясын өздігінен басқара 
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алмау қабілетсіздігіне, еңбек қабілеттілігін 
төмендететін және өз-өзіне қол жұмсау әрекетіне 
алып келетін когнитивтік қателіктер жіберу 
сияқты жағдайларға әкелетінін көрсетеді. Егер 
депрессияға шалдыққан науқас емделмесе 
суицидтің жоғары қаупіне, өмір сүру сапасының 
төмендеуіне әкеледі және қоғамға әлеуметтік 
қауіп төндіреді. 2017 жылы Қазақстанда 
депрессияға шалдыққан адамдардың саны 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ста-
тистикасы бойынша жалпы халықтың 4,4 пайы-
зын құрады. Ал әлемде депрессияға шалдыққан 
адамдардың саны 264 миллионнан асады. 

Қиын сәт депрессиялық жағдайларды уақ-
тылы диагностикалау және эмоциялы сфера ның 
бұзылыстарын диагностикалаудың объек тивті 
әдістерінің болмауы, депрессиялық жағдай-
лардың төтенше салдарын болдырмауға мүмкін-
дік береді. Мамандардың субъективті пікірі 
әртүрлі болуы мүмкін, өйткені олар аурудың 
сыртқы жағына негізделген. Сондай-ақ, мінез-
құлық өзгерістерінің динамикалық сипаты диаг-
ностикалық әдістердің алшақтығына қосымша 
фактор болуы мүмкін.

Депрессия – бұл психиканың эмоциялық-
еріктік бұзылысы мынадай белгілерден анық 
көрі неді: көңіл-күйдің төмендеуі, ойлаудың 
бәсең деуі және қозғалыс белсенділігінің тө-
мендеуі.

Айта кету керек, депрессиялық күйлер гете-
рогенді болып табылады және аурудың әртүрлі 
этиологиялары арқылы көрініс табуы мүмкін. 
Депрессияның 10-нан астам кіші түрлері бар, 
олардың ең көп тарағандары эндогенді, самота-
генді, кезеңдік, меланхоликтік, атиптік және т.б. 
депрессия.

Қазіргі кезде депрессия мәселесі әлемнің 
көптеген зерттеушілерінің назарында. Әсіресе, 
мұндай пациенттер санының көбеюіне байла-
нысты депрессия проблемасына қызығушылық 
артты. Депрессия кез келген жаста пайда болуы 
мүмкін. Депрессиялық ауытқулар кез келген 
әлеуметтік топтағы адамдарда болады. Осылай-
ша, кез келген қоғамның құндылықтары адамға 
айтарлықтай қысым жасай отырып, депрес-
сиялық күйлердің пайда болуының негізгі себеп-
тері болып табылады. Депрессиялық күйдің 
белгілеріне мынадай жағдайларды айтуға бо-
лады: көңіл-күйдің біраздан бері жабырқаулы 
болуы, ұйықтай алмау, шаршау, мазасы бол-
мау, шешім қабылдай алмау, қиналып жүру, өзі, 
өмірі, әлем және өмірдің мағынасыздығы туралы 
және болашақ жайлы негатив ойлар, пессимистік 
көзқарас басым болады.

Кез келгеніміздің басымыздан өтетін 
депрессиялық жағдайларға ауыр психологиялық 
жарақаттар әкелуі мүмкін: жақын адамдардың 
қайтыс болуы, отбасының бұзылуы, сүйікті ада-
мынан ажырау, сонымен қатар ауыр сырқаттар. 
Депрессия теориясына әр түрлі мектептердің 
психологиялық көзқарастары жайында айтатын 
болсақ, онда психоаналитикалық теорияның 
негізгі мәні болып – депрессия, бір мезгілде 
сүйіс пеншілік пен өшпенділіктің объектісі бо-
лып та былатын маңызды «басқадан» айырылған 
кезде пайда болады. З. Фрейдтің (Фрейд, 2015) 
теория сы бойынша депрессия «Мені ешкім 
жақсы көрмейді» деген нарцистік қажеттіліктен 
басталады. Адамда өзін-өзі бағалауының 
төменд егені, өзіне деген аса сыни көзқарас, 
кінәлі сезіну және т.б. байқалады. Сонымен 
қатар, классикалық депрессияға бейімді адамдар 
өздері нің жек көрушілікке лайық екенін сезінеді 
және олардың әдепсіздігі басқаларға жеткілікті 
көрін бейді. Депрессияның феноменологиясын-
да алдыңғы орын – өзін-өзі бағалауды немесе 
оны қолдайтын ресурстарды жоғалту. Оларға 
қарапайым адамдардағы өзін-өзі бағалауды 
төмендететін оқиғалар жатады – үнемі сәтсіздік-
тер, мүліктен айырылу, жұмыс, бедел, өкіну. 
Егер өзін-өзі бағалаудың жоғалуы сыртқы 
ресурстардың жоғалуымен байланысты болса, 
онда формула басқаша: «Мен бәрін жоғалттым, 
мен үшін әлем бос» (Фрейд, 2015).

Бандура (Bandura, 1977) атап өткендей, әр 
адам өзінің мінез-құлқы арқылы басқа адам-
дарға әсер етеді. Депрессияға ұшыраған адам, 
ай наласындағылар үшін маңызды болатын 
нәрселерден алыстайды. Шрайбер (Schreiber, 
1978) аффективті, мотивациялық, мінез-құлық 
және вегетативті белгілермен қатар теріс бұр-
малауларды депрессияның көрінісі ретінде 
қарастыруды ұсынады. Шын мәнінде, көпте-
ген қазіргі авторлар депрессияны оның когни-
тивтік аспектілерін толығымен ескермей, тек 
аффективті ауру ретінде қарастырады.

Психологиядағы когнитивтік теория өкіл-
дерінің ойынша, депрессиялар үш деңгейдегі 
жағымсыз ойларды дамытады: өзін қандай да бір 
құндылықтардан айырылғандай және еш нәрсеге 
жарамсыз көру, қоршаған ортаны қайырымсыз, 
жиіркенішті етіп көру, сонымен қатар болашаққа 
үмітсіздік таныту. Когнитивтік-бихевиористік 
теория жабыққан адамды «жаттанды түрдегі 
дәрменсіз» тұлға ретінде сипаттайды. Бұл тер-
мин біз сырттай келеңсіз оқиғаларды болдыра 
алмайтын жағдайларға тап болған кезде бола-
тын жағдайды барынша нақты сипаттайды және 
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осы арада енжарлық, сенімсіздік пен торығу 
сезімі пайда болады. Мұндай адамдардың 
күрделі жағдайларға өздерінің тиісті реакцияла-
рына біртіндеп үйрене бастайтындығын ескеру 
қажет және олар енді оған басқаша жауап бере 
алмайды. Тұлға психологиясы депрессияның 
дамуына бейім тұлғалардың типтерін, әсіресе 
депрессиялық психоздарды сипаттауға үлкен 
мән береді. Әдебиеттерді талдауда депрессияны 
тиісті эмоциялық жағымсыз реңі бар аффективтік 
күй ретінде, сонымен қатар мотивациялық, 
когнитивтік салаларда өзгерістері бар және мінез-
құлықтың жалпы енжарлығымен сипаттауға 
мүмкіндік береді. К.Э. Изард депрессияның 
маңызды құрамы ретінде өзін-өзі құрметтеуден, 
өзіне деген сенімділіктен және өз қадірін сезу-
ден айырылуды есептеген (Изард, 2012).

Депрессия кезіндегі когнитивтік бұзылыс-
тардың пайда болуы мен өзгермелілігін зерттеудің 
аспектілерінің бірі – олардың мазасыздық бел-
гілерімен байланысын орнату. G.S. Malhi және 
басқалар (Malhi, 2008) атап өткендей, мазасыздық 
белгілері аффективті бұзылулардағы когницияға 
тікелей әсер етуі мүмкін және когнитивтік 
бұзы лыстың себептерін анықтау кезінде еске-
ру қажет. Бүгінгі күні депрессияға ұшыраған 
нау қастардағы мазасыздық пен когнитивтік бұ-
зы лулар арасындағы байланыс туралы түсінік 
негі зінен меланхолия мен мазасыз депрес сияны 
салыстыруға негізделген. Бірінші жағ дайда 
зейін көлемінің тарылуы және оны ауыс ты-
рудың қиындығы, ақпараттың көбеюі мен ой лау 
қабілетінің бұзылуы жиі байқалады, ал екінші 
жағдайда – назардың тұрақсыз ды ғы, ассо-
циациялардың біркелкі емес ағымы байқалады.

Депрессиялық жағдайларды диагностика-
лаудың объективті әдістерінің болмауы біздің 
қоғамда кездесетін стигмамен жағдайды қиын-
датады. Диагноз қоюда субъективтілік көзқарас 
қалпына келуді қиындатуы мүмкін. Сонымен 
қатар, әдістемелердің қазақ тілінде болмауы да 
ғылыми зерттеуді объективті жүргізуге мүм-
кіндік бермейді. Мұның бәрі депрессиялық күйді 
диагностикалаудың жаңа объективті әдістерін 
қазақ тіліне аударудың шұғыл қажеттілігін 
анықтады.

Ғылыми әдебиеттерден зерттеуге қажетті 
әдістерді іздеу нәтижесінде депрессиялық жағ-
дайларды диагностикалау үшін «Депрессиялық 
күйді бағалау» сауалнамасы алынды. Депрессия-
лық күйді бағалау сауалнамасы (IDS, Inventory 
of Depressive symptoms) (J. Rush және басқа 
авторлар, 1996) депрессияны анықтауға және 
бағалауға арналған клиникалық практикада және 

ғылыми зерттеуде кеңінен қолданылатын әдіс. 
Осы тесттің сұрақтарын дайындау барысында 
DSM критерийлеріне және басқа қолданыстағы 
анкеталармен салыстырылып құрастырылған. 
Сұрақтардың жауаптары 0-ден (симптомдардың 
болмауы) 3-ке дейінгі (симптомдардың ең 
жоғары көрінісі) аралықты қамтиды. Сауалнама 
сыналушылардың критикалық тобын анықтауға, 
сонымен қатар меланхоликтік және атиптік 
түрлеріне қатысты депрессиялық өзгерістердің 
бағытын анықтауға мүмкіндік береді.

Депрессияны және депрессиялық күйді 
диагн остикалау үшін жасалған әдістер әдетте 
депрессияның негізгі белгілерінің көріну 
деңгейлерін өлшеуге бағытталған. Депрессия-
лық күйді бағалау (ағыл. Inventory of Depressive 
Symptomatology – IDS and Quick Inventory of 
Depressive Symptomatology – QIDS) – депрессия-
лық бұзылыстардың деңгейін анықтауға және 
бағалауға арналған көп нұсқалы клиникалық 
және скринингтік әдіс.

J. Rush және басқа авторлардың (1986) ұсын-
ған Депрессиялық күйді бағалау сауалнама-
сы депрессиялық белгілер мен симптомдарды 
анықтайтын жаңа әдіс болып табылады. Өзіндік 
есеп беру және клиникалық бағалауы бойынша 
нұсқалары әзірленді. J. Rush жүргізген зерттеу-
де IDS-SR (өзіндік есеп) нұсқасын 289 паци-
ент толтырған, олардың 285-і амбулаториялық 
болды. Оның ішінде, униполярлық депрес-
сия (n=174), биполярлық депрессия (n=44), 
эвтимиялық (униполярлы немесе биполярлық) 
депрессия (n=33) және басқа психиатриялық 
бұзылулары (n=38) бар пациенттер қатысты. 
IDS-SR сауалнамасының ішкі сенімділігі альфа 
Кронбах коэффициенті бойынша 0.85 көрсетті 
және Гамильтонның депрессия шкаласымен 
(HRSD) (r=0.67) және Бектің Депрессияны 
бағалау сауалнамасымен (BDI) (r=0.78) мәнді 
корреляцияны көрсетті. Ал клиникалық бағалау 
бойынша IDS (IDS-C) 82 амбулаториялық па-
циенттер жауап берді (оның 75-і униполярлы 
немесе биполярлық бұзылыстары бар, 5-еуі 
басқа психиатриялық бұзылулармен және 
2 эвтимиялық (S / P униполярлық) депрес-
сиялы болды. Бұл нұсқасының альфа Крон-
бах коэффициенті 0.88 ішкі күшті келісімді 
көрсетті. IDS-C HRSD (r=0.92) және BDI 
(r=0.61) сауалнамасының екеуімен де жоғары 
корреляцияны көрсетті. Дискриминантты және 
факторлық талдау негізінде IDS-C және IDS-SR 
сауалнамасының жарамдылығы дәлелденді. 

Сауалнаманың толық нұсқасы J. Rush және 
басқа авторлардың жетекшілігімен 1996 жылы 
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негізгі депрессиялық бұзылысты диагнос ти-
ка лаудың клиникалық критерийлерін төр-
тін ші рет қайта қарау негізінде жасалды 
(Америкалық психиатриялық қоғамның (AРA) 
психикалық бұзылыстарды диагностикалық 
және статистикалық критерийлері жөніндегі 
нұсқаулық (DSM 4-басылым). Сауалнама сына-
лу шылардың психикалық жағдайын өзіндік 
бағалауға негізделген 30 сұрақтан тұрады. 
Тестілеу 10-15 минут уақытты алады.

IDS және QIDS сауалнамасы пациенттердің 
қазіргі жағдайын бағалауға арналған: 1) әр 
симптомның балама көрсеткішін (0-3) қам та-
масыз етеді; 2) симптомдардың жиілігін және 
күрделігін бағалайтын нақты белгілер; 3) негізгі 
депрессиялық эпизодты диагностикалау үшін 
қажетті DSM-V критерийінің барлық элемент-
терін қосу; 4) маманның пациентке жүйелі түрде 
баға беруі (Rush et al. 1986, 1996, 2003, 2005, 
Gullion and Rush 1998, Trivedi et al 2004b).

2003 жылы сол авторлар сауалнаманың 
16 сұрақтан тұратын қысқа нұсқасын жаса-
ды. DSM-V критерийінің тоғыз көрсеткішін 
құрайды 1) қайғылы көңіл-күй; 2) шоғырлану; 
3) өзін-өзі сынға алу; 4) суицидтік ойлар; 5) 
қызығушылық; 6) энергия / шаршау; 7) ұйқының 
бұзылуы (бастапқы, орта және кеш ұйқысыздық 
немесе гиперсомния); 8) салмақ пен тәбеттің 
төмендеуі немесе жоғарылауы; 9) психомотор-
лы қозу немесе тежелу. Жалпы балл 0-ден 27-ге 
дейін аралықта. 

Сауалнаманың толық және қысқа көлемді 
нұсқалары (сәйкесінше IDS және QIDS) клини-
калық жағдайда қолдану үшін (IDS-C және 
QIDS-C), сондай-ақ скринингтік және өзін-өзі 
бағалауға арналған (IDS-SR және QIDS-SR). То-
лық және қысқа нұсқалардың айырмашылығы 
мы нада: қысқа нұсқада депрессияның класси-
калық нұсқасының тоғыз негізгі белгілері ғана 
бар, бірақ өшірілген, атиптік немесе коморбидті 
депрессиялық бұзылыстың белгілері жоқ, соны-
мен қатар толық нұсқасында мазасыздану, ме-
ланхолия және т.б. бағалау шкалалары бар.

Клиникалық және скринингтік нұсқалардан 
айырмашылығы, бірінші нұсқа – жартылай құ-
ры лымдалған сұхбат барысында клиникалық 
рейтинг шкаласы ретінде клиникалық психолог 
толтырады (HDRS, HARS немесе PANSS сияқты 
көптеген шкалаларға ұқсас). Скринингтік нұс-
қасы пациент/респондент /сыналушының өзіне 
толтыруға арналған.

Мамандардың пациенттерде бағалайтын 
деп рессиялық белгілердің жалпы қабылданған 
бірнеше көрсеткіштері бар. Ең жиі қолданылатын 
клиникалық рейтинг шкалалары депрессияға 

арналған Гамильтонның рейтингтік шкаласының 
(HRSD) 17, 21, 24, 28 және 31 тармақтық 
нұсқалары (Hamilton, 1960, 1967) және Мон-
гомери-Асберг 10 балдық шкала (Mongomery 
and Asberg, 1979) болып табылады. Сонымен 
қатар, жиі қолданылатын әдістемелерге Бектің 
Депрессияны бағалау сауалнамасының 13 және 
21 тармақтардан тұратын нұсқасы (BDI) (Beck 
et al. 1961), BDI-II (Beck et al. 1996) және Zung 
депрессияны бағалау шкаласы (Zung, 1965) 
Кэрролдың бағалау шкаласы (CRS) (Carroll et al. 
1981) және 9-пациенттердің денсаулығы туралы 
сауалнама (PHQ-9) (Kroenke et al. 2001) кіреді. 
IDS және QIDS осы сауалнамалармен салысты-
рылып қарастырылды.

DSM-IV депрессиялық бұзылысының крите-
рийлері негізінде Депрессиялық күйді бағалау 
сауалнамасы Гамильтонның депрессия шкала-
сымен, Бектің депрессия шкаласымен, Монт-
гомери-Асберг шкаласымен, Цунг депрессия 
шкаласымен, Корнелдің дистимия шкаласымен 
жоғары сәйкестілікті көрсетті.

Гамильтонның депрессия шкаласы (Hamilton 
Rating Scale for Depression, Hamilton, 1967, орыс 
нұсқасы. Ассанович М., 2017) депрессияны кли-
ни калық диагностикалау мен науқас күйінің 
динамикасын бағалаудың ең кең таралған және 
жалпылай қабылданған әдістерінің бірі. Шкала 
1959 жылы жасалып, ал 1960 жылы жарық көрген 
болатын. Скринингтік әдістерге қарағанда HRDS 
пациентке толтыруға арналмаған диагнос ти-
ка лық құрал болып табылады. Бұл маман жүр-
гізетін жартылай құрылымдалған сұхбат (біздің 
жағдайда психолог). Бұл сауалнама депрес-
сияның 4 деңгейін ажыратуға мүмкіндік береді.

Америкалық психиатр А.Т. Бек 1961 жылы 
депрессиялық синдромның және оның жеке 
компоненттерінің көрінуін анықтау үшін са-
уалнама құрастырды. А.Т. Бек сауалнаманың 
негізіне депрессиямен ауыратын науқастардың 
шынайы шағымдары алынды. Бек сауална-
масы депрессияны скринингтік диагностика 
жүргізудің ең сенімді және дәл құралдарының 
бірі болып саналады.

Депрессиялық күйді бағалау сауалнамасы 
келесі мақсатта жасалды:

- DSM-IV критерийлеріне сәйкес негізгі 
депрессиялық бұзылысты диагностикалау;

- Әр пациенттегі депрессиялық бұзылыстың 
белгілерін саралау және әр симптомның жалпы 
көрінісін бағалау;

- Популяциялық, ғылыми және клиникалық 
зерттеулер жүргізу.

IDS және QIDS бізге эногендік депрессияны 
невротикалық депрессиядан, дистимиядан бола-
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тын негізгі депрессиядан ажыратуға мүмкіндік 
береді және депрессиямен ауыратын жалпы 
науқастар контингентін анықтауда пайдалы 
мүмкіндік береді. Сауалнаманы психотикалық 
депрессия, жарақаттан кейінгі стресстік бұ-
зылыс, дистимия, субдепрессия, соматталған 
және соматогендік депрессиямен ауыратын 
науқастарға қолдануға болады.

Сауалнаманың сұрақтары соңғы 7 күніне 
қатысты жағдайларға байланысты алынған. Жеті 
күннен кейін зерттеуді қайталау ұсынылады, 
бұл жағдайдың динамикасын бақылау үшін 
жеткілікті уақыт кезең болып табылады. 
Сауалнаманың толық нұсқасында әр сұрақ бой-
ынша алынған барлық баллдар саны қосылады. 
Тәбет пен салмаққа қатысты сұрақтар ерекше бо-
лып келеді: осы белгілердің әрқайсысы үшін екі 
пункт бір-бірінен ерекшеленеді және олардың 
тек біреуі ғана бағаланады, сондықтан толық 
нұсқадағы сұрақтардың нақты саны – 30, бірақ 
тәбет пен салмаққа байланысты сұрақтардың 
біреуін ғана таңдау берілгендіктен 28 сұрақтың 
жауаптары бағаланады. Әр сұрақ 0-ден 3-ке 
дейін есептелгендіктен, баллдардың жалпы саны 
0-ден 84-ке дейін өзгереді. Қалыпты жағдай – 13 
баллға дейін; 14-тен 25-ке дейін – субдепрессия; 
26-дан 38-ге дейін – орташа деңгейдегі депрес-
сия; 39-дан 48-ге дейін – күрделі депрессия; 48-
ден жоғары – өте күрделі депрессия.

Сауалнаманың қазақ тіліндегі нұсқасы 
түпнұсқада берілгендей 30 сұрақтан тұрады, cол 
сұрақтардың кейбірін қарастырып көрейік: мы-
салы, «Тәбеттің төмендеуі: (0) Менің тәбетім 
әрқашан әдеттегідей; (1) Мен әдеттегіден сирек 
және аз тамақтанамын; (2) Мен әдеттегіден де 
аз тамақтанамын және өзімді қинап жеймін;(3) 
Мен тәулік бойы сирек тамақтанамын және 
өзімді қинап жеймін немесе басқалар мені 
қинап тамақтандырады». «Күнделікті әрекеттен 
рахаттану немесе ләззат алу (жыныстық 
қатынасты қоспағанда): (0) Мен күнделікті 
әрекеттен әдеттегідей ләззат аламын; (1) Мен 
бұрынғыдай күнделікті әрекеттен рахаттану 
сезімін алмаймын; (2) Мен күнделікті әрекеттен 
сирек ләззат аламын; (3) Мен қандай да бір 
нәрседен ешқандай рахат немесе ләззат алмай-
мын». «Менің күнделікті әрекет қарқынымның 
төмендеуі: (0) Мен өзіме үйреншікті ырғақта 
қозғаламын, ойлаймын және сөйлеймін; (1) 
Кейде менің ойлауымның баяулағанын немесе 
дауысымның әлсіз немесе жай болып қалғанын 
байқаймын; (2) Менің ойлауым баяулағанына 
сенімдімін және мен біршама сұрақтарға жа-
уап беруім үшін бірнеше секунд қажет бола-
ды; (3) Егер Мен күш жұмсамасам, сұрақтарға 

жиі жауап бере алмаймын». «Маған деген 
басқалардың қатынасына сезімталдық: (0) Мен 
ешқашан өзімді басқалардан қысым көргендей, 
менен теріс айналғандай, мені ренжіткендей не-
месе сынға алғандай сезінбеймін; (1) Мен кей-
де өзімді басқалардан қысым көргендей, менен 
теріс айналғандай, мені ренжіткендей немесе 
сынға алғандай сезінемін; (2) Мен жиі өзімді 
басқалардан қысым көргендей, менен теріс 
айналғандай, мені ренжіткендей немесе сынға 
алғандай сезінемін, алайда бұл сезімдер менің 
қатынасыма немесе жұмысыма әсер етпейді; (3) 
Мен жиі өзімді басқалардан қысым көргендей, 
менен теріс айналғандай, мені ренжіткендей не-
месе сынға алғандай сезінемін және бұл сезімдер 
менің қатынасыма және жұмысыма кері әсерін 
тигізеді»). Байқағанымыздай бұл сауалнаманың 
сұрақтарында адамның өмірінде күнделікті жа-
салып жүрген әрекеттер қарастырылады. Сон-
дықтан, сыналушы үшін сұрақтар еш қиындық 
туғызбайды, себебі бұл жерде ешқандай арнайы 
білімнің болуы маңызды емес.

Бұл мақаланың мақсаты «Депрессиялық 
күйді бағалау» сауалнамасының жергі лік ті 
популяцияға бейімделген және валидизация лан-
ған қазақ тілді нұсқасының нәтижелерін ұсыну 
және депрессиялық күйлерді психофизио ло-
гиялық зерттеуде одан әрі пайдалану. Бұл зерт-
теуге алғаш рет депрессия диагнозы қойылған 
топтар (дәрігер-психиатрдың тексеріп қойған 
диагнозы F.32.0), тәуекел топтар мен бақылау 
топтары алынды. Келесі мақалада осы топтар 
бойынша зерттеу нәтижелері баяндалады.

Бұл мақала ҚР Білім және ғылым минис-
трлігінің AR05135266 «Депрессиялық күйді диа-
гностикалау және түзетуді психофизиологиялық 
зерттеу» гранттық жобасы аясында жүргізілген 
зерттеудің бөлігі болып табылады (жетекшісі 
А.М. Кустубаева). Пилоттық зерттеудің нәти-
желері халықаралық ғылыми конференцияда 
жарияланды (Kustubayeva A., 2019).

Зерттеудің объектіcі мен әдістері

Диагностикалық психологиялық зерт-
теу Алматы қаласында әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық университетінің «Когнитивті 
нейро ғылым» ғылыми-зерттеу орталығында 
2018 жылдың 1 қарашасынан осы күнге дейін 
жүргізіліп жатыр. Бұл мақалада тек қазақ 
тілінде жүргізілген зерттеудің нәтижелері 
беріл ген. Бұған дейін ғылыми жоба сарапта-
мадан өтіп, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универ ситетінің Медицина және денсаулық 
сақтау факультетінің «Қоғамдық денсаулық 
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«Депрессиялық күйді бағалау сауалнамасының» (IDS) қазақ тілді нұсқасын қолданып ...

сақтау жоғары мектебінің» жергілікті этикалық 
комитетінен мақұлданған болатын (Хаттама № 
IRB-A042,26.04.2018 ж.; Хаттама № IRB-A057, 
18.06.2019 ж.). Ғылыми зерттеуге қатысу 
ерікті түрде болды (сыналушылар ақпараттық 
келісімге қол қою арқылы қатысты).

Зерттеуге 18-45 жас аралығындағы 504 ерікті 
сыналушы қатысты, оның көпшілігі Алматы 
қаласының жоғары оқу орнының студенттері, 
сонымен қатар жергілікті халықтың ерікті 
тұрғындары мен Алматы қ. Республикалық 
пси хиатрия, психотерапия және наркология 
ғылыми-практикалық орталығының пациенттері 
болды (оның ішінде 185 ер адам және 319 әйел 
адам) қатысты. Таңдау тобына алу критерийі 
сыналушының орта мектепті қазақ тілінде 
бітіргеніне байланысты болды. Сыналушылар 
эксперименттік зерттеудің өтілу тіліне қарай 
және депрессиялық күйдің деңгейіне байланы-
сты жас және жыныс ерекшеліктері бойынша 
теңдестірілген үш топқа бөлінді: 1) бақылау, 2) 
тәуекел, 3) пациенттер.

Психометрикалық әдістер
Ағымдағы зерттеу барысында Депрессиялық 

күйді бағалау сауалнамасы (IDS)(J. Rush басқа 
авторлармен бірге, 1996) қазақ тіліне аударылып 
бейімделді. 

Депрессиялық күйді бағалау сауалнама-
сын Mapi Research Trust коммерциялық емес 
ұйымының рұқсатымен қазақ тіліне ағылшын 
тілінен аударылып, бейімделді және жергілікті 
халыққа валидизацияланды. Депрессиялық 
күйді бағалау сауалнамасының ағылшын тілін-
дегі нұсқасы қазіргі күні бірнеше тілге аудары-
лып, жеткілікті түрде апробацияланған және 
валидтелген. Бұл сауалнама Халықаралық ғылы-
ми зерттеулерде сәтті қолданылып жүр. Ал 
Қазақстанда алғаш рет қазақ тілді популяцияға 
бейімделіп, депрессияны ерте диагностикалау 
құралы ретінде ұсынылып отыр. 

Статистикалық талдау
Ғылыми зерттеуде мәліметтерді статисти-

калық талдау SPSS 21 бағдарламалық пакеті 

арқылы жасалды, әрбір сыналушының көр-
сеткіші бойынша альфа Кронбах коэффициенті 
есептелінді, ол әрбір элементті бүкіл масштабтың 
таралуымен салыстырады, сауалнаманың ішкі 
келісімі мен оның сенімділігін анықтауға мүм-
кіндік береді.

Зерттеудің нәтижелері және оларды тал-
қылау

Аударылған тесті түзету және бейімдеу 
ке зең-кезеңмен жүргізілді. Тесттік зерттеу-
лер дің бірінші бөліміне дені сау 114 (54 ер 
және 60 әйел адам) еріктілер қатысты. Ал-
ғашқы статистикалық талдау нәтижелері бой-
ынша тесттердің проблемалық нүктелері 
анықталып, әрі қарай түзетілді. Атап айтса, 
келесі сұраққа: «Жыныстық қатынасқа деген 
қызығушылық (өтінеміз, Сіздің белсенділігіңізді 
емес, қызығушылығыңызды бағалаңыз): (0) 
Менің жыныстық қатынасқа қызығушылығым 
әдеттегідей; (1) Менің жыныстық қатынасқа 
деген қызығушылығым әдеттегіден кішкене 
төмен; (2) Менің қызығушылығым әдеттегіден 
біршама төмен; (3) Менде мүлдем ешқандай 
қызы  ғушылық жоқ немесе жыныстық қаты-
настан ешқандай қанағат алмаймын» жергі-
лікті халықтың мәдениетіне байланысты семан-
тикалық түзету енгізілді. Зерттеудің екінші 
бөлімінде 102 ерікті сыналушы (49 ер және 53 
әйел адам) қатысты. Біз қазақ тілді сауалнама-
да қойылған сұрақтардың семантикалық мәнін 
сақтауға тырыстық. Сауалнама ағылшын тілінен 
қазақ тіліне, содан кейін қазақ тілінен ағылшын 
тіліне аударылып бейімделді. Ал сауалнаманы 
бейімдеудің үшінші кезеңінде 288 ерікті сыналу-
шы (82 ер және 206 әйел адам) зерттеуге қатысты. 
Осы зерттеудің нәтижелері сауалнаманың 
ішкі келісімін бағалауда альфа Кронбах 
коэффициентінің сенімді көрсеткішін көрсетті. 
Үшінші кезеңде жүргізілген сауалнаманың 
нәтижесі орташа көрсеткіштермен бірге 1-кесте-
де келтірілген. 

1-кесте – Депрессиялық күйді бағалау сауалнамасының қазақ тілді нұсқа шкалаларының сенімділік көрсеткіші (α-Кронбах) 
мен статистикалық орташа мәні (N=288)

№ Сыналушылар Саны Жасы бойынша орташа 
мәні IDS_SR орташа мәні α-Кронбах 

коэффициенті
1 Әйел 206 19,47; SD=2,90 18,58; SD=9,14
2 Ер 82 18,95; SD=1,25 19,84; SD=8,36
3 Барлығы 288 19,32; SD=2,55 18,94; SD=8,93 0,778
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1-кестеде көрсетілгендей, альфа Кронбах 
коэффициентінің деңгейі 0,778, яғни сенімділік 
деңгейінің жеткіліктілігін дәлелдейді. Тал-
дау нәтижелерінің сенімділігі жеке зерттеу 
мақсатының салдары болып табылатын айырма-
шылықты көрсетуі заңды болып табылады. 

Эксперименттік зерттеуге қатысқан топтар 
үшке бөлінді (2-кесте): 

1. Бақылау тобы. Депрессиялық күйді ба-
ғалау сауалнамасы бойынша 30 баллдан төмен 
көрсеткіштегі сыналушылар тобы; 

2. Тәуекел тобы. Депрессиялық күйді бағалау 
сауалнамасы бойынша 30 баллдан жоғары, 
Гамильтонның депрессия шкаласы бойынша ор-
таша және жоғары көрсеткіштегі, бірақ дәрігер-
психиатрдың F.32.0 диагнозы қойылмаған сына-
лушылар тобы; 

3. Пациент тобы. Депрессиялық күйді баға-
лау сауалнамасы бойынша 30 баллдан жоғары, 
Гамильтонның депрессия шкаласы бойынша 
жоғары көрсеткіштегі және дәрігер-психиатрдың 
F.32.0 диагнозы қойылған сыналушылар тобы.

2-кесте – Депрессиялық күйді бағалау сауалнамасы жүргізілген топтардың нәтижелері (N=160)

№ Сыналушы-
лар тобы Саны Жасы бойынша 

орташа мәні

ДКБ (IDS) деңгейі
α-Кронбах 

коэффициентіЖалпы Атиптік сим-
птомды

Меланхолиялық 
симптомды

1 Бақылау 86 22; SD=4,96 14,62; 
SD=7,81

10,79; 
SD=2,39 5,51; SD=2,73 0,763

2 Тәуекел 42 23; SD=7,76 34,43; 
SD=7,15

12,21; 
SD=3,01 9,33; SD=3,08 0,516

3 Пациент 32 24; SD=7,78 36,97; 
SD=11,54

11,44; 
SD=2,76 10,06; SD=3,83 0,835

2-кестеде Депрессиялық күйді бағалау 
сауал намасының қазақша нұсқасында альфа 
Кронбах нәтижелері тұтастай алғанда бар лық 
көрсеткіштер (0,516-0,835) бойынша валид-
тіліктің сенімді индикаторын берді.

Қорытынды

Зерттеуден алынған нәтижелер қазақ тіліндегі 
«Депрессиялық күйді бағалау» сауалнамасының 
ішкі сәйкестігін білдіретін альфа-Кронбахтың 
сенімді мәнін көрсетті және алынған нәтижелерді 
ағымдағы зерттеуде қолдануға мүмкіндік берді.

Сауалнаманы студенттердің стреске төзімді-
лігін анықтау үшін Қазақстанның медициналық 

орталықтарында және республиканың жоғары 
оқу орындарында да қолдануға болады. Соны-
мен қатар, оны болашақ психологтарға арналған 
«Стресс және денсаулық психологиясы», «Кли-
никалық психология» және басқа пәндерді 
оқытуда оқу процесінде қолдануға болады.

Алғыс білдіру

Бұл зерттеудің авторлары Қазақстан Рес-
публикасы Білім және ғылым министрлігінің 
ғылыми қолдауына алғыс білдіреді («Деп-
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ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРСТАРЫ (MOOCS) –  
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ЦИФРЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  

ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ

Қазіргі уақытта  жоғары оқу орны жүйесіндегі қашықтықтан білім беруде жаппай ашық 
онлайн курстарын (MOOCs – Massive Open Online Courses) қолдану қажеттілігі артып отыр. 
ЖАОК қазіргі білім беру кеңістігінде өмір бойы үздіксіз білім алуда, ашық және қашықтықтан 
оқытуда білім берудегі жаңа технология мен жаңа бағыт ретінде маңызды рөл атқарады. Болашақ 
педагогтердің  цифрлық құзыреттіліктерін дамытуда  жаппай ашық онлайн курстарын 
дайындау мен қолданудың көптеген мүмкіндіктері бар. Жаппай ашық онлайн курстарының 
болашақ педагогтердің цифрлық құзыреттілігін дамытудағы мүмкіндіктерін анықтау, болашақ 
мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын дамыту зерттеудің мақсаты болып табылады.

Егер, біз виртуалды оқыту үдерісінде қашықтықтан оқыту технологиясын және ашық білім 
беру ресурстарын қолданатын болсақ, онда мұндай жаппай ашық онлайн курстары дидактикалық 
және цифрлық құзыреттіліктерді дамыту мен қалыптастыруда педагогтер үшін жақсы мүмкіндік 
болар еді. Зерттеудің нәтижесінде шетелдік әдебиеттерді талдау негізінде жаппай ашық онлайн 
курстарды дайындау мен қолданудың теориялары қысқаша жинақталып беріледі. Мұның негізінде 
жаппай ашық онлайн курстарды құрудың элективті курсы ұсынылады. ЖАОК қолдану алдында 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Педагогика және психология» 
мамандығының 1-4 курс студенттерінен ЖАОК білім беру ресурстарын және цифрлық білімдерін 
анықтау үшін сауалнама алынды. Сауалнамаға 94 студент қатысты. Студенттердің ЖАОК 
туралы ақпаратты аз білетіндері анықталды, бірақ олар цифрлық курстарды оқып үйренуге 
ұмтылатындарын байқатты.

Түйін сөздер: цифрлық құзыреттілік, цифрлық  құзыреттілікті дамыту, ашық білім, 
қашықтықтан оқыту, жаппай ашық онлайн курстары.
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Massive Open Online Courses as a Tool  
for Developing Future Teachers’ Digital Competence

Today there is a growing demand for Massive open online courses (MOOCs) on distance learning 
in higher education. Massive open online courses play a significant role in open, continuous, lifelong 
learning as a new trend and a new distance learning technology in education. There exist many opportu-
nities to develop future pedagogues’ digital competence by creating and applying Massive open online 
courses.  

The research briefly summarizes the theory of development and application of a Massive open 
online course based on the analysis of foreign literature. Based on this, an elective course is offered to 
create a mass open online course.

Before applying the MOOC, a survey was conducted for students of 1-4 courses of the specialty 
“Pedagogy and psychology” of Abay Kazakh National Pedagogical University in order to identify knowl-
edge about digital educational resources, MOOC. 94 students took part in the survey. It was found that 
students were poorly informed about MOOC, but expressed a desire to study digital courses.

Key words: digital competence, develop a digital competence, open education, distance learning, 
massive open online courses.
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Массовые открытые онлайн-курсы как средство развития  
цифровой компетентности будущего педагога

В настоящее время растет потребность в массовых открытых онлайн-курсах дистанционного 
обучения в системе высшего образования (MOOC – Massive Open Online Courses). МООК играют 
важную роль как новая технология обучения и направление в дистанционном и открытом, 
непрерывном образовании в течение всей жизни в современном образовательном пространстве. 
Существует много возможностей для развития цифровой компетентности будущих педагогов по 
разработке и использованию массовых открытых онлайн-курсов.

Целью исследования является выявление возможностей массовых открытых онлайн-курсов 
по развитию цифровой компетентности будущих педагогов, разработка и апробация МООК по 
развитию цифровой грамотности будущих учителей. Если мы используем процессы виртуального 
обучения в практике технологии дистанционного обучения и открытые образовательные ресурсы, 
такие как массовые открытые онлайн-курсы, то развитие и формирование дидактических и 
цифровых компетентностей станет хорошей возможностью для педагогов.

В результате исследования кратко обобщены теории разработки и применения массового 
открытого онлайн-курса на основе анализа зарубежной литературы. На основании этого 
предлагается элективный курс для создания массового открытого онлайн-курса. 

Перед применением МООК было проведено анкетирование студентов 1-4 курсов 
специальности «Педагогика и психология» Казахского национального педагогического 
университета им. Абая с целью выявления знаний о цифровых образовательных ресурсах, 
МООК. В опросе приняли участие 94 студента. Было установлено, что студенты были мало 
информированы о МООК, но выразили стремление изучить цифровые курсы. 

Ключевые слова: цифровая компетентность, формирование цифровой компетентности, 
открытое образование, дистанционное обучение, массовые открытые онлайн курсы.

Кіріспе

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту 
өзектілігінің басымдық жағдайында білім беру 
жүйесінде цифрлық технологияларды қолдану 
қарқынды дамып отыр. Президент Қ. Тоқаевтың 
2020 жылдың 15 наурызындағы «Қазақстан Рес-
публикасында төтенше жағдайды енгізу тура-
лы» Қаулысы негізінде 16 наурыздан бастап, 
колледждер мен жоғары оқу орындарының 
онлайн оқу жүйесіне көшуіне, мектептердің 
үшінші тоқсаннан бастап, қашықтықтан оқыту 
тәртібіне ауысқандығы – мұның дәлелі. Осыған 
орай, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
ұйымдастыруымен және бақылауымен мектеп-
терде қашықтықтан оқытудың «Балапан» мен 
«Ел арна» телеарнасы; радио, почта, интер-
нет желісі арқылы төрт бағытта жүзеге асыры-
лып отырғандығы белгілі. Алайда, мобильдік 
қорларды, құрылғыларды, құралдарды тиімді 
қолдануға мұғалімдердің цифрлық дайындығы 
қандай деңгейде?! Жоғары оқу орындары үшін 
қашықтықтан оқыту технологиясы жаңалық 
болмағанымен, барлық студенттерді жаппай он-
лайн оқыту форматына көшіргенде оған сәйкес 

оқытушылардың цифрлық құзыреттілігін дамы-
ту қажет пе?! Міне, осы сұрақтар төңірегіндегі 
ойлар заманауи болашақ мұғалімдердің қа шық-
тықтан оқыту саласынан теориялық білім де-
рінің толық болуын, цифрлық технология ларды 
қолдану бойынша біліктіліктері мен дағ ды-
ларының жоғары деңгейде дамуын қажет етеді. 

Бүгінгі тәжірибе көрсетіп отырғандай, бір 
пәнді бірдей уақытта бүкіл республикадағы 
мектеп оқушыларына оқыту мүмкіндігі жоғары 
оқу орындарында да іске асуы мүмкін. Мектеп  
оқушыларына пән сабақтары телеарналар арқы-
лы өткізілсе, жоғары білім беру жүйесінде оқы ты-
латын бірдей пәндерді республикалық дең гейде 
жаппай ашық онлайн курстары (MOOC) негі зінде 
ұйымдастырудың мүмкіндігі басым. Оның үстіне, 
болашақ мұғалімдердің Жаппай ашық онлайн 
курстарын құрастыру, қолдану ерек  шеліктерін 
меңгеру барысында цифрлық құзыреттіліктері 
дамиды (Әбдіғаппарова, 2020) [1].

Зерттеудің мақсаты қашықтықтан оқыту 
жағдайында болашақ педагогтардың цифрлық 
құзыреттілігін қалыптастыру жолдарын қарас-
тыру, теориялық тұрғыдан тұжырымдау, жүйе-
леу болып табылады.
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Зерттеудің әдістері – әдебиетті зерделеу 
және талдау, теориялық талдау мен жинақтау, 
жүйелеу, тұжырымдарды нақтылау.

Әдебиеттерге шолу

Бұл туралы шет ел ғалымдары бірқатар ой 
білдірген. Мәселен, Kop және Hill жаппай ашық 
онлайн курстарының пайда болуына негіз болған 
коннективизм теориясы екендігін анықтайды. 
Бұл теория адамдардың ақпарат немесе пікір 
алмасқан кезде үйрену, білімді меңгеру мүмкін-
діктерінің басымдылығын негіздейді (Kop, 
2008) [2]. Өйткені, коннективизм дегеніміз 
– тех но логияны қолдану арқылы адамдар ара-
сында байланыс құру. Мәселен, мұғалімдердің 
осы жаппай ашық онлайн курстары арқылы 
онлайн қоғамдастық құруы, олардың арасында 
мате риал дармен байланыс орнату, оқыту тура-
лы білімді насихаттау және мұғалім ретінде өз 
тәжірибелерімен бөлісу. 

Осы тұрғыдан, М.М. Chan жаппай ашық он-
лайн курстары кәсіби тұрғыдан әрекеттесу, білім 
алушылардың цифрлық ресурстарды қолдану, 
оқыту, бағалау және т.б. мүмкіндіктерін кеңей-
тетіндігін айтады (Chan, 2018) [3].

Жаппай ашық онлайн курстары (ЖАОК) 
тұжырымдамасы ашық білім беру ресурста-
рынан (OER) және ашық оқу курстарынан 
құрылған (Atiaja, 2016: 65-76) [4]. Жаппай ашық 
онлайн курстары дегеніміз ашық білім беру ре-
сурстарын «оқытушыларға, студенттерге және 
өздігінен білім алушыларға оқыту, оқу және 
зерттеу, қайта пайдалану мақсатында еркін және 
ашық түрде ұсынылатын электрондық материал-
дар жиынтығы» (Ischinger, 2007) [5]. ЖАОК-да 
оқитындар санына шектеу қойылмайды, курсқа 
интернет байланысы бар кез келген жерде барлық 
адамдар кіре алады, курсқа жазылуға біліктілік 
қажет емес, барлығына ашық, толықтай онлайн 
режимінде ұсынылады. 

ЖАОК-ның қысқаша тарихына тоқталсақ, 
бұл термин зерттеуші David Cormie есімімен 
байланысты, ол 2008 жылы Канададағы Манито-
ба университетінде Simens және Dawns әзірлеген 
«Connectivism and Connective knowledge» атты 
ашық онлайн курсты сипаттау үшін қолданды 
(Jansen, 2015) [6]. Бұл алғашқы ашық курсты 
әлемнің түкпір-түкпірінен 2 300 оқушы тегін 
оқыды. «Жасанды интеллектке кіріспе» деп ата-
латын екінші ЖАОК 2001 жылы жасалып, бұған 
әлемнің 160 000-нан астам студенті қатысқан. 
Аталмыш курсты Стэндфорд университетінің 
профессоры Sebastian Thrun және Google 

компаниясының зерттеу бөлімінің директоры 
Peter Norvig ұйымдастырды. Бұл курсқа дүние 
жүзінен мыңдаған студент қатысқанымен, кур-
сты 28 000 студент аяқтаған (Sonwalkar, 2015) [7]. 

2012 жылы әлемге танымал болған Coursera 
және Udacity компаниялары құрылды. Атал-
мыш жылдан бастап, ЖАОК-ы әлемде кеңінен 
тарала бастады және осы орайда, 2012 жыл 
ЖАОК жылы деп жарияланды (Pappano, 2012) 
[8]. Ұлыбританияның Open Университеті Fu-
tureLearn платформасын іске қосты, сондай-
ақ, әлемнің үздік университеттері тегін онлайн 
курстарын ұсынып, ашық білім беруді әлемде 
қарқынды дамытты. 

McAuley A., Stewart B., Siemens G., және 
Cormier D. 2010 жылы Канадада цифрлық құзы-
реттілікті қалыптастыру мақсатында ашық білім 
беру, ұйымдастырушылық, ынтымақтастық 
және желілер арқылы жалпы ақпарат алмасуға 
арналған жаппай ашық онлайн курстар (MOOC) 
туралы білімнің қазіргі жағдайын синтездеу 
арқылы тұрақты өркендеудің стратегиялары 
жөнінде Цифрлық тәжірибеге арналған ЖАОК 
моделі (The MOOC Model for Digital Practice) 
еңбектерін ұсынды. Олардың тұжырымы бой-
ынша, цифрлық экономика веб-ынтымақтастық 
пен желілер негізіндегі жаппай ашық онлайн-
курстары мысал бола алатындығын негіздейді 
(McAuley, 2010) [9]. 

Зерттеушілер өздерінің осы ойлары аясын-
да цифрлық экономиканың негізі ретінде ақпа-
раттық қарым-қатынас технологиялары артық-
шылыққа ие емес, әлеуметтік медианың басты 
парадигмасы болып табылатын әлеуметтік 
медианың жеке және желілік табиғатын түсіну 
маңызды деп есептейді. Зерттеушілер қарым-
қатынас, бөлісу, ынтымақтасу және желінің 
Web 2.0 мүмкіндіктері Twitter, Flickr, Facebook, 
LinkedIn сияқты әлеуметтік медиа платфор-
малар, блогтар, викилер, подкасттар көптеген 
мүмкіндіктер тудырғанын айтады. Барлық қар-
жылық және әлеуметтік капиталды құру және 
пайдалану мүмкіндігін қамтитын бұл платфор-
малар цифрлық экономиканың бөлігі болып та-
былады деп тұжырымдайды [9]. 

Осы орайда, зерттеушілер ЖАОК-ны цифр-
лы феномен ретінде ұсына отырып, онда басым 
орын алатын студенттер белсенділігінің негізгі 
көзі пікірсайыс алаңы болып табылатындығын, 
онда әр түрлі мәдениеттер мен көзқарастар, 
дағдылар жиынтығы қысқа мерзімде өзара 
әрекеттесу барысында қалыптасатындығын 
тұжы рымдады. Яғни, олар ЖАОК дискурс үшін 
ашықтықты талап ететінін айтады, бұл ортада 
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үйренуші өз идеяларын басқалар көре алатын 
және араласа алатындай етіп ұсынады. Қатысу 
– бұл білімнің локомотиві, ал үйренушілер бір-
біріне өздерінің идеялары мен кедергілерін ашық 
айту арқылы көмектесе алады. Жеке білімін да-
мыту және оны блог жазбалары, тұжырымдама 
карталары, бейне немесе басқа құрал арқылы 
болсын, дәйекті түрде немесе үлес қосу 
арқылы көрсету – жоғары деңгейдегі цифрлық 
құзыреттіліктің қалыптасуына ықпал етеді. Сол 
сияқты білімді құру, жетілдіру, жаңашылдық 
және қолдану қабілеті цифрлық экономикада 
өркендеуге мүмкіндік береді деп есептейді.

Жоғарыдағы ғалымдардың ой-пікірлерін 
талдау бізге ЖАОК болашақ мамандардың 
цифрлық құзыреттіліктерін дамытудың құралы 
бола алады деген тұжырымды айтуға негіз 
болды. Өйткені, ЖАОК қолданудағы интер-
нет желісіндегі байланыс құралдарын білу, 
виртуалды академиялық қауымдастықтардағы 
ынтымақтастық (collaboration), әлеуметтік бай-
ланыстарды дамыту, дидактикалық құралдар 
мен мазмұн тұрғысынан цифрлық ресурстарды 
біріктіру және оларды педагогикалық контекс-
ке таңдау және бағалау білім алушылардың ол 
цифрлық және дидактикалық құзыреттіліктерін 
дамытуға мүмкіндік береді.

Цифрлық құзыреттілік цифрлық құрылғы-
ларды қолдану саласындағы білім, білік, дағ-
дыны білдіреді. Болашақ педагогтардың ЖАОК 
жасау және қолдану барысында цифрлық тех-
нология саласынан білім, білік, дағдыларын 
дамыту мүмкіндіктері кең. Ол туралы шетелдік 
зерттеушілер тұжырымдарына негізделеміз.

Rivera. N., Ramírez M. S. «Цифрлық құзы-
реттілікті дамыту: ЖАОК мұғалімдерді жаттық-
тыру құралы» атты еңбектерінде сапалық, 
сандық әдістерді қолдана отырып мұғалімдерге 
арналған Жаппай ашық онлайн курстарының 
олардың цифрлық дағдыларының дамуына қалай 
әсер ететінін анықтады. Зерттеушілер ашық білім 
беру ресурстарын қолдану және ақпараттық 
мәселелерді шешудің цифрлық дағдыларын 
дамытуға мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді 
және курстық мазмұнды тәжірибе тұрғысынан 
қолдану, көзбен көру қатысушылардың жал-
пы қанағаттанушылығын арттырады деп 
тұжырымдайды (Rivera, 2015) [10].

 ЖАОК-на қатысу (яғни, қатысушылардың 
әрекеттесуі) материалдар мен бір-біріне желі 
арқылы байланысуы, коннективизм бұл мұғалім-
дердің байланыс пен тәжірибені құруы арқылы 
оқуды жетілдірудің педагогикалық құралы 
ретінде қолданылады. 

F. Bonafini мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 
артт ыру алаңы ретінде жасалатын ЖАОК-ның 
бірқатар сипаттамаларына мазмұнды, икем-
ділікті, барлығына қатысуға ашық, белсенді 
түрде оқуға мүмкіндігі бар, жекеге бағытталған 
болуы шарт деп санайды. Ол мұғалімдердің 
кәсіби білімін жетілдіруде ЖАОК-ын мұғалімдер 
кез келген уақытта қосыла алатын икемді және 
ашық оқыту кеңістігі деп қарастырды (Bonafini, 
2018) [11].

 M.М. Chan және әріптестері «ЖАОК 
цифрлық құзыреттілікті үйретуде жаңалық: Mi-
cromasters бағдарламасы және edX тәжірибесі» 
атты мақаласында Галилео университетінде 
оқытушылардың білімі, түсінігі, көзқарастары, 
ақпараттық сауаттылығы және бұлттық 
базалық құралдарды (Cloud Based Tools) пай-
далану тұрғысынан цифрлық құзіреттілігін 
дамыту мақсатында басталған төрт ЖАОК-да 
оқытушылардың тәжірибелерін сипаттады. Әр 
ЖАОК конструктивизммен, бірлескен және сту-
денттерге бағытталған оқыту тәсілімен жасалған. 
Барлық ЖАОК мұғалімдерге бұлтқа негізделген 
құралдарды (Cloud Based Tools) білуге, өзіндік 
оқу әрекеттерін жобалауға және оларды әртүрлі 
контекске қалай қосуға болатындығын білуге   
мүмкіндік беретін тәжірибелік бөлімдер құру 
арқылы бірлескен және педагогикалық тәсілмен 
жасалғандығын айтады (Kop, 2008) [2]. 

Олардың пайымдауынша, ЖАОК мазмұнын 
әзірлеу оқытушыларға ерекше тәжірибе береді. 
Бірақ өзіндік қиындықтары да жоқ емес. Бұл 
кедергілердің бірі мұғалімдердің цифрлық 
құзыреттілігін бағалау ерекшеліктерінен туын-
дады. Бұл оқытушылар студенттерге негізделген 
құралдарды (Cloud Based Tools) қолдану қажет 
болатын оқу әрекетін жобалауға әкеліп тіреді.

 Іс-әрекеттің бұл түрі педагогтардан жоғары 
деңгейдегі ойлауды, ақпаратты өңдеуді, 
мәселелерді шешуді және ынтымақтастық стра-
тегияларын (жалпы дағдылар) қажет ететін оқу 
жағдайларын қайта жасайды. Олар оқу үлгерімін 
бағалауға, білім беру ресурстарын жобалау 
процесін түсінуге, құрдастарымен және тьютор-
ларымен нәтижелермен бөлісуге, үйренуге және 
олардан кері байланыс алуға мүмкіндік береді. 
Бұлтқа негізделген инновациялық құралдардың 
кең спектрін Интернеттегі оқу орталарында 
және ЖАОК қолдануға болады, олар студент-
тер мен оқытушылар үшін жақсы қабылданады. 
Авторлардың ЖАОК әлемдік деңгейдегі оқыту 
мен оқуға, білімге қол жетімділікке, икемділікке, 
жан-жақты және инновацияны алға жылжыту 
қабілетіне әсерін тигізеді, оларды мұғалімдердің 
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барлық салада цифрлық құзыреттілігін дамы-
ту мен жақсартудың негізгі стратегиясы деп 
тұжырымдайды.

Зерттеудің әдістемесі

Жоғарыда келтірілген негіздемелерге сүйене 
отырып, цифрлық құзыреттілікті қалыптастыру 
үшін алдын ала болашақ педагогтардың ЖАОК 
жөнінде білімдерін анықтау мақсатында 
ҚазҰПУ-дың Педагогика және Психология 
мамандығының 1-4 курс студенттеріне Survey-
Monkey онлайн бағдарламасы арқылы сауал-
нама жүргіздік. Сауалнама алдын ала анықтау 
мақсатында «Ия» немесе «Жоқ» деген жауаптан 
тұратын 6 сұрақтан құралды және сауалнамаға 
барлығы 94 студент қатысты. 

Зерттеудің нәтижелері және талқылау

Сауалнаманың «Жаппай ашық онлайн курс-
тары туралы білесіз бе?» бірінші сұрағы бой-
ынша студенттердің 38% «Ия» деп жауап бер-
се, 62% «Жоқ» деп жауап берді. Бұл сұрақтың 
нәтижесінен көргеніміздей, қатысушылардың 
көбірек пайызы ЖАОК-ы жөнінде хабарсыз 
және студенттер үшін бұл курс жаңа білім бо-
лып табылатыны сөзсіз.

ЖАОК-ның болашақ педагогтар үшін 
ұсынатын мүмкіндіктері жан-жақты, бұнда 
тек қана цифрлық құзыреттіліктерді ғана 
қалыптастыру емес, курстың мазмұнын жасау 
барысында ақпараттық құзыреттіліктері де да-
миды, цифрлы білім кеңістіктерін құруды үйрене 
отырып, қашықтықтан білім беруді үйренеді. 

1-сурет – Қатысушылар жауабы бойынша 1-сұрақтың нәтижесі

2-сурет – Қатысушылар жауабы бойынша 2-сұрақтың нәтижесі

Жаппай ашық онлайн курстары (MOOCs) туралы білесіз бе?

Жаппай ашық онлайн курстарына қатысып көрдіңіз бе?
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Е. Елубай және т.б. 

Сауалнаманың екінші сұрағына «Жаппай  
ашық онлайн курсына қатысып көрдіңіз бе?» 
тек қана 16 % студент «Ия» деп жауап берсе, 
қалған 84% «Жоқ» деп жауап берген. Сұрақ-
тың нәтижесі бойынша студенттердің өте аз 
мөлшері ғана ЖАОК-на қатысып көрсе, көбісі 
ешқашан қатысып көрмеген. Үшінші сұрақ бой-
ынша, «Жаппай ашық онлайн курстары қашық-

тықтан оқыту технологиясы ретінде цифрлық 
құзыреттілікті дамытуға үлес қосады ма?» сту-
дент тердің пайызының көбі 68% «Ия» деп бо-
лымды жауап берген, алайда, 32% «Жоқ» деп 
жауап берді. Төртінші сұрақ «Қазақстанда жаппай 
ашық онлайн курстарының дамуы туралы  білесіз 
бе?», сауалнамаға қатысушылардың аз мөлшері, 
яғни, 36% «Ия», 62% «Жоқ» деп белгіледі.

3-сурет – Қатысушылар жауабы бойынша 5-сұрақтың нәтижесі

Жаппай ашық онлайн курстары платформалары туралы білесіз бе?

Бесінші, «Жаппай ашық онлайн курста-
ры платформаларын білесіз бе?» сұрағына 
студенттердің тек 24% ғана «Ия», 76% «Жоқ» 
деп белгіледі. Соңғы сұрақ «Болашақта өз 
пәніңіз бойынша жаппай ашық онлайн курста-
рын жобалауға қалай қарайсыз? Бұл сұраққа 
қатысушылар санының көбісі қызығушылық та-
ныта отырып, 72% «Ия» деп жауап берген, 28% 
«Жоқ» деп белгіледі. Студенттердің көбісіне 
бұл ұғым жаңа болғанымен, соңғы сұрақ бой-
ынша болымды жауаптың пайызы жоғары бо-
луына қатысты, болашақ мұғалімдер ынталы, 
демек олардың курсты жасауға уәждемелері мен 
қызығушылықтары бар. 

Сауалнама бойынша тұжырым жасасақ, 
1, 2 және 4 сұрақтардың жауабына қарай сту-
денттер ЖАОК-ы және платформалары туралы, 
оның Қазақстанда да қолға алына бастауы жай-
лы өте аз хабардар. Сондай-ақ, студенттердің 
көбісіне бұл ұғым жаңа болғандықтан, олардың 
3, 5 сұрақтарға болымды берген жауаптары-
на қарай біз олардың курс туралы үйреніп, 
білуге талпыныстарын байқаймыз. Сондықтан, 
білім беру саласында болашақ мұғалімдердің 
цифрлық құзыреттіліктерін қалыптастыру және 
елімізде қашықтықтан оқытуды дамыту үшін, 
студенттердің ЖАОК туралы білімдері мен 
құзыреттіліктерін жан-жақты дамыту уақыт 
күттірмейтін мәселе.

Жоғарыда айтылған теориялық негізде-
мелерге және сауалнама нәтижелеріне сүйене 
отырып, болашақ мұғалімдердің цифрлық құзы-
реттілігін дамыту мақсатында оларға ЖАОК 
жобалауды үйрету бойынша элективті курстың 
мазмұнын жасадық. 

Элективті курстың мақсаты – болашақ 
педа гогтарға ЖАОК мазмұнын жасау мен оны 
қолдануды үйрету барысында олардың цифрлық 
құзыреттілігін дамыту. Әр берілген тақырып ма-
териалдарына тәжірибелік және тест тапсырма-
ларымен қоса курс 2 кредитті (30 сағат) қамтиды. 
Элективті курстың мазмұны 1-кестеде беріледі.

ЖАОК элективті курсын оқу барысында 
күтілетін нәтиже келесідей:

•	 цифрлық құзыреттілік ұғымын түсіну, бо-
лашақ педагогтың цифрлық құзыреттілігі құры-
лымын білу, Еуропалық Комиссияның Цифрлық 
Құзыреттілік жобасы, Еуропалық Комиссияның 
мұғалімнің цифрлық құзыреттілік жобаларын 
түсіну және талдай білу;

•	 ЖАОК ұғымын түсіну және білу, ЖОО 
үшін ЖАОК жасаудың мақсат, міндеттерін 
түсіну және талдай білу, ЖАОК платформалары 
туралы білімін дамыту және өзінің болашақ кур-
сына сәйкес келетін платформаны таңдай білу; 

•	  Пәні бойынша ЖАОК жасаудың мақсат, 
міндеттерін анықтау; мәліметтерді қарау, 
іздеу, мазмұнды дамыту, цифрлы мазмұнды 
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енгізу және қайта өңдеу, құру және мазмұнды 
жеткізу форматтарын таңдау және тал-
дау; ақпараттарды және цифрлық мазмұнды 
бағалау, деректерді, ақпаратты және цифрлық 
мазмұнды басқару;

•	 ЖАОК түрлерін білу; аудио, бейне 
дәрістердің түрлерін және дамыту мақсаттарын 
анықтау, форматын таңдау; 

•	 Форумдар мен пікір-сайыстардың рөлін, 
түрлерін білу; өз курсына қажеттісін таңдау, 
ынтымақтастық пен қауымдастықты құру жол-

дарын білу; цифрлы технологиялар арқылы өзара 
әрекеттесу; цифрлық біртұтастықты басқару;

•	 Үйренушінің білімін бағалауда викторина-
лар мен тесттер, жобалардың түрлерін білу, ұсы-
ну форматын, мақсатын талдау және таңдай білу;

Техникалық мәселелерді шешу, техникалық 
қажеттіліктерді анықтау, цифрлық технология-
ны шығармашылық түрде қолдану, цифрлық 
құзыреттіліктердегі кемшіліктерді анықтау.1-
кесте – «Жаппай ашық онлайн курсын жобалау 
мен қолдану» атты элективті курсы

ЖАОК элективті курсының мазмұны Сағат саны

1
1

Заманауи оқытушының ЖАОК жасау үшін меңгеруі тиіс цифрлық құзыреттіліктері
1. Білім беруді цифрландыру: Әлемдік жаңа бағыттар
2. Цифрлы үйренушілер, цифрлы ұрпақтар, цифрлы тұрғындар ұғымдары
3. Цифрлық құзыреттілік феномені
4. Еуропалық Комиссияның Цифрлық Құзыреттілік және мұғалімнің Цифрлық Құзыреттілік 
жобалары

 
4

2

ЖАОК қашықтықтан оқытудың жаңа технологиясы: ЖАОК-ын
жүзеге асыруды жоспарлау
1. ЖАОК феномені 
2. Әлемде және ҚР-да ЖАОК даму жағдайы 
3. ЖОО-да ЖАОК жасаудың мақсаттары мен міндеттері 
4. ЖАОК платформалары
5. ЖАОК жасаушы мамандар 

 
4

3

ЖАОК педагогикасы
1. ЖАОК түрлері: cMOOC және xMOOC
2. Мәтіндер, аудиолар, бейне дәрістер және түрлері
3. ЖАОК-да әрекеттесу: Пікір-сайыстар, форумдар
4. Викториналар: Түрлері және бағалау

 
4

4 
 
 
 

 

ЖАОК жүзеге асыру
1. Материалдарды анықтау және даярлау
2. Бейнедәрістерді түсіруге ұсыныстар
3. Мәтіндер мен бейнедәрістердің тілдік стилі
4. Бейне дәрістерді түсіру және өңдеу
5. Пікір сайыстарды ұйымдастыру құралдары
6. Викториналар мен тесттерді даярлау
7. Бақылау мен бағалауды жүзеге асыру

 
6

55
ЖАОК авторлық құқықтарын қорғау
Жалпы түсінік
ҚР авторлық құқықты қорғау ережелері 2

6 СӨЖ және СОӨЖ 10

7 Қорытынды
Әдебиеттер тізімі 

8 Барлығы: 30

Дәрісті жүргізу Microsoft Teams, Zoom 
бағдарламалары арқылы жүзеге асады. Дәріс 
маз мұны ЖАОК-да қолданылатын аудио, 
бейне дәрістердің әр форматында дайындалып 
ұсынылады және студенттермен кері байланыс-

ты тікелей эфирде және бағдарламаның пікір 
жазу алаңын пайдалана отырып жүргізіледі. 
Курсқа қатысу барысында студенттерге 
әртүрлі цифрлық форматта ұсынылған теория-
ларды тәжірибемен ұштастыру мүмкіндіктері 
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Е. Елубай және т.б. 

келесідегідей әдістермен ұйымдастырылады. 
Студенттер курстың мазмұнына сәйкес 
мәселен, «Оқытушы/ болашақ оқытушы 
ретінде студенттерді оқыту үдерісінде 
цифрлық технологияны қолдану бойынша 
өзіңізді жеткілікті цифрлы құзыретті ма-
ман деп есептейсіз бе? Оқытушы ретінде, 
ақпараттық қарым-қатынас технологиясын 
оқу үдерісінде белсенді/ұтымды қолдану 
мақсатында үнемі ізденіс үстінде боласыз 
ба? Сізде АҚТ-ны білім беру үдерісінде 
жүйелі түрде қолдануда қиындықтар туындай 
ма?» және т.б. сауалнамалар арқылы Twitter, 
Facebook т.б. әлеуметтік ортада курстың фа-
силитаторы жіберген сілтеме арқылы цифрлы 
кеңістікке пікір-сайыс алаңына шақырылады. 
Бұнда студенттер алдын ала берілген тапсыр-
ма, ұйымдастыру бойынша өз пікірлерін ау-
дио, бейнетаспа, блог немесе интеллектуалды 
карталар жасау, викилер, презентацияларға 
дыбыстық жүйе енгізу арқылы жіберу сияқты 
тәсілдерді қолдану барысында жібере алады.

Фасилитатор нұсқауымен студенттер бір-
бірлерінің мазмұндарын көре алады және оған 
пікірлерін білдіре алады. Осы әдіс-тәсілдер 
арқылы біз студенттерге ынтымақтастық және 
кері байланыстарды орната отырып, болашақ 
пәндерінде студенттермен әрекеттесу, білімді 
бірлесіп құру, ашық білім беру алаңдарын пай-
далану, цифрлы мазмұндарды құру, пайдала-
ну, басқаларымен бөлісу және тәжірибе алма-
су жолдарын қалыптастырамыз. Студенттер 
бағдарламалар мен платформаларда жұмыс жа-

сау үшін берілген сілтемелермен тығыз жұмыс 
жасайды.

Қорытынды

Қорытындылай келе, білім берудің аса қар-
қынды цифрлануымен оқытудың жаңа түрлерінің 
пайда болуына сәйкес білім беру теориялары мен 
әдіс-тәсілдеріне айтарлықтай өзгерістер енді, 
оқытушы үшін жаңа құзыреттіліктерді меңгеру 
қажеттілігі артты.

Цифрлы технологиялар мен ашық білім беру 
ресурстары, әлеуметтік медиа білім

беру саласында мұғалімдерге цифрлы білім 
беру кеңістігін дамыту және оны бірлесіп пай-
далану үшін зор мүмкіндіктер ұсынды. Алай-
да, цифрлық технологиялардың зор әлеуетіне 
қарамастан, мұғалімдердің цифрлық құзырет-
тілі гінің жетіспеушілігіне байланысты олар 
бүгінгі күндері толық пайдаланылмай келеді. 
Бұл орайда, Д.М. Джусубалиева және Л.В. 
Шмелкова заманауи ақпараттық қоғам мен 
Цифрлық Экономикаға қабілетті тұлғаның басты 
қасиеті – цифрлық технологияларды күнделікті 
және кәсіби қызметінде тиімді қолдана алуы, 
яғни «цифрлық құзыреттілікке» ие тұлғаның 
қалыптасуы деп тұжырымдайды [12,13].

Цифрлы технологиялар ұсынған мүмкін-
діктерді ұтымды пайдалана отырып, болашақ 
және қазіргі мұғалімдердің цифрлық құзырет-
тілігін дамыту теориялық және тәжірибелік тұр-
ғыдан қарқынды тұжырымдау мен зерттеулерді 
қажет етеді.
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ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУДІҢ  
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ  

(аралық зерттеу)

Бүгінгі ақпараттық даму жағдайында қашықтан білім берудің маңызы артуда. Оның 
басты ерекшелігі – ақпараттық технологиялар және білім беру ресурстары арқылы қашықтан 
білім алуға мүмкіндік береді. Қашықтан білім беруді сапалы ұйымдастыру үшін білім беру 
ұйымдарында оқыту платформасы, коммуникациялық байланыс арналары, цифрлық білім беру 
ресурстары болуы қажет. Студентпен қарым-қатынас ақпараттық-коммуникациялық құралдар 
арқылы жүргізілетіндіктен, оқытушының цифрлық, әдістемелік ресурстарды меңгеру деңгейі 
жоғары болуы тиіс. Осыған орай, зерттеу мақсаты білім беру ұйымында қашықтан оқытудағы 
қолжетімді білім беру ресурстарын талдау және оқытушылардың цифрлық сауаттылық деңгейін 
анықтау арқылы қашықтан оқытудың ресурстық-әдістемелік мүмкіндіктерін зерделеу болды. 
Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы қашықтан білім беру ұғымдарын 
нақтылау, қол жетімді білім беру ресурстарына әдістемелік талдау, мұғалімдердің цифрлық 
ресурстармен жұмыс істеуге дайындық деңгейін және олардың даму жолдарын зерттеумен 
анықталады. Зерттеу барысында білім беру ұйымының қашықтан оқытудағы қол жетімді 
білім беру платформалары мен цифрлық ресурстардың тиімділігін зерттеу және сынақтан 
өткізу нәтижелерін аралық талдау жүргізілді. Зерттеуде жүйелілік, іс-әрекеттік, зерттеушілік, 
синергетикалық тұрғыдан талдау, эксперимент жүргізу және қорытындыларын жинақтау, салыс-
тыру, рефлексия әдістері қолданылды. 2020 жылдың сәуірі мен қыркүйегінде педагогикалық 
колледж оқытушыларының цифрлық сауаттылығының өзгеруін бағалау жүргізілді (2020 
жылы сәуірде COVID-19 жағдайында карантин енгізілуіне байланысты Қазақстанда жаппай 
қашықтан білім беру басталғанда және қазіргі 2020/2021 оқу жылының басындағы жағдайы). 
Зерттеуге БҚО Ж. Досмұхамедов атындағы Жоғары педагогикалық колледжінің 52 оқытушысы 
қатысты. Бұл аралық зерттеу болғандықтан одан арғы жұмыстар тиімді ресурстарды пайдалану, 
оқытушылардың қашықтан оқыту әдістемесін дамыту жолдарына қатысты жалғасады.

Түйін сөздер: қашықтан білім беру, цифрлық ресурстар, педагогтардың цифрлық 
сауаттылығы, оқыту платформалары.
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Some Problems and Opportunities of Distance Learning

In today’s world of information development, the importance of distance education is growing. Its 
main feature is that it allows to obtain the necessary knowledge using modern educational informa¬tion 
and digital educational resources in distance. For a high-quality organization, there must be an edu-
cational platform, communication channels, digital educational resources. In the context of distance 
learning, communication with a student occurs through information and communication means, and, 
accordingly, a sufficiently high level of knowledge of digital, information and methodological resources 
is required from the teacher. The methodological foundations of the study are systemic, activity-based, 
synergetic approaches; methods of analysis, experiment, generalization and comparison of experimental 
results are also used. The theoretical and practical significance of the study is the clarification of the con-
cepts of distance education, a methodological analysis of the available educational resources, the study 
of the level of teachers’ readiness to work with digital resources and the ways of their development. 
Interim results were obtained and an analysis of the effectiveness of available educational platforms and 
digital resources in the process of distance learning of educational organizations was carried out. The 
assessment of changes in the digital competency of College teachers for April and September 2020 (the 
beginning of mass distance education in Kazakhstan due to the introduction of the COVID-19 quarantine 
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in April 2020 and the current state of the beginning of the 2020/2021 academic year) was carried out. 
52 teachers of Zh. Dosmukhamedov Higher Pedagogical College of the West Kazakhstan region took 
part in the research. 

This research is an interim one, and further work will continue on the use of effective digital re-
sources and the development of distance learning methods.

 Key words: distance education, digital resources, digital literacy of teachers, learning platforms.
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Некоторые проблемы и возможности дистанционного образования  
(промежуточное исследование)

В условиях современного информационного развития возрастает роль дистанционного обра-
зования (ДО). Его главной особенностью является возможность обучения через информационные 
технологии и образовательные ресурсы на расстоянии. Для качественной организации ДО должна 
быть учебная платформа, коммуникационные каналы связи, цифровые образовательные ресурсы. 
В условиях дистанционного обучения общение со студентом происходит через информационно-
коммуникационные средства, и соответственно, от преподавателя требуется достаточно высокий 
уровень владения цифровыми, информационно-методическими ресурсами. В этой связи, целью 
исследования стало изучение ресурсно-методических возможностей дистанционного обучения 
путем анализа доступных образовательных ресурсов в организации образования и определение 
уровня цифровой грамотности преподавателей.

Методологическими основами исследования являются системный, деятельностный, 
синер ге  тический подходы, также использованы методы анализа, эксперимента, обобщения и 
сравнения результатов эксперимента. Теоретической и практической значимостью исследования 
являются уточнение понятий дистанционного  образования, методический анализ  доступных 
образовательных ресурсов, изучение уровня готовности преподавателей к работе с цифровыми 
ресурсами и путей их развития. Получены промежуточные результаты и проведен анализ 
эффективности  доступных образовательных  платформ  и цифровых ресурсов в процессе 
дистанционного обучения организации образования. Проведена оценка изменений владения 
цифровой компетентностью преподавателей колледжа на апрель и сентябрь 2020 года (началом 
массового дистанционного образования в Казахстане в связи с введением карантина по COV-
ID-19 в апреле 2020 года и текущим состоянием начала 2020/2021учебного года). В исследовании 
приняло участие 52 педагога высшего педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова 
Западно-Казахстанской области.

Данное исследование является промежуточным, и дальнейшая работа будет продолжена в 
отношении использования эффективных цифровых ресурсов, развития методики дистанционного 
обучения

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровые ресурсы, цифровая грамотность 
педагогов, обучающие платформы.

Кіріспе

Қазіргі уақытта қашықтан оқыту әлемдік 
білім беру сипатына өзгерістер ендіруде. 
Қашықтан оқыту – бұл білім алудың замана-
уи түрлерінің бірі. Көптеген ғалымдар мен 
практиктер оны әлемдік білім беру жүйесінің 
болашағы деп санайды. Заманауи ақпараттық 
технологиялар арқылы білім берудің цифрлық 
ресурстарын қолдана отырып, қажетті білімді 
қашықтан алуға мүмкіндік пайда болды. Ақпа-
раттық технологиялар мен цифрлық ресурстар 
білім беру платформаларын, компьютерлік 
құралдарды, бейне және аудио-жазбаларды, 
электронды кітапханаларды, мәліметтердің де-

рек қорын, сайт порталдарын, т.б. қамтиды. 
Қашықтан оқыту оқу орнынан және бір-бірінен 
алшақ орналасқан білім алушы мен оқытушы 
арасындағы білім беру қатынасына негізделеді. 
Бұндай оқыту түрі адамдардың тұрғылықты 
жеріне, әлеуметтік деңгейі мен денсаулығына 
қарамастан, барлық азаматтардың білім алуына 
бірдей жағдай тудырады. 

Ғылыми-теориялық, педагогикалық әдебиет-
терді шолу отандық ғылымда қашықтан білім 
берудің ғылыми-теориялық, педагогикалық-пси-
хологиялық қырлары бүгінгі таңда жан-жақты, 
терең зерттеліп болмағанын көрсетеді. Дегенмен, 
білім беруде қалыптасқан отандық және шетел 
тәжірибесі білім берудің цифрлық ресурс тары, 
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ақпараттық-коммуникативтік технология лар, 
электрондық құралдар негізінде оның мүмкін-
діктері мен ерекшеліктерін талдауға болады. 

Биылғы жылы «COVID-19» атымен әлемді 
қамтыған пандемия аталған оқыту форматына 
жаппай көшуге мәжбүр еткенімен, қазіргі таңда 
оның ресурстық, әдістемелік мүмкіндіктері мен 
туындайтын проблемалар зерделенуде. Білім 
беру ұйымдарының оқыту платформалары-
на, электрондық ресурстарына, педагогтардың 
цифрлық сауаттылығына талдаулар жасалып, 
студенттер мен оқытушылардың ұсыныстары 
қарастырылуда. Қашықтан оқытудың ақпарат-
тық кеңістікті де, оқыту ресурстарын да да-
мытып, білім берудің жаңа мүмкіндіктерін 
ашып беретіні анықталды. Отандық педагоги-
ка ғылымында білім беру ұйымы жағдайында 
оқыту ресурстарын, оқытушылардың цифрлық 
сауат тылықтарын дамытуды жүзеге асыру тура-
лы зерттеулердің жеткіліксіздігіне байланысты 
оны жан-жақты талдап, тиімділігін тәжірибеде 
қарастыру қажеттігі зерттеуіміздің мақсатын 
анықтады.

Зерттеу мақсаты. Білім беру ұйымында 
қол жетімді білім беру ресурстарын талдау 
және оқытушылардың цифрлық сауаттылық 
деңгейін анықтау арқылы қашықтан оқытудың 
ресурстық-әдістемелік мүмкіндіктерін зерделеу.

Зерттеу болжамы. Қашықтан білім беру 
ресурстарын тиімді пайдалану және оқытушы-
лардың цифрлық сауаттылығын дамыту білім 
берудің жаңа нәтижелерін қалыптастыруға оң 
ықпал етеді, өйткені қашықтан оқыту техноло-
гиялары студенттердің өз бетімен жұмыс істеу, 
іздену, шығармашылық дағдыларын дамытуға 
бағытталады.

Зерттеудің теориялық және практикалық 
маңыздылығы қашықтан білім беру ұғымдарын 
нақтылау, қол жетімді білім беру ресурстарына 
әдістемелік талдау, мұғалімдердің цифрлық ре-
сурстармен жұмыс істеуге дайындық деңгейін 
және олардың даму жолдарын зерттеумен 
анықталады. Зерттеу барысында білім беру 
ұйымының қашықтан оқытудағы білім беру 
платформалары мен цифрлық ресурстарының 
тиімділігін зерттеу және сынақтан өткізу 
нәтижелеріне аралық талдау жасалады.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Зерттеу барысында білім берудің цифрлық 
ресурстары, ақпараттық қоғамдағы цифрлық 
сауаттылық, қашықтан білім беру туралы 
отандық және шетел зерттеушілерінің еңбектері, 

тұжырымдар мен талдаулар, ҚР «Білім туралы» 
Заңы және қолданыстағы нормативтік-құқық-
тық құжаттары, «Цифрлық Қазақстан» Мем -
лекеттік бағдарламасының мазмұны зерде  ленді. 
Тәжірибелік алаң ретіндегі Батыс Қазақстан 
облысы, Ж. Досмұхамедов атын  дағы жоғары 
педагогикалық колледждің қашық  тан оқыту 
тәжірибесі қарастырылды, оқыту шы ларға және 
студенттерге сауалнамалар жүр гізілді. Тәжіри-
бедегі жағдайларды талдау, мүдделі тұлғалармен 
сұхбат негізінде оқыту плат формаларының 
тиімділігі және оқытушылардың ақпараттық 
мүмкіндіктері талданды.

Зерттеулерге шолумен қатар, эксперименттік 
білім беру ұйымының ресурстық, әдістемелік 
жұмысы зерделенді, колледж басшыларымен, 
педагогтармен, студенттермен рефлексиялық 
талдау жасалды. Аралық нәтиже цифрлық білім 
беру ресурстары мен оқытушылардың қашық-
тан оқыту әдістемесі жеткіліксіздігін анықтады. 
Педагогтардың қиындықтары: цифр лық ресурс-
тармен жұмыс – 42%, қашықтан оқыту дағ-
ды сының жетіспеуі – 54%, дайын әдіс темелік 
құ рал дардың болмауы – 37%, платформада 
студент термен синхрондық жұмыстың қарас ты-
рыл мауы – 53%. Студенттердің қиындық тары: 
өз бе тімен жұмыс жасау – 28%, тапсырмалар 
көп – 32%, компьютер жоқ – 17%, интернет жоқ 
– 11%.

Зерттеуде жүйелілік, іс-әрекеттік, зерттеу-
шілік, синергетикалық тұрғылар, ғылыми-
теориялық әдебиеттерді талдау, салыстырма-
лы талдау, модельдеу, үлгі нысанасына талдау 
жүргізілді. Практикадағы жағдайды анықтау 
үшін тікелей, жанама бақылаулар, сауалнама, 
рефлексиялық диагностика, мониторинг, маз-
мұндық (контент) талдаулар, алынған мәлі мет-
тер ді тексеру, білім беру ұйымының жұмыс 
тәжіри бесі зерделенді. Зерттеудің аралық қоры-
тын дыларын жинақтауда модельдеу, тәжіри-
белік жұмыстар, статистикалық әдістер, салыс-
тыру, рефлексия, педагогтардың цифрлық сауат-
тылығын дамыту тәжірибелері мен ұсыныстары 
пайдаланылды.

Теориялық негіздеме. Тақырып бойын-
ша зерттеулер  мен әдебиеттерге шолу аталған 
мәселенің цифрлық технологиялар мен ақпа-
раттық революция кезеңіндегі ғылым мен тәжі-
рибенің дамуындағы маңызы орасан екенін 
көрсетеді. Бүкіләлемдік экономикалық Форум-
ның негізін қалаушы Клаус Швабтың айтуын-
ша, қазіргі қоғамның алдында тұрған алуан 
түрлі, көкейкесті міндеттерінің қатарындағы ең 
маңыздысы – адамзаттың қайта өзгеруін көздей-
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тін жаңа технологиялық революцияны саналы 
түрде түсініп, тиімді жүзеге асыру. Өйткені, біз 
бүгінгі күнделікті тірлігімізді, жұмысымызды, 
қарым-қатынасымызды түбегейлі өзгертетін сол 
алапат революцияның басында тұрмыз. Төртінші 
индустриалдық революция деп аталатын бұл 
құбылыс ауқымы, көлемі жағынан бұрын-соңды 
бастан кешкендердің ешқайсысына ұсамайды 
Бұл кезде цифрлық байланыс арналарымен және 
технологиялық бағдарламалармен жабдықталған 
коммуникациялар қоғамды түбегейлі өзгертеді. 
Оның әсер ету аймағы мен жылдамдығы адамзат 
тарихындағы басқа өнеркәсіптік революцияларға 
ұқсамайтын ерекше өзгерістер алып келеді 
(Шваб, 2018:9,123).

ХХ ғасыр аяғы және ХХІ ғасырдағы ақ-
параттық цифрлық революция қашықтан оқы-
тудың теориясы мен тәжірибесіне зерттеу-
шілердің ерекше назар аударуына себеп болды 
(А.А. Андреев, В.И. Солдаткин, И.М. Ибраги-
мов, Е.С. Полат, А.В. Хуторской, М.Ю. Бухарки-
на, В.И. Овсянников, Т.М. Скляренко, J.Verduin, 
T. Clark, R. Garrison т.б.). Қазақстандық педа-
гогика ғылымында білім берудегі ақпараттық 
технологиялар мен құзыреттіліктер туралы зерт-
теулер болғанымен (Г. Нұрғалиева, Ж. Қараев,  
Т. Ба лықбаев, Ә. Мұхамбетжанова, т.б.), қашық-
тан білім берудің ғылыми негіздемелерін зерт-
теу әзірге кеңінен қарастырылмағаны байқалды.

Ғылыми әдебиеттерде бүгінде қашықтан 
оқы тудың мәні туралы әртүрлі түсіндірулер 
бар. Көптеген жағдайларда «қашықтан білім 
беру», «қашықтан оқыту» ұғымдары ажыра-
тыл май, қатар қолданылатыны кездеседі. 
Е.С.Полаттың айтуынша, «қашықтан білім 
беру – мақсатты ұйымдастырылған, жүйелі 
түрде жүзеге асырылатын білім, білік және 
дағды ларды меңгеру үдерісі» (Полат, 2014:45). 
А.А.Андреев пен В.И. Солдаткиннің еңбегінде 
қашықтан оқыту студенттің өз бетінше білім 
алуына негізделген, кез келген уақытта теле-
коммуникация құралдарының көмегімен сту-
дент пен оқытушыға алшақтық жағдайында 
диалог орнатуға мүмкіндік беретін оқытудың 
жаңа түрі ретінде қарастырылады (Андреев, 
1999:28). В.И. Овсянников «қашықтан білім 
беру» ұғымына жан-жақты талдау келтірілген 
еңбегінде қазіргі теория мен практикада бұл 
ұғыммен қатар синоним ретінде «қашықтан 
оқыту» ұғымы да қолданылатын атайды. Ол 
қашықтан білім беру – ақпаратты техникалық 
құралдары арқылы өзін-өзі оқыту басым бо-
латын білім берудің түрі деп анықтама береді. 
Бұндай білім беруде «оқытушымен синхрон-

ды сабақтар азаяды немесе мүлдем болмайды. 
Бұл негізінен оқытушымен кері байланысты 
қамтитын өз бетімен білім алу түрі» (Овсянни-
ков, 2001:56). Қашықтан білім беру заманауи 
электрондық байланыс құралдары арқылы оқыту 
үдерісі арнайы ұйымдастырылатын білім беру 
қызметі, ол ақпараттық ресурстар, техникалық 
құралдар және телекоммуникациялық арналар 
қызметіне негізделеді. Бұнда оқыту техноло-
гиялары техникалық құралдар мен цифрлық 
ресурстардың өзгеруіне байланысты дамып оты-
рады (Verduin,1991:28). А.А. Андреев «қа шық-
тан білім беру – жаңа ақпараттық технология лар 
мен техникалық құралдарды оқыту мазмұнын та-
сымалдау және студенттер мен оқытушылардың 
өзара оқыту ақпараттарымен алмасуы үшін қол-
данатын, студенттердің өз бетімен оқуы ұйым-
дас тырылатын дәстүрлі оқыту мен қашықтан 
оқы тудың интеграцияланған, біріктірілген, гума-
нистік тұрғыдан білім беру» деп тұжырымдайды 
(Андреев,1999:19). 

Осы зерттеулерге сәйкес, қашықтан оқыту 
заманауи технологиялар негізінде ақпараттық 
кеңістікте оқытушы-студент, студент-студент,  
студент-ақпарат арасындағы ашық оқыту әрекет-
терін қамтамасыз ететін ХХІ ғасырдың ерекше 
педагогикалық технологиясы ретінде алынады 
және оның басты тұлғасы студент болады.

Қашықтан оқытудың қалыптасуы мен да-
муы туралы зерттеулерге шолу қазіргі уақытта 
әлемде оны жүзеге асыруда белгілі бір тәжірибе 
жинақталғанын көрсетті. Шетелдік білім беру 
тәжірибесінде бұл үрдістің ұғымдық кате го-
риялық аппараты жасақталып, ғылыми негіз-
демелері мен сипаттамалық белгілері анықталған 
(Скляренко, 2013: 16).

Қазақ тілінде «қашықтан оқыту» түсінігінің 
ұғымдық-категориялық аппараты толық жасақ-
талып болған жоқ деуге болады. Оған дәлел 
ретінде еліміздің құқықтық-нормативтік құ жат-
тарында «қашықтықтан білім беру» ұғымы 
ретінде қолданылса, орысша-қазақша терми-
но ло  гиялық анықтамалық сөздіктің білім беру 
сала сы бөлімінде «қашықтан оқыту – оқыту 
нысан дарының бiрi, электрондық және теле-
комму никациялық құралдар арқылы бiлiм беру 
ұйым дарынан шалғай орналасқан адамдардың 
оқу-танымдық қызметi мен дамуына нысаналы 
және әдiстемелi түрде ұйымдастырылған бас-
шылық» деп түсіндірілген (Құсбекова Б, 2010.).

Осыған сәйкес, біз қарастырып отырған 
тақырыбымыз бен нысанамызды төл тіліміздің 
нормаларына сай «қашықтан оқыту» деп 
алғанды жөн көрдік.
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Қазақстан Республикасының «Білім тура-
лы» Заңында «қашықтықтан білім беру техно-
логиясы – білім алушы мен педагогтің жанама 
(алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-
қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды және телекоммуникациялық 
құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын 
оқыту» деп анықтама берілген. Сонымен қатар 
27-бабында «Білім алу нысандарында»: «жеке 
адамның қажеттіліктері мен мүмкіндіктері 
ескеріле отырып, білім беру бағдарламаларының 
мазмұнына, білім берудің әрбір деңгейін алуға 
қол жеткізу жағдайларының жасалуына қарай 
оқыту күндізгі, кешкі, сырттай оқу, экстернат 
және ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
адамдар (балалар) үшін қашықтықтан оқыту 
нысанында жүзеге асырылады» делінген (НҚА, 
2020). Білім беру ұйымдарында қашықтан білім 
беру технологиясы жеке адамның қажеттіліктері 
мен мүмкіндіктеріне сай, белгілі бір жағдайларда 
жүзеге асырылады. 

Қашықтан білім берудің терминдері мен 
анықтамалары нормативпен белгіленген:

• білім беру порталы – білім беру процесін 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әкімшілік-
академиялық және оқу-әдістемелік ақпараты 
бар ақпараттық ресурстар мен Интернет сервис-
терінің желілік-ұйымдастыру өзара байланысқан 
жиынтығы;

• жаппай ашық онлайн-курс – электронды 
оқыту технологиялары қолданылатын, жаппай 
интерактивті қатысуға және Интернет арқылы 
ашық қол жеткізуге болатын оқыту курсы;

• мультимедиа – пайдаланушыға әртекті де-
ректермен (графика, мәтін, дауыс, бейне) жұмыс 
істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және 
бағдарламалық құралдар кешені;

• онлайн прокторинг – тұлғаны верифи-
кациялау және онлайн-емтихандардан өту 
нәтижелерін растайтын жүйе;

• сандық білім беру ресурстары – бұл ин-
тербелсенді түрде оқытуды қамтамасыз ететін, 
оқу пәні және (немесе) модульдер бойынша 
дидактикалық материалдар: фотосуреттер, 
бей не фрагменттер, статистикалық және дина-
ми калық үлгілер, виртуалды шынайылық пен 
интерактивті модельдеу нысандары, дыбыстық 
жазбалар мен өзге де цифрлық оқу материалдары; 

• тьютор – студентке нақты пәнді және 
(немесе) модульді игеруге көмектесетін акаде-
миялық консультант рөлін атқарушы оқытушы;

• цифрлық контент – цифрлық оқу ма-
териалдарын ақпараттық (мәтіндер, графика-
лар, мультимедиалар және өзге де маңызды 
толықтырулар) толықтыру;

• желілік технология – оқу-әдістемелік ма -
те риалдармен қамтамасыз етуді, білім алу шы-
лардың оқытушылармен және бір-бірімен ин-
терактивтік өзара іс-қимыл нысандарын, сондай-
ақ интернет желісін пайдалану негізінде оқу 
процесін әкімшілендіруді қамтитын технология;

• кейс-технология – қағаз, электронды және 
өзге де тасымалдағыштарда оқу-әдістемелік ма-
териалдар жиынтығына және оларды өз бетінше 
зерделеу үшін білім алушыларға жеткізуге 
негізделген технология. (НҚА, 2020)

Қашықтан білім беру туралы әдебиеттерді 
зерделеу барысында оның сипаттамалары 
анықталғанын көруге болады. Бұлар білім беру 
ұйымындағы қашықтан оқыту барысын нақты 
талдауға мүмкіндік берді. Икемділік. Студент-
тер үшін де, оқытушылар үшін де күнделікті 
пәндердің барлығын да онлайн форматта жүргізу 
мүмкін емес. Соған орай, оқыту платформала-
рына әр пән бойынша білім контенті жүктеліп, 
студенттер өздеріне ыңғайлы уақытта, қолайлы 
жерде және өз қарқынымен айналысады. 
Модульділік. Қашықтан оқыту бағдарламалары 
модульдік принципке негізделеді. Бұл білім 
алушының жеке бейімділігіне қарай дер-
бес оқу жоспарын құруға мүмкіндік береді. 
Арақашықтық. Білім алушының тұрғылықты 
жерінің арақашықтығы (байланыстың сапалы 
жұмысы жағдайында) тиімді білім беру процесі 
үшін кедергі болып табылмайды. Асинхрондық. 
Оқыту процесінде оқытушы мен білім алушы 
уақытқа қарамастан, яғни кесте немесе гра-
фик үшін ыңғайлы оқыту технологиясын іске 
асыра алады. Жаппай қамту. Білім алушы-
лар оқу және анықтамалық ақпараттың барлық 
түрлеріне (электрондық кітапхана, ақпараттық 
дерекқор, білім порталдары мен платформа-
лары, т.б.) қол жеткізе алады, сондай-ақ, бір-
бірімен және оқытушымен байланыса алады. 
Жаңа ақпараттық технологиялар. Сандық, 
ақпараттық технологиялардың барлық зама-
науи түрлері білім алуда пайдаланыла алады. 
Әлеуметтік. Бұл тұрғылықты жері, әлеуметтік 
жағдайы, материалдық мүмкіндіктеріне қара-
мастан білім алудың қолжетімдігін, бірдей 
мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, әлеумет-
тік теңсіздікті болдырмайды. Ресурспен қам-
тамасыз етілу маңызы. Қашықтан білім беру 
техникалық және бағдарламалық қамтамасыз 
етуді талап етеді. (В.М. Кухаренко, 2001:43)

Қашықтан оқыту студент пен оқытушы ара-
сындағы өзара іс-қимылды түбегейлі өзгертеді, 
өйткені білім беру технологияларын қолдану 
ақпаратты қабылдау мен меңгеру тәсіліне 
ықпал етеді. Бұл жерде оқытушы – өздігінен 
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білім алу үдерісін ұйымдастырушыға, сту-
дент – оқытушының айтқанын тыңдаушыға 
емес, оның берген бағыттарына сай өз бетімен 
ізденушіге, жаңа білім құрастырушыға айна-
лады. Бұл туралы К. Шваб «Цифрлық дәуір – 
деректерді бағалау және пайдалану, өнім мен 
тәжірибенің сапасын арттыру, үзіліссіз түзету 
мен нақтылауға негізделген. Бұл жағдайда 
қарым-қатынастың адами факторлары аталған 
үрдістің іргетасы болу керек. ...Цифрлық ме-
диа «адам – адам» және «адам – қоғам» бай-
ланыстарын мүлдем жаңа жолдармен құрып 
жатыр. Бұл пайдаланушыларға, оларды бөліп 
тұрған уақыт пен қашықтыққа қарамастан, өзара 
қолдаушылық қарым-қатынасқа мүмкіндік 
береді» (Шваб, 2018:59).

Қашықтан білім беруге үлкен сұраныстың 
пайда болуы оның ғылыми-әдістемелік негіз-
делген білім беру модельдері мен оқыту техно-
логияларын жасақтауды қажет етеді. Бүгінде 
білім беру ұйымдары негізінен эмпирикалық 
тәжірибеге сүйене отырып, оқытуды жүзеге 
асыруда. Қашықтан білім беруді сапалы ұйым-
дастыру үшін білім беру ұйымдарында болуы 
тиіс құрылғылар: білім алушылар үшін оқу-
әдістемелік және ұйымдастыру-әкімшілік ақпа-
ратты қамтитын беттері бар білім беру порталы 
немесе ақпараттық жүйелер; интернет желісіне 
қосылуды қамтамасыз ететін коммуникациялық 
байланыс арналары; цифрлық білім беру ресур-
стары; сервисті басқарудың желілік жүйелері; 
білім алушылар мен тыңдаушылардың жеке 
басын сәйкестендіруге арналған аутентифи-
кация жүйелері (НҚА, 2020). Осы талаптарға 
сай, қашықтан білім беру жүйесінің негізі бо-
лып табылатын цифрлық ресурс құралдарына 
талдау, оқытушылардың құзыреттіліктері 
мен әдістемелік дайындығын талдау зерттеу 
экспериметінде жүзеге асырылды.

Зерттеу нәтижелері мен талдаулар

Талқылау. «COVID-19» пандемиясына байла-
нысты қашықтан оқытуға жедел көшуге мәжбүр 
болған кезде білім беру ұйымдары оқыту плат-
формаларын шұғыл іздестіріп, барлық студент-
тер мен оқытушыларды, білім беру құралдары 
мен контенттерін жүктейтін қолжетімді ре-
сурстар табуға, оқытушыларды түрлі вебинар-
лар арқылы қашықтан оқыту біліктіліктерін 
кеңейтуге кірісті.

Біздің зерттеу жұмысымыздың экспери мент-
тік базасы ретінде техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарының «Білім» бейіні бой-

ынша республикалық оқу-әдістемелік бірлестігі 
болып табылатын Ж. Досмұхамедов атындағы 
жоғары педагогикалық колледжі (одан әрі – 
педагогикалық колледж) алынды. Экспери-
мент барысында ондағы қашықтан оқытуды 
ұйым дастыру үдерісі, қашықтан оқытудағы 
қолжетімді сандық білім беру ресурста-
рын талдау және оқытушылардың сандық 
сауаттылығының деңгейін талдау және дамыту 
жұмыстары зерделенді. Педагогикалық колледж-
де 107 педагог қызмет етеді, 3 – ғылым докторы 
мен кандидаттары, Қазақстанның еңбегі сіңген 
қай раткері – 1, магистрлер – 18, жоғары және 
бірінші санатты педагогтар – 72%-ды құрайды. 
Ақ  параттық технологиялармен қамтамасыз еті-
луі: компьютерлер саны – 219, интерактивті құ-
рыл ғылар – 39, интернет жылдамдығы – 60 Мб/с. 

Қашықтан оқытудағы педагогикалық 
колледждің қолжетімді білім беру ресурстары.

Платформа. Бастапқыда, наурыз айын-
да, білім беру үрдісін қашықтан өте шұғыл 
ұйымдастыру үшін ең ұтымды деп «Google 
Classroom» сервисі алынған. Бұл – оқу орын-
дары мен коммерциялық емес ұйымдарға 
арналған тегін web-сервис. Онда курстарды 
құрастыру, тапсырмалар беру және тексеру, 
бағалау қарастырылған. Сонымен қатар Google 
компаниясының өнімдерін Google Drive, Google 
Docs, Sheets and Slides, Gmail біріктірген. 
Бастапқы кезеңде оны білім беру платформа-
сы ретінде пайдаланудың артықшылықтары 
мол болды. Баптауларының қарапайымдылығы 
оқытушы үшін де, білім алушылар үшін де 
терең құзыреттіліктерді талап етпейтін, ар-
найы конструкторлары немесе модульдері 
болмағандықтан әрбір адам оңай көшіп кетті. 
Өзінің аты айтып тұрғандай, әр топтың өз 
бөлмесі, тапсырмаларды қабылдайтын, орын-
даған жұмыстарын жүктейтін қызметтері 
қарасты рылған, кері байланыс алу мүмкіндігі 
де бар. Тапсырма беру үшін оқытушы өз курс 
бөлмесінде нұсқаулық жазады, қажетті файлдар-
ды, сілтемелерді жүктейді, тапсырманың орын-
далу уақытын белгілейді, қажет болған жағдайда 
бағалау критерийлерін жазады. Білім алушы 
өзінің курс бөлмесіне келіп тұрған тапсырмалар-
ды орындайды, тапсырма файлдарды жүктеуді 
талап етсе жүктейді, жібереді. Оқытушы өз курс 
бөлмесіне келген білім алушылардың жауапта-
рын жеке қарап бағалайды және қажет етсе, кері 
байланыс немесе түсініктеме, сұрақтар жолдай-
ды. Қойылған баға автоматты түрде сол курстың 
журналына түседі. Автоматтандырылған жур-
налға оқытушының әр берген тапсырмасы түседі 
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және білім алушылардың бағалары да бірден өзі 
орналасады.

Бірақ оның қашықтан білім берудегі 
кемшіліктері де анықтады: Әкімшілік басқару 
жүйесі қарастырылмаған. Колледж әкімшілігі 
қалыптастыратын және бақылау жүргізетін оқу 
жоспары, сабақ кестесі, журналдарды жүргізе 
алған жоқ. Әр оқытушының топтардағы курс 
бөлімдерін жеке саралау арқылы қадағалаулар 
болды.

Мониторинг жүргізу қиындық тудырды. Кол-
ледж әкімшілігі барлық топтарды мамандықтарға 
бөліп алып, әр топтың курстарын тексеру 
арқылы жүктелген контенттерді және олардың 
сапасын, қойылған бағалар мен берілген кері 
байланыстарды, білім алушылардың қатысуын 
қолмен санау арқылы жүргізді.

 Контенттердің ортақ қол жетімділігі болған 
жоқ. Сервисте кітапхана жоқ. Колледж бұл 
мәселені өз сайтында оқыту бөлімін ашып, соған 
электронды кітаптарды орнату арқылы шешті. 
Оқытушылар сервисте соларға сілтемелер 
арқылы жүктеді.

«Classroom» сервисінің білім беру платфор-
масы ретінде пайдаланудың нақты кемшіліктері 
оны жаңа оқу жылына пайдаланудан бас тартуға 
алып келді. Ең басты кемшіліктері – мәліметтер 
қорын сақтандыру, көшіру қарастырылмағаны, 
ашық кеңістікте орналасқаны, қажетті ақпа-
раттың таралып кету немесе жойылып кету қаупі 
бар екені анықталғандықтан, басқа платформа-
лар қаралды. Осы аралықта, сандық технология-
мен айналысушы кәсіпкерлер мен компаниялар 
бірнеше отандық, шетелдік өнімдерді ыңғайлап, 
білім беру нарығына шығара бастады. Олар:

«College SmartNation» – техникалық және 
кәсіптік білім беру саласында мемлекеттік 
қызметтерді алуға арналған бірыңғай портал, 
басқару жүйесі жасақталған отандық плат-
форма. Платформа арқылы студенттерді оқуға 
қабылдаудан бастап, бірнеше бөлімшелерден 
тұрады. Тапсырмалардың үлгілерін оқытушы 
өз пәні бойынша алдын ала дайындап қояды. 
Мысалы, 1 айдың немесе тұтас оқу жылының       
жоспары мен тапсырмаларын осы бөлімге ал-
дын ала дайындап қойып, сабақ кестесіне сәйкес 
кез келген уақытта, кез келген жерде, кез кел-
ген құрылғыдан тапсырманы жүктей алады. Бұл 
платформада тапсырмаларды жүктеумен қатар 
емтихандарды алу, дипломдық жұмыстарды 
қорғау қарастырылған. Бастысы, әрбір студент 
пен оқытушыға дербес логин мен парольдердің 
берілуі арқылы қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. 
Жүйеде басқарудың әкімшілік рөлі арқылы 

бірнеше мониторингтік бақылау қарастырылған. 
Қолданушылардың белсенділігі, білім алушы-
лардың үлгерімі, сабаққа қатысуы, онлайн 
сабақтардың өтуі өзінен-өзі түзіліп, күнделікті 
бақылау мен шешімдер алуға болады.

Moodle – қашықтан оқытуға арналған жүйе. 
Әртүрлі плагиндерді орнату арқылы қолданушы 
оқыту жүйесін өзі жасақтайды. Контент жа-
сау үшін мәтіндік лекциялар мен сауалнама-
лар құрастыру қарастырылған. Презентация, 
сурет, видео, аудио және мәтіндік файлдар 
жүктеледі. Interactive H5P плагинін орнату 
арқылы интерактивті оқыту контент жасауға 
болады. Жүйеде мониторингті қолданушы өзі 
қалыптастырады. Қажетті плагиндерді орна-
ту арқылы қажетті есептердің түрлерін немесе 
мәліметін алуға болады. Баптаулары күрделі, 
олар арнайы мамандардың қызметін талап етеді. 
Ақпарат көзі: https://www.ispring.ru/elearning-
insights/platforma-onlain-obucheniya

EDUS – электронды колледжде білім беру 
платформасы. Платформа жүйесіне қосылған оқу 
орындарының оқу процестерімен қоса бірыңғай 
деректерді қалыптастыру қарастырылған. Оқу 
үрдісі таңдау бойынша стандартты оқу бағдар-
ламасына сәйкес ұйымдастырылуы мүмкін: 
классикалық, дуальдық, модульдік және мо-
дульдік-кредиттік. Жүргізудің барлық түрлері 
есеп беру формаларына сәйкестендірілген. 
Белгіленген нысанда есеп беруді автомат-
тандыру, бақылау, мәліметтерді іздеу және 
сұрыптау, сонымен қатар ақпаратты жедел 
табудың және ұйымдастырудың басқа да 
қолжетімді құралдары бар. Деректерді мобильді 
түрде синхрондаудың артықшылығы, оқу ор-
нынан тыс жерде интернет арқылы жүйені 
қолдануға қол жеткізу – бүгінгі таңда жүйенің 
ыңғайлылығының басты өлшемдерінің бірі бо-
лып табылады. Ақпарат көзі: https://college.edu.
kz/kk/site/index-shell#

Оқу үрдісін онлайн өткізу. Колледж бас-
тапқы кезде оқу үрдісін онлайн өткізуде тек 
видео-конференцияларды пайдаланды. Оқы-
тушылар «Zoom», «Jitsi meet» арқылы тікелей 
байланысқа шығып, студенттерге компью-
терлерінің экрандарын демонстрациялау арқылы 
сабақ өткізіп, ортақ чатта пікір алмаса алды. 
Бірақ бұлар интерактивті оқыту әрекеттерін 
толық қамтамасыз ете алған жоқ. Төмендегі кес-
теде педагогикалық колледжде қолданылатын 
сервистердің сипаттамалары берілді.

Талдау нәтижесінде педагогикалық кол-
леджде жаңа оқу жылынан бастап «College 
SmartNation» платформасын іске қосу 

https://college.edu.kz/kk/site/index-shell
https://college.edu.kz/kk/site/index-shell


66

Қашықтан білім берудің кейбір мәселелері мен мүмкіндіктері (аралық зерттеу)

ұсынылды. Оның артықшылығы: барлық 
топтардың сабақ кестесі, оқу жоспарла-
ры, журналдарды әкім шілік рөлі арқылы 
автоматтандырылған жүйе арқылы есептеулер 
алынады. Білім алушы лардың белсенділігі мен 
үлгерімі, сабаққа қатысуы, оқытушылардың 
тапсырмаларды беруі күнделікті, апталық, 

айлық, семестр бойынша мониторинг жасала-
ды. Платформада кітапхана қарастырылған, 
оған алдын ала ғылыми, пәндік, көркем 
әдебиеттер мен оқу-әдістемелік кешендер 
жүктелді. Оқытушылар тапсырмалар берген-
де өзге ресурстардың сілтемесін іздемей, сол 
кітапхананы пайдаланады.

Сервистер Қолдану саласы Функциялары Қосымша
https://webinar.ru/- іс-
шараларды онлайн өткізуге 
арналған платформа
Платформа заманауи 
HTML5 және Web-RTC 
веб-технологияларында 
жұмыс жасайды. Танымал 
браузерлердің барлығында 
тез іске қосылады. Қосылу 
жылдамдығы 1 минуттан аз.

Үлкен бизнес, оқыту, 
маркетинг, жиналы-
стар

Презентация мен видеофайлдарды немесе 
экранды демонстрациялау;
Жалпы чатта немесе жеке хабарламалармен 
сөйлесу;
Құжаттар мен сілтемелерді бөлісу;
Қажетсіз хабарламаларды өшіру не-
месе пікірлесу (комментарий) алаңына 
модерациялық жасау;
Онлайн-тест және дауыс беруді өткізу.

Күніне 1600+ жы-
лына 600000+ веби-
нар өтеді.

https://etutorium.ru – веби-
нарлар мен онлайн курстар 
өткізуге арналған.

Педагогтар мен 
тәлімгерлер, маркето-
логтар, HR және T&D 
мамандары

Тесттер мен сауалнама (опрос) өткізу;
Сурет салу құралдарын пайдалану;
Дыбыс (голос) арқылы сұрақ қою;
Презентациялар мен материалдарды жүктеу;
Модерациялық чатты пайдалану;
Видео мен жұмыс үстелін демонстрациялау.

Бұл сервисті 16 
елде 15000 астам 
пайдаланушылары 
бар.

https://zoom.us – конференц 
шешімдер саласындағы үздік 
сервис.

Білім беру, қаржы, 
билік ұйымдары 
(органы власти), 
денсаулық сақтау са-
лалары

Виртуальды сыныптар үшін HD-видео және 
дыбыстың жоғары сапасын
Экранды демонстрация жасау;
Біріккен хабарламалар жазуға болады.

Moodle, Canvas, 
Desire2Learn, Sakai 
және Blackboard 
платформаларымен 
интеграцияланған.

https://meet.jit.si/ – видеокон-
ференция ұйымдастыруға 
арналған

Кез келген салада 
онлайн режиіміндегі 
жиналыстар

Бейне қоңырау шалу;
Файлдарды бөлісу;
Экранды демонстрациялау;
YouTube желісінде трансляция жасау 
мүмкіндігі

Байланысқа қосылу 
сілтеме арқылы 
жүргізіледі.

Microsoft Teams – білім беру-
ге арналған платформа

Жұмыс, үй, білім алу 
үшін

Сынып топтарын қалыптастыру;
Әрбір топтарға арналған арналар;
Тапсырмалар беру мен баға қою;
Файлдарды бөлісу;
Сынып сағаттарын, қызметкерлермен 
бірлесіп жұмыс істеу кездесулерін немесе 
тренингтерді онлайн өткізу;
Сыныппен талқылау;
Кездесуді жоспарлау.

250 адаммен 
тікелей сұхбаттасу;
10000 адамға дейін 
трансляциялау

Қашықтан оқытудың маңызды бөлігі он-
лайн байланыста оқу үрдісін ұйымдастыру бо-
лып табылады. Бұрын қолданылған сервистер 
тек видео-конференц байланысты қамтамасыз 
етіп, студенттермен өткізілетін сабақтың маз-
мұ нын толық ұйымдастыра алған жоқ. Соған 
орай, Microsoft Teams платформасын қосымша 
қолдану, корпоративті байланыс қалыптастырып, 
білім алушылармен интерактивті жұмыстар бай-
қаудан өтуде. Платформалармен қатар, педа-
гогикалық колледж өзінің цифрлық білім беру 
ресурстарын дамытуға күш салды. Студенттер 

үшін бейнесабақ түсіру, YouTube арнасы мен 
колледждің веб-сайтына қызмет көрсету зерт-
ханасы бар ресурстық-әдістемелік орталық құ-
рылды. Үш айда 150-ден астам бейнелер мен оқу 
видеоларын шығарды, тек колледж оқы ту  шы-
лары үшін ғана емес, сонымен қатар өңір үшін 
бірқатар семинарлар мен вебинарлар өткізілді. 

Оқытушылардың цифрлық сауатты лығы-
ның деңгейі, оны дамыту жолдарын зерде-
леу. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасында 
цифрлық экономика адамдарда оның жемістерін 
пайдалануға мүмкіндік беретін дағдылардың 

https://webinar.ru/
https://etutorium.ru
https://zoom.us
https://meet.jit.si/
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болуын талап етеді. Білім берудің барлық 
деңгейдегі мазмұнын мамандардың цифрлық 
дағ дыларын дамыту тұрғысынан қайта қарау 
қажет екені айтылған.

Жалпы оқыту үдерісінде талап етілетін 
оқытушылардың цифрлық сауаттылығы қашық-
тан білім беру кезінде аса өзекті болып отыр. 
Бұл тек компьютерлік техникамен жұмыс істеу 
қабілеті ғана емес, сонымен қатар, ақпараттық 
ресурстар арқылы оқытудың мәні мен ерек-
шеліктерін үздіксіз үйренуді қажет етеді. 

Цифрлық сауаттылық – белгілі мамандарға 
ғана емес, жалпыға бірдей қажетті құзыреттілік 
(Гриффин, 2018). Оқытушының цифрлық сауат-
тылығы – ақпараттық технологияларды күн-
делікті қолдануға қажетті білім, дағды және 
көзқарастардың жүйесі.

Біріккен Ұлттар Ұйымының анықтамасы 
бойынша, «Цифрлық сауаттылық – бұл құрыл-
ғылар мен желілік технологиялар арқылы тиімді 
басқару, түсіну, үйрену, жинақтау, талдау, 

бағалау, ақпарат құру және оған қол жеткізудің 
мүмкіндігін меңгеру деңгейі». 

2011 жылы ЮНЕСКО сарапшылары анық-
таған цифрлық сауаттылықтың келесі деңгейлері 
анықталды (НАФИ, 2019):

1) ақпараттық сауаттылық (әртүрлі ресурс-
тардан ақпаратты іздеу және табу мүмкіндігі);

2) компьютерлік сауаттылық (жұмыста 
электронды ресурстар мен жабдықтарды тегін 
пайдалану;

3) медиа-сауаттылық (жаңалықтарды әр-
түр лі көздерден іздей алу, олардың толықтығы 
мен сенімділігі, маңыздылығын тексеру мүм-
кіндігі);

4) коммуникациялық сауаттылық (қазіргі 
заманғы байланыс құралдарын белсенді пайда-
лану мүмкіндігі, сандық ортада арнайы этика 
мен байланыс нормаларын сақтау); 

5) инновациялық және технологиялық 
сауат тылық (технологиялық тенденцияларды 
түсіну, жаңа технологиялармен жұмыс (1-сурет). 

 1-сурет – Цифрлық сауаттылықтың деңгейлері мен өлшемдері

Бұл деңгейлерді анықтау қорытындысы оқы-
тушылардың цифрлық сауаттылығын дамыту 
үшін бастапқы деректер ретінде педагогикалық 
коледжде пайдаланылды. Алдымен, әр оқы ту-
шының қандай деңгейде екені анықталып, оның 
дамуына жағдай жасау, цифрлық дағдылардың 
келесі сатыларына кезең-кезеңмен жетелеу 
жұмысы жоспарланды. Осыған орай, бастапқы 

қашықтан оқыту кезеңі мен жаңа оқу жылына 
даярлық алдындағы оқытушылардың цифрлық 
сауаттылық деңгейін анықтау және дамы-
ту мақсатында колледжішілік аралық зерттеу 
жұмыстары жүргізілді. 2020 жылдың сәуір айын-
да алғашқы, қыркүйек айында қалыптастырушы 
сауалнамалары аралық динамикасы анықталды.

Цифрлық сауаттылық деңгейін айқындауда 
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компьютерлік сауаттылық, ақпараттық сауат-
тылық, медиалық сауаттылығы, коммуника ция-
лық сауаттылық, инновациялық және техно-
логиялық өзгерістерді ендіру сауаттылы ғының 
өлшемдері алынды. Зерттеуге БҚО Ж. Досмұ-
хамедов атындағы Жоғары педагогикалық 
колледжінің 52 оқытушысы қатысты.

Аралық динамикада барлық сауаттылық 
бойынша өсім байқалып отыр (2-сурет):

•	 Компьютерлік сауаттылық деңгейі +1,23;
•	 Ақпараттық сауаттылық деңгейі+1;
•	 Медиалық сауаттылығы +0,53;
•	 Коммуникациялық сауаттылық деңгейі 

+0,53;

2-сурет – Оқытушылардың цифрлық сауаттылық деңгейінің динамикасы

•	 Инновациялық және технологиялық 
өзгерістерді ендіру сауаттылық деңгейі+0,54.

Бастапқы төмен көрсеткіш деңгейі қашық-
тан оқытуға колледж оқытушыларының дайын-
дықсыз көшуі нәтижесін көрсетсе, келесі деңгей 
қашықтан оқытуды ұйымдастыру дағдылары 
мен IT құзыреттіліктерін дамыту вебинарла-
рында, біліктілігін арттыру курстарында, өзара 
оқыту, үйрену барысында қалыптасты деуге бо-
лады. Жалпы өсім оқытушылардың біліктілігін 
арттыру курстары мен қашықтан оқыту вебинар-
ларының оң әсерін көрсетіп отыр. Атап айтқанда, 
маусым-тамыз айларында Білім және ғылым 
министрлігі жанындағы «Talap» ұйымы ұсынған 
«Педагогтардың ақпараттық технология құзы-
реттілігін дамыту және жетілдіру», Назарба-
ев Зияткерлік мектептерінің Педагогикалық 
шеберлік орталығы ұсынған «Қашықтан оқытуды 
үйренемін», Microsoft корпорациясының «Педа-
гог-новатор» бағдарламасының курстары арқы-
лы біліктіліктерін арттырды. Сонымен қатар, 
педагогикалық колледжде «Цифрлық даму 
мектебі» қашықтан оқытуды ұйымдастыру мен 
тәжірибесін қалыптастыруға арналған тәжі рибе 
алаңының бірнеше шақырылымдары өткі зілді. 
Аталған курстардың әрқайсысында оқытушы-

лардың 60-75%-ы цифрлық, әдістемелік деңгей-
лерін көтерді.

Білім беру ұйымы веб-сайтының рөлі кеңей-
тіліп, «ЖаҺанша-ТВ», қашықтықтан оқытуға 
көмектесетін «Call-орталық», «Электрондық 
оқу  лықтар», «Авторлық оқулықтар», «Білім 
беру ресурстары», «Студенттерге арналған ви-
део сабақтар» атты жаңа ресурстар жасалды. 
Бұлар дың барлығы да оқытушылардың цифрлық 
ресурс тарды пайдалану, қашықтан оқытудың 
әдістемесін үйренудегі белсенділігіне негізделіп 
отырды.

Қашықтан оқыту барысындағы тікелей 
бей не конференциялар, студенттердің әртүрлі 
ақпараттар көзіне сүйеніп жасаған ізденістік, 
жобалық жұмыстарына басшылық, тренингтер, 
флешмоб, виртуалдық ойындар, YouTube ар-
налары арқылы интербелсенді іс-әрекеттер де 
оқытушылардың цифрлық сауаттылығының да-
муына оң ықпал етті.

Қорытынды 

Біріншіден, қашықтан білім беруді ұйым-
дастыру студенттерге заманауи ақпараттық тех-
нологиялар мен цифрлық ресурстарды қолдана 
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отырып, қажетті білім алуға мүмкіндік береді. 
Ол үшін білім беру ұйымдары цифрлық білім 
беру ресурстары мен порталдар, компьютерлік 
құрылғылар, оқыту платформалары, бейне 
және аудио жазбалар, электронды кітапханалар, 
білім беру ұйымының вебсайттары, интер-
нет, т.б. ақпаратты оқу ортасын құрайтын 
компоненттерімен қамтамасыз етілуі тиіс.

Екіншіден, білім беру үдерісі студенттің 
қашықта болуына байланысты оның өз бетімен 
ізденуі арқылы өзіндік білім алуына бағытталуы 
тиіс. Ол үшін оқытудың нәтижесі ретінде сту-
денттің пәндік білімді жатқа білуі емес, білім-
ді меңгеруі барысында қалыптасатын дағды-
лары, тәжірибесі алынады. Қашықтан бері летін 
тапсырмалардың мазмұны мен сипаты өзгереді. 
Осы арқылы студент өз бетімен жұмыс жа-
сау, өзіндік іздену, қажетті ақпаратты таңдау 
және талдау, қорытынды жасау дағдыларын 
меңгереді. Студенттің өздігінен білім алуы 
мен жеке ізденісі барысында білім, білік және 
дағдылары ғана емес, мета-білім, мета-дағдылар 
қалыптасады.

Үшіншіден, оқытушының рөлі өзгереді, 
өйт кені ол қашықтағы студенттерге білім маз-
мұнын дәстүрлі сабақтағыдай түсіндіруші, көр-
сетуші, үйретуші рөлінен айырылып, жаңа рөл-
дерді – кеңесші, нұсқаушы, жаттықтырушы, 
сарап шы, жетекші, бір сөзбен – тьютор қыз-
метін атқаруға көшеді. Қашықтан білім беру 
тьюторының оқытуда нәтижеге жетудің техно-
ло гиялық, ұйымдастырушылық және ақпарат-
тық-коммуникациялық мүмкіндіктерін көре ала-
тын, цифрлық, әдістемелік ресурстарды меңгеру 
деңгейі жоғары болуы тиіс. Оның негізгі 
міндеті студенттердің өзіндік жұмысын ұйым-
дастыру және басқару болғандықтан ынталан-
дыру мотивтерін қалыптастыру; мақсаттар 
мен міндеттер қою; білім, тәжірибе беру және 
дағдыларды қалыптастыру; студенттер ара-
сында өзара іс-қимылды ұйымдастыру; білім 
мен кәсіби дағдылардың сапасын бақылау 
міндеттерін атқара алуы тиіс.

Оқытушылар сонымен қатар, білім беру 
плат формасында жұмыс жасау, электрондық 

ресурстарды, қашықтан оқыту әдістемелерін, 
авторлық оқу-әдістемелік құралдар, бағдар-
ла малық-әдістемелік құралдар жасау, бейне-
роликтер мен оқыту презентацияларын даяр-
лау, бейнеконференциялар ұйымдастыру, т.б. 
құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс. Бұл өз кезегінде, 
білім беру ұйымдарында педагогтарды үнемі 
оқыту қажеттігін анықтайды.

Аралық зерттеу барысында қашықтан білім 
берудің тиімді және тиімсіз жақтары да талда-
нып, тиісті шешімдер ұсынылды.

Қашықтан оқытудың тиімділігі: тұрғылықты 
жерінде өндірістен қол үзбей оқуға, өзін-өзі 
оқытудың барлық қажетті құралдарын пайда-
лануға мүмкіндік береді; отандық және әлемдік 
білім беру ресурстарына қолжетімділікті қамта-
масыз етеді; әр түрлі жағдайларға байланысты 
дәстүрлі форматта оқи алмайтын адамдарға қа-
шықтан білім алуға; жас шектеуінсіз білім беру 
ресурстарының барлық түрлеріне адамдардың 
қол жетімді болуына және дербес білім беру 
бағдарламаларын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

Қашықтан оқытудың бірқатар кемшіліктері 
де анықталды: студенттерді эмоционалды қол-
дау, олардың өзара қарым-қатынас дағды  ларын 
дамыту мүмкіндігі жетіспеді; студент тердің бар-
лығы да өзіндік білім алу дағдыларын жақсы 
меңгермеуі себепті оқу барысында белсенділігі 
төмен болу, бір-бірінен көшіріп алу фактілері 
болды; әлеуметтік жағдайларына байланыс-
ты кей бір студенттерде тиісті құрылғылардың 
жетіс пеуі, интернет байланысының болмауы  
кездесті; тапсырманы орындау мен кері бай-
ланыс негізінен жазбаша ақпарат ретінде бол ған-
дықтан студенттердің өз ойларын ауызша жеткізу 
дағдыларын, өз пікірін дәлелдеу дағ дыларын 
қадағалау, дамыту мүмкін болмады; кейбір 
оқытушылар мен студенттердің жаңа ақпараттық 
технологияларды меңгере алмауынан қашықтан 
оқытуға дайын болмауы фактілері де болды.

Аралық зерттеуді қорыта келе, бұл жұмысты 
одан әрі жалғастырып, тиімді ресурстарды 
пайдалану, оқытушылардың қашықтан оқыту 
әдістемесін дамыту әлі де жүргізіледі дейміз.
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ICTs IN INCLUSIVE EDUCATION:  
INTERNATIONAL EXPERIENCE

Inclusive education – ensuring equal access to education for all learners, taking into account the di-
versity of special educational needs and individual opportunities. People with disabilities need to acquire 
the fundamental knowledge that enables survival in society under the specific demands caused by func-
tional limitations that hinder participation in ordinary education systems. ICTs are powerful sup¬porting 
tool in inclusive education. Nowadays ICT has become an important element of the learning and teach-
ing process. A lot of ICT tools are used in inclusive education. It is neccessary  comparing and analyzing 
international practice of using ICT in inclusive education to create educational program with ICT tools 
for all children. Authors showed to what extent ICT in inclusive education can be used effectively and in 
innovative ways in relation to four thematic areas that emerge from a consideration of the key messages 
within the UN Convention. In total, about ten countries and their positive experience were reviewed.

Key words: inclusive education, information and communication technologies, training pedagogies, 
international experience.
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Инклюзивті білім беруде АКТ-і: халықаралық тәжірибе

Инклюзивті білім беру, білім – адамның негізгі құқығы және ол әділетті қоғамның негізі 
болып табылады деген сенімнен туындайды. Инклюзивті білім беру – тұлғаның арнайы білім 
беру қажеттіліктері, жеке мүмкіндіктері мен қаблеттерін ескере отырып, барлық студенттердің 
білім алуына тең дәрежеде бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ету. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
арнайы  білім беру жүйесіне қатысуға кедергі келтіретін функционалды шектеулерден туындаған 
ерекше талаптарға сәйкес қоғамда өмір сүруге мүмкіндік беретін негізгі фундаментальды 
білімге ие болуы керек. АКТ – инклюзивті білім берудің мықты қосымша құралы. Бүгінгі таңда 
АКТ оқу мен тәрбие процесінің маңызды элементіне айналды. Барлық балаларға бірдей тең АКТ 
құралдарымен білім беру бағдарламасын құру қажет. Бұл мақалада инклюзивті білім беруде 
АКТ-ны әртүрлі қолдану мүмкіндіктерін зерттеу мақсатында инклюзивті білім беру жүйесінде 
мүмкіндігі шектеулі жандар үшін білім беруде АКТ-ны қолдану қарастырылады. Мақалада 
инклюзивті білім беруде, БҰҰ Конвенциясының аясында қабылданған кілттік идеяға негізделе 
отырып туындаған негізгі төрт тақырыптық салада АКТ-ның тиімді қолданылатыны көрсетілді. 
Онға жуық мемлекеттің озық тәжірибелері қарастырылды.

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, ақпараттық-кoммуникациялық технoлoгиялар, 
педагoгтарды даярлау, халықаралық тәжірибе.
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ИКТ в инклюзивнoм oбразoвании: междунарoдный oпыт

Инклюзивное образование выросло из веры в то, что образование является одним из 
основных прав человека и что оно обеспечивает основу для более справедливого общества. 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Людям с ограниченными возможностями необходимо приобрести фундаментальные знания, 
которые позволяют выживать в обществе в соответствии с особыми требованиями, вызванными 
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функциональными ограничениями, препятствующими участию в обычных системах образования. 
ИКТ - мощный вспомогательный инструмент инклюзивного образования. Сейчас, ИКТ стали 
важным элементом процесса обучения и преподавания. В инклюзивном образовании используется 
множество инструментов ИКТ. Необходимо сопоставить и проанализировать международную 
практику использования ИКТ в инклюзивном образовании для создания образовательной 
программы для всех детей с инструментами ИКТ. Авторы показали, как ИКТ в инклюзивном 
образовании могут быть использованы эффективно в четырех тематических областях, которые 
вытекают из рассмотрения ключевых идей в рамках Конвенции ООН. Всего рассмотрено около 
десяти стран и их положительный опыт. 

Ключевые слoва: инклюзивнoе oбразoвание, инфoрмациoннo-кoммуникациoнная технoлoгия, 
пoдгoтoвка педагoгoв, междунарoдный oпыт.

Introduction

Nowadays Inclusive education is only education 
that give the possibility to all people to be part of 
the training and educational process. Despite of the 
physical, intellectual, social, emotional, linguistic and 
other differences of people, they can be involved into 
development and socialization process. It admits to 
the growing child become an equal member of so-
ciety, decrease the risks of their discramanation and 
insulation. The ideology of inclusive education is to 
elimate any ways of discrimination for children and 
provide equal approach to everyone, however devel-
ops specific environment for children with SEN. 

Today all contries in the world integrated an in-
clusive education to their educational system, mak-
ing it reality. Notwithstanding the fact that inclusive 
education enters to practice swiftly, the educational 
system should solve a numerous amount of difficult 
problems and new challenges. 

It is important to create the adoptable educa-
tional system that internalizes the needs of differ-
ent children, also the system tries to conform these 
needs, ensuring that all stakeholders in the system 
are convenient with variety and view it as a impor-
tant challenge rather than a hard issue.The system of 
education should fit the child.

Despite the fact that all countries are creating all 
conditions for the inclusion of children with disabili-
ties actively, they are found to be frequently trapped 
in a vicious cycle of exclusion from education, so-
ciety and mainstream development programmes due 
to lack of necessary support and the means for equal 
participation.

ICTs have a big opportunity to assist lifelong 
learning for all categories of learners. It includes 
students who have special educational needs (SEN). 
The using of ICTs must promote independence, in-
clusion, and equality for people with SEN. So, it 
will contribute integration of people with SEN as 
important, valuable, honored, and benefiting mem-
bers of society. 

The aim of this article is consideration of the 
using of ICTs in in an inclusive education setting for 
people with SEN. We purposed to disclose and de-
scribe the various possibilities and opportinuties of 
ICT application in inclusive education with people 
with SEN in abord.

Conceptual framework

In present educational situations where children 
use computers, the computer is used to put pupils 
through their rates, to provide exercises of a relevant 
level of difficulty, to submit feedback, also to share 
information (Seymour Papert, 2017).

Today, we use the term “ICT” (an information 
and communication technology) in stead of “com-
puters”. Information and communication technolo-
gies (ICTs) can complement, improve and transform 
education for the better. The United Nations report 
states that the Internet service, information and tele-
communication, production equipment and deliver-
ies, technology tools, libraries, networked informa-
tion services are all included in ICT (Syed Noor-Ul-
Amin, 2013). 

The information and communication technolo-
gies (ICTs) may be considered as the conjunction of 
“Informatics technology” with other close technolo-
gies, particularly with communication technologies 
(UNESCO, 2002).

In time of educational expansion the improving of 
education quality and training is a critical question..

 ICTs are the most imperious instrument for ex-
pansion formal and non-formal potentials of educa-
tion, to anticipatorily underserved constituencies 
straggling and rural populations, groups tradition-
ally expelled from education caused cultural and so-
cial reasons, for instance ethnic minorities, persons 
with various kinds of disability, the elderly, also all 
others who because of time or cost constraints can 
not study.

ICTs are widely implemented in schools and can 
solve many educational problems. Its merits was 
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proved by a lot of studies. For instance, in 2013 the 
European Commission’s survey demonstrated that 
the availability of ICTs at home and school was ideal 
for influencing educational performance of learners 
positively. Furthermore it was also found that more 
training was necessary for the appropriate and op-
timum use of ICTs in education. Also Zinnbauer’s 
study showed that ICTs through their networking 
could improve the school capital and thus impact 
on collaboration among those involved in the teach-
ing and learning enterprise which is fundamental for 
cooperative achievement of the goals of educative 
teaching and learning (Zinnbauer, 2007).

The quality of education can be improved by 
ICTs in several ways:

- it increases learners motivation and involv-
ment;

- it facilitates the mastering of basic skills;
- it enhances teacher training.
If ICTs (vidеos, tеlеvision and multimеdia 

computеr softwarе) combining tеxt, sound, and 
colourful moving imagеs allowеd stimulating and 
autentic content it will engage learners into the 
learning process, making it much more еffеctivе 
than thе classroom with monotonous monologuе. 
It was found that students were feeling more mo-
tivated after lessons where teachers used ICTs than 
the 45 minutes lecture.

Internationally, the Institute established in 
1997 by UNESCO on Information Technologies in 
Education,  is involved in the implementation of ICT 
at all levels of education and in its various sectors. 
After,  all countries started use ICT in education and 
develop various ways to create it accessibility for all. 

The International Telecommunication Union 
(ITU, the United Nations specialized agency in the 
field of information and communication technolo-
gies) reported that a ranking was compiled in 2017 
to assess the country’s position in the use of ICTs in 
education. Iceland, South Korea, Switzerland, Den-
mark, Great Britain, Hong Kong, the Netherlands, 
Norway, Luxembourg, and Japan are among the top 
ten countries on the ICTs using in educational sys-
tem. Kazakhstan took 52nd place (ITU, 2017).

The history of integration ICTs in inclusive edu-
cation related with the projects on creation helping 
educational tools. 

There are three main functions of ICTs in inclu-
sive education: 
	Compensation – technical assistance to facil-

itate traditional educational activities: reading and 
writing; 
	didactic – it is the process of using ICT in 

common and modification the methods of training 
by this ratio. There are a lot of opportunities and 

ways of using ICTs as a didactic tool to create a suit-
able learning environment;; 
	communication – for communication tech-

nologies – often referring to the use of supportive 
alternative communication systems.

There are several types of ICTs that used in IE:
- standard technologies includes the comput-

ers with settings where every functions built into 
them. It makes special for persons with disabilities;

- alternative formats: aviable HTML, talking 
books that work with the DAISY system (Digital 
Accessibility Information System); also it includes 
“low-tech” ones like Braille;

- assistive technology (AT). There are a lot 
of types of assistive technologies, majority of them 
are known by everyone. For instance hearing aids, 
screen readers, assistive keyboards and etc. AT is 
tools, products, means, software and services. They 
created to accomplish, bearing, or increase the pos-
sibilities and functions of people with SEN”.

Also, individual aids like mobility aids (wheel-
chairs), communication supporting systems, techno-
logical programmes that make easy a computer ac-
cess for people belongs to AT. Other high-tech ATs 
have used about twenty years and it has changed 
everything, making the education avialable.

So, every ICT tool that is used in education has 
learning software and Virtual Learning Environ-
ments. All students can use these ICTs.

Today, a lot of various of ICTs are used in edu-
cation.

The information technologies are used for train-
ing and educating persons with disabilities. Tech-
nologies are definited by a espesially strong sys-
tem of sanitarian-hygienic and psychological and 
physiological requipments. However, not all types 
ICT tools acceptable for people now, only several 
of them are used in educational process for correc-
tion and development aims and need specific equip-
ments. For that reason, the creation of IE infrastruc-
ture needs choosing didactical technologies and 
means carefully, analyzing all cognitive, psycho-
logical, pedagogical and physiologycal posibilities 
and needs of learners.

Consequently, it is important to be sure that all 
using software and hardware tools in inclusive edu-
cational system are satisfied categories below: – us-
ability; -approachability; – flexibility; – affordabil-
ity; – cost-effectiveness.

Methods

Now in pedagogical science in the process of re-
search of education systems and the processes hap-
pening in them, the system of approach is used. This 
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methodology of the pedagogical analysis is lawful 
also at research of foreign education systems.

System approach to an assessment of foreign 
pedagogical experience assumes consideration both 
the separate invariant and integrative parts of edu-
cational process, so as well as complete coverage 
of education systems of various countries or re-
gions in their unity and internal communications. 
The system analysis allows to reveal tendencies and 
contradictions of a development of education, fac-
tors of influence and impact on this development, 
to select the most successful experience, to make 
it’s development and transformation in practice. At 
the same time it is important not just to record posi-
tive sides of experience, and to reveal contents and 
tendencies of didactic searches but to comprehend 
basic provisions of creation of educational process 
which is developed in the world theory and practice 
of education.  

There are three functions of comparative peda-
gogy: descriptive, explanatory and predictive. The 
predictive function of comparative pedagogy is 
manifested in the identification of trends in the de-
velopment of education, the development of specific 
methods of its organization, justifying themselves in 
practice. 

Modern foreign pedagogy, based on the general 
principles of integration and in inclusive education, 
formed on the basis of almost half a century of expe-
rience, today has a very specific scale of indicators 
recognized by countries with a developed integra-
tion system, with which it is possible to compare 
and assess the presence and level of development 
of integration processes in different countries. Let’s 
name just a few of these indicators, the most signifi-
cant from our point of view:

- availability and implementation in the coun-
try of the relevant legislation;

- the provision of the economic basis of these 
legislative acts;

- willingness and positive attitude towards the 
use of ICT in IE of specialists;

- ensuring accessibility to the use of ICT in in-
clusive education;

- delivery of the necessary pedagogical re-
sources to the child in need of them, and not back-
ward, when the child is delivered to the available 
resources;

- adherence to the principle of voluntariness: 
all participants in the integration process and inclu-
sive learning interact and cooperate with each other 
voluntarily;

Also, in many studies authors use the framework 
proposed in the report ICTs in Education for PWD 

by EADSNE and UNESCO IITE. ICTs used in IE 
were divided into four possible areas of application 
(UNESCO, 2013): 

(i) Suррorting реrsonal aссеss to information 
and knowlеdgе: IСT as a tool to imрrovе a lеarnеr’s 
accеss to information and knowlеdgе in formal and 
non-formal lеarning situations. 

(ii) Suррorting lеarning and tеaching situa-
tions: ICT for pеdagogical, didactic usеs, assisting 
in pеrsonal, lеarning dеvеlopmеnt and shaping nеw 
skills; ICT as a tool for tеachеrs to suppоrt lеarning. 

(iii) Suppоrting pеrsоnal cоmmunicatiоn and 
intеractiоn: ICT as a tооl fоr altеrnativе/augmеntativе 
cоmmunicatiоn tо rеplacе оr supplеmеnt pеrsоnal 
cоmmunicatiоn barriеrs; ICT as a tооl tо оvеrcоmе 
sоcial and/оr gеоgraphical isоlatiоn. 

(iv) Suppоrting accеss tо еducatiоnal 
administrativе prоcеdurеs: ICT as a tооl tо accеss 
administrativе prоcеdurеs in оrganizatiоns; ICT as a 
tооl tо administеr and imprоvе sеrvicеs fоr lеarnеrs 
with disabilitiеs. 

Based оn the above criteria, we will give only a 
brief description of the practice in an inclusive edu-
cation setting in Asia and Europe. We took 3 main 
countries from: CIS countries (Belarus), Europe (Bel-
gium) and Asia (Japan). Also, we added 8 examples 
from countries such as England, Australia, France, 
Turkey, Taiwan, Singapore, Bangladesh, Indonesia.

ICTs in inclusive education

Every ICT tools should follow the “Accessabil-
ity” (Benigno, V., Bocconi, S. & Ott, M. 2007). For 
each product, the accessibility evaluation process is 
achieved considering two different but complemen-
tary aspects:

a) its compliance along the requirements of the 
law in force; 

b) its actual usability by students with disabili-
ties; and they should be available in the price. 

ICT application in inclusive education should 
be based on supportive policies and strategic goals 
of the state. Every training program should fol-
low Salamanca Dеclaratiоn; Cоnvеntiоn оn thе 
Rights оf thе Child; Cоnvеntiоn оn thе Rights оf 
Pеrsоns with Disabilitiеs; Dеclaratiоn оf Principlеs 
and Plan оf Actiоn оf thе Wоrld Summit оn thе 
Infоrmatiоn Sоciеty; Laws abоut Еducatiоn; Statе 
Cоmpulsоry Еducatiоnal Standards (SCЕS); alsо 
Rеcоmmеndatiоns fоr Inclusivе Еducatiоn: Accеss 
tо Еducatiоn fоr All; Pоlicy Guiding Principlеs fоr 
Inclusivе Еducatiоn.

The Intеrnatiоnal human rights laws and 
rеgulatiоns frame consists responsibility, rights and 
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goals of the cоnditiоn оf aviable ICTs. Notwith-
standing, there are not any recomendations and gui-
dences on desighing and integration ICT application 
policies.

The Convention of the United Nations on the 
rights of persons with disabilities still occurs on a 
global level, and States parties to the Convention 
(including the Republic of Kazakhstan) continue to 
make efforts to accomplish the aim of inclusive ed-
ucation and establish that learners with disabilities 
had full access to a free and full education.

In accordance with this international document, 
attention to disability people arises from the fact that 
in society there are certain barriers that a is not by 
reason of the presence of health defects. In the UN 
Convention of “On the rights of persons with dis-
abilities” (2006) 24th article reportes guidance on 
inclusive education. In particular, they belong to 
the adaptation of children with disabilities to educa-
tional process and training them in the use of ICT. 
Article 4 of the Convention States that all ICT is 
advisable to create all-purpose design, and wishes 
of persons with disabilities should be considering at 
the design stage and production of technical means 
to eliminate the risk of upgrading facilities in the fu-
ture. St. 9 of the Convention on the rights of persons 
with disabilities stipulates that the state should cre-
ate favorable conditions for access of persons with 
disabilities to information resources and to encour-
age the use of modern ICT to close the digital divide.

The UNESCO Information for All Programme 
(IFAP) (2009) was recognized to: contribute a ba-
sic for internatiоnal cооperatiоn and partnerships 
in creating an Infоrmation sоciety fоr all. IFAP has 
designed a model on National Information Society 
policy aimed on persons who make programmes. 

The World Summit on the Information Society 
(WSIS) has as well as determined a Declaration 
of Principles for Building the Information Society 
in 2003 year. This declaration has been noticed in 
several regional and world summits on information 
society. The Tokyo Declaration; Accra Commit-
ment; The San Salvador Commitment also reviewed 
this declaration.

Kazakhstan created the , ICT development pro-
gram in RK for 2010-2014, “Digital Kazakhstan” 
program In 2017, “Informational Kazakhstan – 
2020” State program, where the purpose was to de-
velop information literacy comunity. 

Five key directions has been elaborated by the 
program “Digital Kazakhstan”.

1. Digitization of economic branches
Digital economy is the utility of the on-line pos-

sibilities and innovative digital technologie both for 

the large enterprises and for small and medium busi-
nesses.

2.Transition to the digital state
Digital state means open, transparent and conve-

nient opportunities for citizens and business, acces-
sible online and all time.

3. Realization of the Digital Silk Way
The Digital Silk Way provides speed and secure 

access to the Internet, like high quality of the mobile 
communication coverage on the country’s territory

4. Evolution of the human capital assets
Evolution of the new competence and digital lit-

eracy of the population will become possible due to 
the innovations in education

5. Innovative ecosystem formation
This ecosystem develops technology entrepre-

neurship and innovations with the genuine links 
among business, academic domain and state (Zhex-
embekova V. 2018).

In 2006-2008 years a home access program has 
been developed in the United Kingdom of Great 
Britain. It is a nationwide initiative that aims to pro-
vide homeschooling access for all students and peo-
ple with disabilities through a computer connected 
to the Internet. In addition, assistive technology and 
specialized software are used to support learning for 
all, including tailored special technologies for stu-
dents with special needs. Тhis program is very ef-
fective in the innovative use of ICT, with financial 
support. But there were also disadvantages of such 
a program. Providing appropriate ICT equipment 
for a large number of students in a limited period of 
time was very problematic.

ICT as a tool to improve a learner’s access to 
information and knowledge 

Japan launched its Knowledge Construction 
with Technology led by the Consortium for Reno-
vating Education of the Future (CoREF) project 
in 2010 with the primary aim of transforming tra-
ditional didactic teaching styles to more collabora-
tive and knowledge constructive approaches. The 
targeted learning outcomes for primary and second-
ary school students include promoting collaborative 
problem solving skills through the Knowledge Con-
structive Jigsaw pedagogy (Miyake 2013).

In Japan, researchers found solutions of acces-
able education of children with SEN. The creation 
of easy-to-use tools for children with disability is 
difficult. One of solution is a web-based learning 
that allows students to take courses at home. For in-
stance, “Devengo” is an integrated cloud-based ser-
vice, where user can book and pay online. Users can 
order one of the available educational courses online 
by staying home, using this software. It is possibile 
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to hire someone with professional background and 
someone who has the necessary skills for teaching 
learners with a specific form of disability.

In Belgium, ICT has used by goverment since 
2008 year. It is using at mainstream and special pri-
mary and secondary education after raising aware-
ness of the potential possibilities of using ICT with 
learners with SEN.

The special goals were: 
- Knowledge improving regarding the using 

ICTs in training and educating students with dis-
abilities and problems with education; 

- Information condition and confortation of 
information about ICT application in educational 
proccess with pupils, especially ones who has dis-
abilities and learning problems; 

- Support and help of educational institutions 
with the creation of a apparition and a policy on 
ICTs application for pupils with SEN at school; 

- Developing e-learning products and ICT tools 
to use it in learning procces of pupils with SEN.

Two means were created: a printed publication 
and CD. The first one consists of a recomendation 
and advice of ICT using; learning opportunities of 
ICT (apps and software); special education materi-
als; instruments for teacher, special topics about us-
ing tools of e-learning, distance learning, e-portfolio, 
Internet in the work with learners with SEN; nego-
tiability and accessability issues; health and e-safety 
questions. Second one is CD. The CD has learning 
materials and extra information. There were spe-
cial developed educational materials, for instance, 
a digital movie for persons with hearing problems 
based on maths learning approach, pictograms set 
concerning special education settings and a manual 
on using digital whiteboards in SEN-contexts. 

In 2010 students developed special projects on 
supporting learners with autism. The project called 
“Leren en werken met autisme” that means learning 
and working with Autism. They designed a DVD 
where providing manuals purposed to support and 
help such kind of people in their conversion and ad-
aptation from school to workplace. Also it can be 
applicated on workplace training settings. Assistive 
manuals and materials were developed to help them. 
For instance, the wai-pass – www.wai-pass.be ser-
vice. It is a specific e-portfolio software. As well 
as there were Toolkits for learning and training on 
workplace, videos with roadmaps, recomendations 
and advices about training and preparing students 
for regular working.

In England from 2006 to 2008 the Home Ac-
cess Programme was desighned and became na-
tional after two years. It purposes to afford full ac-

cess to learning at home for all persons through a 
computer with Internet connection. Moreover, sup-
porting technologies and special software to help-
ing learning, involving specific adaptive technolo-
gies for learners with SEN. The project had some 
problems with time. It was hard to deliver in a 
short time period the ICT tools that can be enough 
for everyone.

ICTs to learning and teaching situations 
In 2018 two professors of one of Japan universi-

ties, Satoshi Sakai and Eiichi Miyazaki created 3-D 
printer. This printer allows educators to develop 
tools that can be used to help support learners with 
physical disabilities. Also, it is possible to create ed-
ucational materials for the classroom by themselves. 
Sakai provided cameras that could take 360-degree 
photos and microphones, helping teachers who can 
not join lectures given by experts. He gave advice 
and commented teachers on how to increase com-
munication with the students after watching videos 
and online face-to-face meetings with teachers (Kei-
ko Yamaguchi, 2018).

There are a lot of ICT tools that can be used in 
work with children with SEN: NOVA Chat, Dy-
naVox xPress, Maestro, Read 180, MangoMon, 
Photo Vocabulary, Wayland, N.Y., New Castle, 
Del., Kansas City, Mo. and etc.

In Belgium scientists developed system purposed 
to children who have chronic illness. The system is 
known as Bednet. Learners who were at home or in 
hospital could take part in lessons and other school 
activities by using ths system. The Bednet system 
needs a computer, particulary selected peripherals, 
accessable Internet connection and a devoted inter-
face. The system helped learners not to miss class 
and be a part of educational environment online. In 
2007–2008 years a pilot project was used by only 
39 students, after a years in the numbers of partici-
pants doubled, then in 2009–2010 year about 160 
pupils used this system. Moreover, this system used 
not only by students, teachers, parents and families 
were users of it also. 

In Belarus, the National Institute of Education 
and the Research and Production Private Enterprise 
INFOTRIUMF conducted study on the creation 
software and methodological support for students 
with hard speech problems. They studied 1 and 5 
grades students math learning, difficulties in educa-
tion and hearing impairments. 

Computer technologies are used as a instrument 
of educational activities. This approach increase the 
cognitive activities of children, motivates and sup-
ports them in an individual education, also it forma-
tion self-control and self-esteem of pupils.
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Teachers started use technologies in many coun-
tries. For instance, one of them “Barnsborough”, 
that training literacy. This virtual environment had 
the interactive character, audio and visual opportu-
nities, the newest and live temper of the products.

Furthermore, “digital storytelling” able to be an 
effective tools of teaching literacy to primary school 
students. As a construction tool, digital storytelling 
is loaded with a variety of multimedia such as im-
ages, audio, and video. This application can be used 
for teaching hard hearing children.

Also, we added the practice of other countries. 
Australian educators Chandler, O’Brien & Un-

sworth reported how they consumed 3D digital cin-
ema software in working with students. They used it 
to give opportunity for students to tell their stories. 
Students share about things or people that helped to 
improve their literacy and thinking, management 
and planning by using 3D digital cinema (Chandler, 
O’Brien & Unsworth, 2010).

In Turkey, WebQuest was created for elemen-
tary school students to learning math by Halat and 
Pecker. Webquest is a ICT tool where pupils can 
work with data found on the Internet platform. Halat 
and Pecker did experiment in Webquest and found 
that learners more interesting with math and inves-
tigation in a game or in a story problem than memo-
rizing math rules. The advantages of this software is 
an improvement spatial transformations and spatial 
thinking of students;it increases students commu-
nication and their critical thinking, self-confidence 
and motivation to learn.

In Taiwan, Wei, Hung, Li and Chen demonstrat-
ed a project called Joyful Classroom Learning Sys-
tem (JCLS). The system consists of a robot learn-
ing assistant, touch input device, mobile computing 
device, mobile display device, wireless LAN and 
operating software. The children’s response showed 
that most of the students agreed that they were more 
interested in learning with the RLC Robot than in 
a traditional classroom; some students commented 
that the opportunity to make several attempts in 
search of the correct answer was very valuable for 
them and helped them to independently find out the 
reasons for their mistakes (Wei, Hung, Li and Chen, 
2011).

In Singapore, Exploratory CT Learning Games 
Provide Stimulation Of Children’s Abstract Think-
ing. Lim, Nonis and Hedberg investigated the use 
of a 3D multiplayer virtual environment known as 
Quest Atlantis (QA) in classrooms at a Singapore 
elementary school. The introduction of QA into the 
curriculum affected the development of students’ 
speech, computer skills, the rhythm of learning and 

found support from the school and parents (Lim, 
C.P., Nonis, D., & Hedberg, J. 2006).

ICT to personal communication and interaction
In Japan, Fujitsu developed a system that con-

sists of four software called ‘Fujitsu Education So-
lution K-12 SNE Kids Touch’ to provide a better 
learning environment for children with SENs. These 
four software programs: “Let’s draw lines!”, “Let’s 
write hiragana!”, “Let’s write katakana!” and “Let’s 
do jigsaw puzzles!”. This system is built on a touch-
based surface, designed to develop the fundamental 
skills of children with SENs. Children with SEN 
such as intellectually handicapped children, physi-
cally disabled children, and developmentally dis-
abled children (Ito, Nozawa, Miyairi, & Takashi, 
2015). This program has been piloted from Octo-
ber 2012 to February 2014 and shows exceptional 
strengths such as great accessibility, ability to im-
port and export educational materials and record 
learning history and the easy user interface helps 
students quickly adapt to the system. Results also 
show that children are motivated to practice with 
the software, while teachers can monitor and keep 
track of the progress through the learning history. 
This model is now under modification according 
to feedback and suggestion during the pilot phase, 
promise to be a great supporting tool for education 
of children with SENs (Ito et al., 2015).

In Belgium, “Modem” communication and com-
puter centre was developed, its mission is to offer 
independent advice and assistance to those in need 
of alternative/augmentative communication and/
or computer adaptations. Modem conducts various 
projects in Belgium. One of them aimed to lower the 
threshold in using ICT when developing communi-
cation aids in special education. The basic help was 
neseccary in developing communicational aides was 
recognised. Modem taught and showed how to start 
and gave how-to instructions to teachers and par-
ents. However, it was not answered the basic ques-
tions like “how can i start?”, people needed an easily 
accessible, transparent and clear way of supporting. 
They created screencasts, step-by-step instructional 
videos that help the teacher or caregiver. These vid-
eos presented in a website-format on a DVD that 
consists of about 100 hyperlinks, background infor-
mation on software, pictograms and photography. 
This information helps the teachers in the practical 
development of the communication aide of theirr 
choice.

Second of them is of the pictograms project. 
Teachers are using more specific free symbols for 
children with special needs in their work. The aims 
of the pictograms project were drawing more than 
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1,000 new or renewed symbols for use in a school 
setting and to develop new teaching materials using 
these symbols.

These symbols purposed to support the educa-
tion of both learners using assistive or augmentative 
communication and learners with poor or no read-
ing skills. They are also intended to maximise vi-
sual support of the verbal communication/informa-
tion for every learner with special needs. More than 
1,300 new or renewed pictograms for education, 
divided into six themes were created. These picto-
grams were placed on a CD that has been included 
in a new book ‘ICT zonder beperkingen’ (ICT with-
out limits). Its peculiarity of new pictograms – it 
includes a modern theme of global citizenship: the 
problem of waste (sorting waste, preventing waste).

In Belarus, researchers created computer pro-
grams that focused on social development and com-
petences for students with learning disabilities. The 
first computer-based programme was developed to 
be used as a diagnostic tool of social competence, 
adapted for senior aged students with learning dis-
abilities. The programme consists of the follow-
ing methods as a diagnostic questionnaire of social 
development;  a questionnaire exploring student 
motivation; a survey of values orientation; an index 
of social development and a socio-metric scale and 
test. 

The second one was developed to promote play-
ing in typical social situations that might not nor-
mally be accessible for students with learning dis-
abilities either living in boarding schools, or those 
having limited physical movement possibilities. It 
composed of two programmes like “Eat Properly” 
and “Give Assistance”, which aimed to help learn-
ers to acquire additional social knowledge about so-
cial norms and rules. The students learn to take on 
social roles, understand and follow social rules by 
solving social situations, simulating role-play.

In 2008-2010 years In France students created 
Handicarte map that helps ‘moving’ on campus. It is 
software that calculates the best itinerary from one 
spot to the other on campus by choosing the easiest, 
most accessible route. The application can be down-
loaded from a web site. Using a global positioning 
system, it creates a digital interactive map, which 
indicates the actual campus routes. The application 
aims at improving the autonomy of people with dis-
abilities by providing them with the best way to go 
from one place to another, keeping in mind their 
personal situation.

Other examples of ICTs supporting communica-
tion and interaction is the Eye-Based Pointing De-
vice (Eye B-Pod) developed by students of the Bina 

Nusantara University in Indonesia, allows users to 
operate the computer by using their eyes. The other 
program, called Linux IGOS Voice Command is an 
an application in the Indonesian language Bahasa, 
allows users to operate their computers using voice 
commands with an application developed for the 
Linux platform (UNESCO, 2013). 

The PTMagicKeyboard is a multiple function 
application. It can be used as a fully configurable 
virtual keyboard, with a predictive text system that 
increases up to 5 times the writing speed. As a sim-
ple example it is possible to produce a keyboard 
with only 8 very large buttons, or have more than 
100 buttons. It incorporates a voice recognition sys-
tem that allows control over the computer by using 
only voice commands. It also has the ability to con-
vert text into voice for any application.

ICT to educational administrative procedures
In Japan, scientists created a special software. 

It helps students with disabilities to show their po-
tentials and abilities. Teachers should use Individu-
alized Education Program (IEP) Software and Re-
sponse (RI) to Intervention software when they will 
work with CWDD. IEP software prunes down the 
work with CWDD that have problems in learnin. 
RI software providing necessary means to evaluate 
the students’ knowledge, monitoring their learning 
progress. It allows to make easy the reporting. 

Staff Performance Management System that 
works online allows monitoring a students educa-
tional plan, changing it if needed and helping learn-
ers to achieve their goals.

In Belarus uses the scientific project of students. 
It called “Development of Automated Integrated 
System (AIS) of Distant Learning, Socio-psycho-
logical Rehabilitation and Employment of Disabled 
in Belarus”. The goal of this project was to create a 
database of information about people with disabil-
ity. It keeps information about everyone with dis-
abilities who wants to do professional re-qualifica-
tion or think about having professional knowledge. 
Also there were informations about actual vacancies 
in the employment market. The final aim of the proj-
ect was helping and supporting people’s social reha-
bilitation. It was achieved through the pruning em-
ployment procedures with an automated system for 
accessing information and e-learning opportunities.

In 2003, it was recognized as a countrywide au-
tomated system for supporting the e-learning and 
employment of people with disabilities. Then, the 
project was included in a State Programme ‘Elec-
tronic Belarus’ for 2003–2005. The AIS base of tu-
tors data able to work with special groups of people 
with disabilities. This project included over 500 tu-
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tors. They can work using e-learning toolkits, can 
teach various curriculum disciplines (economics, 
accounting, marketing, etc.) depending on the spe-
cific needs of the learners.

In Belgium, a Web 2.0 site for educators work-
ing with children or young adults with a disabil-
ity was created, where teachers can share learn-
ing resources like worksheets, lesson plans, tests, 
websites, software, hardware solutions, interesting 
seminars, educational video, pictures, audio and 
etc. This www.leerzogsite.be site is a project-site 
of www.klascement.net, at first, it started as IC-
Thelpt. It is completely free and supported by the 
Flemish Government. Most of the materials found 
on website are distributed with a Creative Com-
mons license, also a special moderator reviews and 
evaluates every new addition and its relation to use 
with children with disabilities. All materials are 
selected from the large database of KlasCement.
net and they are available to sort by type of disabil-
ity, age and topic and etc. As we know, children 
with special needs require a very individualised 
approach and use very specific teaching materi-
als. Teachers often can not find right materials, and 
this site gives the possibility to share and use the 
materials within their specific area of interest. The 
website combines the strengths of Web 2.0 with 
a high standard for quality. It provides the empty 
‘shell’ that is filled by the users, but never without 
losing sight of quality and usability with children 
with disabilities (UNESCO, 2013).

In Bangladesh since 2005 improve the accessi-
bility of reading materials by print-disabled persons 
and provide livelihoods for the visually impaired 
through employment. DAISY for all helps PWD 
reach for more knowledge, especially information 
about legal and their rights. However, it faces the 
challenges of the sustainable fund, mismatched user 
demands, and a lack of DTB contents. Recommen-
dations include improving monitoring and tracking 
system to tracking project progress and identifying 
gaps for provision of meaningful access to informa-
tion, matching users with appropriate technologies 
and relevant information, strengthen partnership 
with other organizations for contents and distribu-
tion of DTBs (YPSA, 2011).

Conclusion

In the time of global information, ICT societies 
have enormous educational potential. The integra-
tion of ICT and its variety of types into the educa-
tional society and pedagogical activity developing 
and formulating a new educational system. In this 

system whhere the student has independence and re-
sponsibility in learning.

The adoption and use of ICTs in inclusive edu-
cation have a positive influence on teaching, learn-
ing and research. ICT can develop the communica-
tion skills of students, motivate them to learn and 
achieve higher results. Also it can be used as train-
ing programmes. These possibilities can affect on 
students accomplishment and achievement. ICT for 
personal communication and interaction IE is the 
system that try to show the belief that education is 
a basic human right and that it provides the founda-
tion for a more just society. The ICT using practice 
in education proved that ICTS are the main tool to 
support education and inclusiveness of the people 
with disabilities.

The results show that the ICTs can help children 
learners to have better learning and communication 
experiences. Despite of ICTs have impacted on ed-
ucational practice in inclusive education to day in 
quite small ways but that the impact will grow con-
siderably in years to come and that ICT will become 
a strong agent for change among many educational 
practices. 

Also, we shoul take into problems common to 
all countries, which were examined by us, include:

o Widespread use of assistive technologies, 
inaccessibility of ICT.

o АT does not cover the needs of all consum-
ers, there is no technical support.

o Negative attitude of teachers who do not 
see and underestimate the potential of using ICT by 
people with disabilities.

o Insufficient support of teachers and stu-
dents, which makes it impossible to consider ICT as 
a pedagogical tool, and not as an addition to tradi-
tional teaching methods.

o Necessary of policy and economical sup-
port of using ICT in inclusive education

To create flexible, accessable ICT based IE sys-
tem we shoul take into this barriers into. 

Also, there are not the universal tool or program 
that can be used in all above-mentioned themes or 
one that can suit all costumers. 

It is necessary to create a program that will be 
convenient and accessible for all users of children 
with disabilities and normal children. it is important 
to take into account age, psychological, pedagogical 
and physiological development, peculiarities of chil-
dren’s development, abilities and opportunities, it is 
important to take into account the influence and activ-
ities of the children of the program in the same way.

А teacher, as a person who carries responsibility 
and plays a main and important role in children’s 

http://www.leerzogsite.be
http://www.klascement.net
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life and has a great influence, must convey and teach 
the right use of programs.

For this it is important that the teacher and stu-
dents are information literaty.

It is not possible for the government alone to 
implement the use of ICTs in inclusive education. 
ICTs application should not be a top-down policy 
but rather be a bottom-up which the special educa-
tion needs are first identified and then resolved with 
appropriate ICTs application. Therefore, it requires 

efforts and resources from all stakeholders from the 
policymakers, private sectors, international orga-
nizations, school leaders, teachers, and especially 
people with disabilities themselves to make the best 
out of an ICTs-enabled inclusive education.
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INTERACTIVE LECTURES AND ROLE PLAYING  
IN TEACHING PHYSICS AND ASTRONOMY

Teaching is the process of shaping and developing student’s personality, knowledge, and business 
skills, in accordance with modern requirements. Therefore, also teachers should enrich their methods in 
accordance with these requirements. Game-like living situations, role playing, theatrical performances 
are possible tools in order to increase students’ interest and allow them to acquire the knowledge and 
skills which could be applied in practice in the future. The main requirements for these games are an 
incorporation of learners into the image of professional-pedagogical thinking. Triggering an active par-
ticipation of pupils and students is a part of constructivistic teaching strategies. 

This article describes how to teach and explain physics and astronomy, using games, role-playing 
and theatric performances played by elementary school pupils. We report a long (15 years) experience 
developed in Poland at Nicolaus Copernicus University, and later applied in other places, including the 
National Science Center in Warsaw and also abroad. 

Methods of increasing the effectiveness of teaching using role-playing games as an element of com-
petition at school of Kazakhstan were considered. Both experiences revealed to be very successful.

Key words: teaching, game-based teaching, business games, role-playing games, constructivism. 
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Физика мен астрономияны оқытудағы  
интерактивті дәрістер мен рөлдік ойындар

Оқыту – бұл білім алушының жеке тұлғасын, оның білімі мен құзыреттіліктерін және  іскерлік 
дағдыларын заманауи талаптарға сәйкес қалыптастыру және дамыту  үдерісі. Мұғалімдер 21 
ғасырда  педагогика ғылымдарының жаңа жетістіктеріне және қоғамның жаңа талаптарына сәйкес 
оқыту және тәрбиелеу әдістемесін белсенді түрде жаңартып отырады. Жаңа құралдарды,  оқыту 
әдістерін қолдану – балалардың  мотивациясын, білім алуға деген қызығушылықтарын, білім, 
білік, дағдыларын, құзыреттіліктерін арттыруға ықпал етеді. Педагогтер сол үшін бейнелі кәсіби-
педагогикалық ойлауды жетілдіреді. Мұндай тұрғылар оқытудың конструктивті стратегияларымен 
байланысты  болғандықтан педагог  те, оқушылар да  белсенділік танытады. Оқушылар мен 
студенттердің белсенді бастамашылық етуі конструктивті оқыту стратегияларының бір бөлшегі 
болып саналады. Мақалада ойын әрекеті, рөлдік ойындар және театр қойылымдарын пайдалану 
арқылы физика және астрономияны оқытудың тәжірибесі жинақталған. Бұған бастауыш 
сынып оқушылары қатысқан. Польшадағы Николай Коперник Университетінде қолданылған 
15 жылдық оқыту тәжірибесі  жүйеленіп, талданған. Бұл тәжірибе  басқа да орындарда, атап 
айтқанда Варшавадағы Ұлттық Ғылыми орталықта  және сол сияқты шет елдерде де таратылған.  
Қазақстан мектептерінде рөлдік ойындарды жарыс элементі ретінде қолдана отырып оқыту 
тиімділігін арттырудың  әдістері қарастырылған. Польшада және Қазақстанда оқытудың мұндай   
тәжірибесін  салыстыру екі елдің де табыстылығын көрсетті.

Түйін сөздер: оқыту, ойын арқылы оқыту, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, конструктивизм.
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Интерактивные лекции и ролевые игры  
в преподавании физики и астрономии

Преподавание – это процесс формирования и развития личности обучающегося, его знаний, 
компетенций и деловых навыков в соответствии с современными требованиями. В 21 веке учителя 
интенсивно обновляют методики обучения и воспитания в соответствии с новыми достижениями 
педагогической науки и новыми требованиями общества. Применение новых инструментов – 
методов обучения способствует повышению мотивации детей, интереса к приобретению знаний, 
умений, навыков, компетенций. Для этого педагоги совершенствуют образное профессионально-
педагогическое мышление. Такой подход связан с конструктивисткими стратегиями обучения, 
когда активизирован и педагог, и учащиеся. Инициирование активного участия учащихся и 
студентов является частью конструктивистских стратегий обучения. 

В статье обобщен опыт преподавания физики и астрономии через использование игровой 
деятельности, ролевых игр и театральных представлений. В них принимали участие ученики 
начальной школы. Систематизирован и проанализирован 15-летний опыт обучения, используемый 
в Польше в Университете Николая Коперника. Этот опыт распространялся в других местах, включая 
Национальный Научный центр в Варшаве, а также за рубежом. Рассмотрены методы повышения 
эффективности обучения с использованием ролевых игр как элементов соревнования в школе 
Казахстана. Сравнение такого опыта обучения Польши и Казахстана показал их успешность в 
обоих странах.

Ключевые слова: обучение, игровое обучение, деловые игры, ролевые игры, конструктивизм.

Introduction 

Education is one of the key factors affecting the 
development of any country at any time. In a period 
of massive and fast spread of information, bring-
ing some long-lived knowledge to the memory of 
the learner is not an easy task. The education sys-
tem should prepare not only qualified teachers but 
also skilled and creative professionals, with high 
pedagogical capacities (Shulman, 1987) That is, 
the teacher of today should be able to choose the 
approach that corresponds to the topic and decide 
which method to use when planning lesson (Akim-
khanova, 2020). 

Already the founder of Western didactics, Jan 
Amos Comenius wrote in his Didactica Magna 
(1667) that teaching should be fast, pleasant and 
durable. It is number three in the list of famous 
saying by Confucius that learning through action 
is the most effective way of cognition: things 
created and experienced by person himself are more 
memorable (Kan, 2019). Therefore, it is extremely 
important to involve students and/or pupils into 
the process of learning, also emotionally. Today’s 
teacher should use a variety of creative technology 
that is relevant to the topic, including role playing, 
interactive theatre (Rochowicz, 2011), and games. 

Several authors find that game-based teaching/
learning methods are the most effective and 

promising way for professional development (Pivec, 
2011; Awwal, 2016; Drachen, 2009). Role-playing 
and business games expect students to put themselves 
in the place of other people, look at the problem from 
other perspective and make the decision by themselves 
(Alimov, 2009). Role playing (and didactical theatre) 
is based on a pre-prepared dialog. Furthermore, 
participants do not have to read or memorize by heart 
their dialogs but natural role-playing is important 
(Karapetya, 2004). In role-playing and business 
games, students apply their theoretical knowledge 
in situations similar to life cases. They demonstrate 
the understanding the nature and content of problems 
in such games, and develop their creativity level by 
looking for solutions (Jackson, 2000). 

Role-playing games are suitable for all 
population groups from children to the elderly, 
and to people with physical disabilities (Hawkes-
Robinson, 2008). Especially, the role-playing games 
are useful for the maturation and development of 
the child (Mailybayeva, 2019; Usmanov, 2019; 
Kapenova, 2020).

In a role-playing game, a group of students is 
viewed as a reduced model of the whole society, 
or as a reflection of a social process, or a particular 
cognitive situation, where they are tasked to 
replicate, simulate, mimic, and “play out” public 
relations, problems, situations, imaginations etc.. 
That is why the main theme of role-playing games 

file:///C:/Users/user/Downloads/ 
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is playing the “society”, considering and discussing 
the problems of society (Alimov, 2009). A scheme 
of goals in role-playing games and other educational 
theatric “events” is shown in fig. 1.

In this paper we describe three didactical tools 
to teach physics and astronomy developed at our 
schools in different countries: 

•	 role-playing games as a competition at the 
Republican Physics and Mathematics School of Ka-
zakhstan

•	 pupils’ theatre to play “Robot’s fairytales” 
by Polish SF writer Stanisław Lem

•	 interactive plays to explain the Solar system 
during lessons for children at Nicolaus Copernicus 
University. 

Role-playing games as a competition in teach-
ing physics and astronomy (Figure 2)

It is necessary not only to maintain the interest 
of young people in education, but also to motivate 
and increase their enthusiasm (Prosvirova, 2006). A 
student who studies gradually in one direction might 
feel that he or she had already achieved the neces-
sary results, which will make him or her research 
less (Akhmedova, 2013). We, teachers, have to to 
be able to properly organize the demonstration of 
knowledge and interest in science of talented stu-
dents (Zvereva, 2015). Being able to show all fasci-
nating and wonderful sides of science using games 
in education will pave the ground for their research 
and interests.

Figure 1 – Types of business games in educational process (Kungurova, 2013)

The educational process uses 
types of business games:

Imitation

Operational 

Role-playing 
games 

Business 
theater 

Psycho and 
sociodrama

Events, specific activities of people can be imitated.
For example: meetings, discussion of a work plan,
conducting a conversation, etc. The scenario of the
simulation game in addition to the plot of the event
contains a description of the structure and purpose of
the simulated objects and processes.

Games can be used to perform specific specific
operations. For example: solving production tasks,
methods of writing articles and reviews, etc.

Tactics of behavior, actions, fulfillment of the
functions and duties of a particular person are being
worked out.

This is a socio-psychological theater, in which the
ability to feel the situation in the team, evaluate,
change the state of another person is practiced.

Using this method, a scenario is created that
describes specific situations, roles and
responsibilities of actors , and their tasks.

Figure – 1. Types of business games in educational process (Kungurova, 2013)

As mentioned above, role-playing in training 
helps the participant to raise their interest in phys-
ics and behave freely. We have practiced the role 
and business game with students of the Physics and 
Mathematics State School outside of classes several 
years. The results show that this game is very inter-
esting, positive and scientific, and students are glad 
to participate in the tournament and show their inter-
ests in doing science works. The pupils are looking 
forward to and preparing for this “competition”. The 
format of this game likes to the “International Tour-

nament of Physicists” (from the IPT official website, 
2020). The site archive contains unusual problems 
and study progress of research that are very interest-
ing in physics also you will be able to see detailed 
results and individual performances (IPT problems). 

Unlike typical physics exam, the problems must 
not only be presented, but also challenged and re-
viewed by the other participants (Concept of the 
IPT: the Physics Fights, 2020). 

In the figure 2 shown some fragment from the 
game.
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Each team prepares to 12 practical activities in advance (presentations, photos and videos), while the parts are divided among 
each member of the team (reporter, opponent, and reviewer). This means each team has a speaker, an opponent, and a reviewer. 
Now, let us discuss the parts in brief (orderly):

Reporter makes the team’s solution 
to the problem orally. The report should 
contain a statement of the problem, a re-
view of the available data on the nature 
of the problem, the main ideas and meth-
ods for solving the problem, including a 
description of observations and experi-
ments, as well as clearly formulated con-
clusions. The report is accompanied by 
presentations.

Opponentmakes a speech by giv-
ing constructive feedback to the solution, 
made by the speaker, as well as content 
and the form of the report. The opponent 
should highlight the positive points in the 
speaker’s speech. Possible inaccuracies 
and mistakes in the opponent’s under-
standing the problem’s nature and in the 
solution proposed by him should be noted 
in his speech. The opponent must agree or 
disagree with the report’s conclusions and 
may offer his own conclusions.

Reviewersummarizes and analyses 
the discussion between the speaker and 
the opponent, gives concise feedback to 
the speaker and the opponent’s speech, 
highlighting positive points and possible 
flaws. He also makes his own conclusions 
regarding the discussed issue. 

The jury assesses them for their preparation for the game and their role-play.
 Time should be followed strictly according to the regulations.

Figure 2 – Game process

Figure 3 – Schoolchildren of Physics-Mathematics State School are playing role games:

а) A student in the role of «the opponent» is asking the reporter 
of the opposite group questions

b) A student in the role of «the reviewer» is making his own 
conclusions regarding the discussed issue

 This is a role playing game according to the 
pupils: 

•	 improves business relationships;
•	 helps spend free time very usefully;
•	 creates and motivates interest in science;
•	 searching for solutions to practical prob-

lems improves worldview.
According to teachers, conducting role-playing 

games as a competition makes it possible to see 
and evaluate the different sides of each student; and 
schoolchildrens are very interested in acting the 
parts of “the reporter”, “the opponent”, “the review-
er”, also, role-playing games as a competition helps 
the structure of “research” competencies.

In generally, situation based role-play games are 
the space for intensive communications that provide 

opportunities to gain experience in interpersonal in-
teraction, as well as experience of controlling own 
expectations. 

Playing live physics

Physics, even in the form of lectures with shows, 
is usually presented ex-cathedra. The lecturer and 
the viewer are separated by a long table and an im-
passable barrier: “I teach, you learn.” This barrier 
should be abolished by all possible means, if we 
want to form really independently thinking “work-
force” (Awwal, 2016).

Historically, in the USA, already on 60-ties, the 
first opening of physics towards broad public were 
interactive exhibitions and science-centres, see for 
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ex. (Karwasz, 2012). The free interplay of the visitor 
with the physical objects changes roles: everybody 
is induced to a free research. As one of us (GK) 
wrote in 1997 in the introduction to “Toys and Phys-
ics” (Karwasz, 2005): – Can I play? – Definitely, 
you’ll discover something! 

“Physics and Toys” exhibitions were invented 
by prof. Vittorio Zanetti from University of Trento 
and then brought to Pedagogical Academy in Słupsk, 
were we (GK) moved in 1996. From 2006 “Physics 
and Toys” spread further, also to NCU Toruń. NCU 
had, in turn, experience in lessons, with showing 
many experiments, open to schools. Still, admis-
sion to the cathedral of the main lecture hall at the 
Institute of Physics was forbidden for children and 
adolescents.

This changed in 2007 when the competition of 
the Department of Physics of the Nicolaus Coperni-
cus University for primary schools was announced 
for the first time. The theme was competition in 
making fly self-made hot air balloons. The peda-
gogical point was not on the very construction but 
on the involvement of the whole class, supporting 

the school team. The competition consisted in three 
categories: 

1. prepare a poster on the mongolfiera balloon 
or the history of flights (here, unfortunately, parents 
did majority of the work)

2. construct a balloon that will fly up to the 
ceiling of the lecture hall for the longest time, see 
fig. 4а

3. make the most noisy support: here the whole 
class was involved and we measured the applause 
by the acoustic noise meter, see fig. 4b

The competition released unexpected resources 
of fantasy, technical passion and the will to com-
pete, see the faces of pupils in fig. 4. The old hall of 
Nicolaus Copernicus never heard such an enthusi-
asm of children!

The next year, the theme was music and sounds. 
The competition consisted of bands of several pu-
pils who were allowed to play on any object, but 
only one could be a real musical instrument. This 
time cooperation required help from music teachers. 
Some teams played kitchen pots, and the winners – 
the zips from own coats. 

Figure 4 – Pedagogical interactions in didactics – inducing the emotive involvement and  
group collaboration via teaching physics: competitions “Pumping a balloon” for primary schools at NCU in 2007.  

Idea G. Karwasz, implementation with K. Rochowicz, K. Przegiętka, A. Karbowski and K. Służewski (on left photo).  
Photo A. Karbowski, from (Karwasz, 2012) reproduced with permission

Our next competition associated, as every year 
with Science Festival in Toruń, introduced theater 
as a didactical tool. The competition was associated 
with the International Year of Astronomy (2009). 
We proposed reading (and performing) a master-
piece of Polish literature of the 20th century, which 
are “Robot Fairytales” by Stanisław Lem. The goal 
was another attempt to stimulate the cooperation of 
teachers, this time of physics, Polish language, mu-
sic, art and, as the main aim – a creative activation 

of children. The competition consisted in the prepa-
ration and presentation by a group of students of a 
short theatrical performance, being an illustration 
or inspired by one of the “Robot Fairytales” (Lem, 
1964) by Stanisław Lem. We wanted pupils to be as 
creative as possible and to stimulate their imagina-
tion. The results really exceeded expectations.

A group of students from the middle school (13 
yrs old) in Toruń presented an almost professional 
performance in which a whole range of stage mea-
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sures (including walking on stilts, see photo 5 on the 
left) was used. Another group (14 yrs old) answered 
the question, how from quark-gluon melassa the 
universe appeared in Big Bang. Girls in three fun-
damental “colours” of quantum chromo-dynamics 
danced.

A great surprise for all viewers was a carefully 
thought-out and prepared presentation of the Pri-
mary School students in Zieleń, the small village 
not far from Toruń. The subject was about a elec-
tro-dragon which started to eat the Moon (in fact, it 
resembled a French croissant). The dragon resisted 
any attempt to destroy it, until a mathematician 

send him three instructions. The last one was to 
make operation “Moon” minus “Moon”= ? See the 
result on the photo below (fig.6a). Students (and 
teachers) have shown extraordinary creativity. We 
brought the team to Warsaw, to the national sci-
ence festival: Robot’s theatre became a part of the 
permanent show. Zieleń is a small village, so prize 
(a working robot) brought them an immense happi-
ness. Didactics is not only the contents on physics, 
but also opening all possible capacities of the pu-
pil: communication, self-presentation, proud of the 
place of origin, collaboration in the group, emo-
tions to win (and loose). 

Interactive physics and astronomy

The main conceptual change in teaching phys-
ics for schools that brought to NCU in 2007 is 
the full (i.e. possibly full) involvement of the 
audience in any lecture that we do for schools, 
open public, university students. Coming again 
to Confucius, we can read the formula of Gali-
leo’s transformations for a constant-velocity mo-
tion, we can try to understand why Newton’s first 
law does not distinguish the rest from a uniform 
velocity, we can speak about Einstein’s equiva-

Figure 5 – Fun, didactics and learning in one staging: 

a) “How has the world survived?” by S. Lem in the 
implementation of the gymnasium from Toruń, in the 
background a lecture on the transit method of planet 

discovery;

b) “How did the universe arise form the quark-lepton 
soup?” – question asked and answered by young people from 

Bydgoszcz middle school

(photo: K. Służewski).

lency, or, simply we can fly with closed eyes on a 
hovercraft, convinced that staying at rest (and the 
whole audience is laughing). Nobody will forget 
this experience. 

The experiment with hovercraft was not in-
vented by us. We introduced two elements: the first 
one is the didactics of the constant-velocity motion. 
Without an external system of reference (i.e. in si-
lence and with eyes closed) there is no way to dis-
tinguish the motion from staying at rest. The second 
element is pedagogical: we divide the roles – a bald 
space traveler (he or she must weight possibly un-
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der 35 kg mass, for technical reasons) risks his/ her 
life to report us the space flight experience and the 
whole audience, who follows the “flight” not know-
ing the didactical scope. 

The initial point of our interactive/ role playing 
didactics is always the same: please, identify the dif-
ficulty in the process of understanding and use the 

whole your imagination to explain it with physical 
objects. In astronomy we have a kind of dualism: 
Copernicus said the Earth rotates around Sun, so we 
keep this picture in our mind, but in reality we see 
something different – the Sun rises and falls. Should 
we believe Copernicus (and school teachers) or our 
eyes? 

Figure 6a – „Electro-dragon which started to eat  
the Moon” by primary school students from Zieleń.

Figure 6b – Proud creators  
with the prize in their home village

Figure 7a – The lecture „Copernicus in a short trousers”: 
the experiment with hovercraft used in the didactics of the 

constant-velocity motion

Figure 7b – The student pointing at the Earth (pin head size) 
in the proposed Solar System model

If we enter into details, a number of questions 
rises, for “common” people, i.e. those, to whom sci-
ence divulgation is addressed: why the clock arrows 
go “clock-wise”? Where should we search planets? 
How far is the Moon? 11 hours by a rocket, if going 
on a straight line. How big is Jupiter? 

We use two “master” didactical concepts: first, 
we construct the knowledge in interactive manner, 
using the notions brought by the audience. We call 

this concept hyper-constructivism (Karwasz, 2019), 
as we go beyond the social constructivism of Berger 
and Luckmann (Berger, 1966). The second basis of 
our didactics we call neo-realism: one should show 
everything with physical (i.e. tangible) objects. 

In the question of planet sizes we use an orange, 
a pin, and a bigger (5 mm head diameter) pin. We 
place the pin (Earth) at ten meters from the orange 
(Sun): “no! further, further! go outside the class”. 
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Again it is not saying “The distance Earth-Sun is 
150 mln kilometers” or even “The distance Earth-
Sun is approximately one hudred times bigger than 
Suns’ diameter”, but an interactive playing with stu-
dents carrying the orange and the pin – a heuristic 
surprise to everybody. To show dimensions of Earth 
and Moon we have two rubber balls with different 
diameters, see fig. 6a. For the mechanics we need 
three pupils: the Earth revolves fast, rotates around 
slow, and Moon? Does it revolve? See figure 8 for 
two scenes from this lesson. 

 Elements of the theater are present in all rou-
tine shows performed by the Division of Didactics 
of Physics at the Nicolaus Copernicus University. 
This is not only because we operate in the home-
town of Nicolaus Copernicus. Our sad conster-
nation is that even in Copernicus’ town nobody 
knows (nobody reads) what is written on his monu-
ment. In Latin it says: “Terrae motor solis caelique 
stator”. And using this Latin sentence, we close the 
“duality” gap in teaching astronomy to the-man-
in- the-street.

Here, the first impression after participating as a 
spectator to such interactive lessons (Zh.Akimkha-
nova):

The organizers of the lecture proved that even 
the “complex (i.e. difficult) physics” can be under-
stood and remembered by young pupils and they 
show a vivid interest in physics. Presnted in simple, 
interactive way physics is not difficult if you under-

stand. Physics starts from grade 7 schools in Ka-
zakhstan, but to my knowledge, experiments in such 
a big lecture hall are never shown. In Toruń, some 
children were from 4th form of elementary school. 
As a future scientist and university teacher, it was a 
unique experience for me. 

I would recommend to provide such interest-
ing lectures in Kazakhstan, including the interac-
tive “theatre”. This lecture presented experiments 
and games, together with examples which interested 
each participant, including me. It seems difficult, 
if not impossible, to attract children from different 
schools and regions for more than 1 hour. What 
was the most surprising that they didn’t want to 
go home. Moreover, after the lecture, some pupils 
came to the professor to find out answers to their 
questions which were arisen after they had listened 
to the lectures and some schoolchildren asked for 
an autograph. This is shown by the experience of 
the organizers and their successful examples. They 
proved the effectiveness of teaching using game ele-
ments in physics lessons.

The common goal of these activities is to release 
creative activity among children through surprising, 
interdisciplinary activities, by stimulating the unity 
of action within various arts and sciences. Didactic 
theater seems to be a great way to stimulate interdis-
ciplinary cooperation of teachers, group cooperation 
between students and to awaken their fantasies and 
creativity.

Figure 8 – Professor Grzegorz Karwasz explains the Solar System to children through role-playing games.

a) Explaining relative sizes of Earth and Moon. b) Simulating the mechanics of Solar system: Earth rotates in 
23h56’, Moon revolves in one month, Sun rotates in 24,5 days

Photos by Zhuldyzay Akimkhanova
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Obviously, as we wrote in the introduction, 
the role to be played by the public must be very 
well planned before the lecture and all technical 
aspects checked before. The hovercraft is hid-
den during the whole lectures, and only when 
all aspects of traveling to Moon are explained 
(it is cold, it is dark, it is silent), we take-out the 
“space craft”. Then we need a rocket. “No! this 
is not an old vacuum cleaner! This is a rocket”. 
Like in a good drama, the surprise is absolutely 
needed. 

Also the requirement to the lecturer are high. 
He/ she must keep the narration fast (when children 
are emotionally involved it is difficult to control the 
attention of the whole, 200 pupils, audience). He/ 
she must be able to answer quickly all possible ques-
tions. Finally, she/he must know both physics and 
pedagogy. But the constant, lasting interest in inter-
active lectures in Toruń is a sign that we could apply 
them also in Kazakhstan. 

Conclusions

In this article, we summarize the achievements 
in learning through the rational use of role-playing 
games. This is due to the fact that games in people’s 
memory remain long and interesting.

Activating participants’ learning materials through 
role-playing – allowed participants to think critically, to 
discuss and to study, to look at the task from an alternative 
poins of view. Role-playing games also allowed partici-
pants to gain experience outside the classroom, prepare 
for specific learning scenarios and feel more responsible. 
The role playing as a competition gives students the op-
portunity and motivation for further learning.
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