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ОРТА МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 

ӘДІСТЕМЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 

 
Қ.Е. Ерсұлтанова 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

2 курс магистранты   

Алматы қ., Қазақстан 

С.Д. Төребек 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

2 курс магистранты   

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазіргі уақытта қалыпты дамып келе жатқан құрдастарымен бірге жалпы 

білім беру ортасында мүмкіндігі шектеулі балаларды инклюзивті оқыту тәжірибесі белсенді 

дамып келеді. Оқытудың бұл нұсқасы жаппай мектеп пен мұғалімдерге бірқатар 

проблемаларды қояды: инклюзивті сыныпта сабақты қалай ұйымдастыру керек, мүмкіндігі 

шектеулі балаға қандай есеп формаларын қолдану керек. Бұл бағыттағы зерттеулердің 

маңыздылығы студенттердің жеке қажеттіліктерін ескере отырып, икемді білім беру жүйесін 

дамыту қажеттілігінен туындайды. Инклюзивті білім берудің мақсаты – білім алу үшін 

жағдай жасау, соның арқасында кез келген бала өзінің жеке ерекшеліктеріне қарамастан 

бейімделе алады. Мұндай білім берудің міндеттері ерекше балаларды мектеп жүйесіне қосу 

және олардың теңдігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, орта мектеп, информатика пәні, білім беру 

әдістемесі. 
 

Кіріспе 

Инклюзивті білім беру – ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуына 

қолжетімділікті қамтамасыз ететін барлық балалардың әртүрлі қажеттіліктеріне бейімделу 

тұрғысынан білімнің барлығына қолжетімділігін білдіретін жалпы білім беруді дамыту 

процесі. Инклюзивті білім берудің мақсаты – жеке ерекшеліктеріне қарамастан кез келген 

бала бейімделе алатын білім алу үшін жағдай жасау. Мүмкіндігі шектеулі баланың заманауи 

әлемге бейімделуі үшін түзету мектептерінде информатика сабағына ерекше көңіл бөлінуде. 

Біріншіден, бұл әртүрлі санаттағы балаларға арналған жабдықталған компьютерлік 

сыныптардың дәлелі. Екіншіден, сабақты әдістемелік қамтамасыз етумен қарқынды жұмыс 

жүргізілуде. Себебі, түзету мектептерінде жалпы білім беретін мектептің жұмыс 

бағдарламалары бойынша оқу-тәрбие үрдісін жүргізу әрдайым мүмкін бола бермейді. 

Үшіншіден, сабақтар практикалық жұмысқа бағытталған, өйткені мүмкіндігі шектеулі 

балалардың дағдылары көп жағдайда сау балаларға қарағанда әлдеқайда баяу дамиды [1]. 

 Дегенмен, іс жүзінде көптеген жалпы білім беретін мектептер әрқашан «ерекше» 

баланы қабылдауға дайын емес. Біріншіден, сапалы білім алу үшін көп жағдайда мектепте 

мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасына қажетті арнайы құрылғылар болуы қажет. 

Екіншіден, көптеген мұғалімдер сыныпта мүгедек баланың пайда болуына кәсіби тұрғыдан 

да, психологиялық тұрғыдан да дайын емес. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды инклюзивті білім беруге оқыту бойынша 

тәрбиешілерге арналған ұсыныстар: 

1. Офтальмологтың ұсыныстарын зерттеңіз. 

2. Баланың жұмыс орнын көру түріне қарай орналастырыңыз. Қосымша 

жарықтандыруды қамтамасыз еткен жөн. 

3. Тапсырмаларды орындау уақытын көбейту, мұндай балаларда жұмыс 

жылдамдығының төмен болуына байланысты, жазу сапасына қойылатын талаптарды азайту. 
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4. Көздің шаршауын жеңілдету үшін визуалды гимнастиканы қолданыңыз, баламалы 

әрекеттер. 

5. Мұғалімнің сөзі өлшеніп, сұрақтар нақты, анық, қысқа болуы керек. 

6. Оңтайлы көрнекі қабылдау үшін жағдайларды қамтамасыз ету. 

7. Түсі, контуры, өлшемі анық көрінетін оқу материалын қолданыңыз. 

8. Тақтаға заттарды бөлек орналастырыңыз. 

9. Объектіні бақылау үшін көрсеткіштерді пайдаланыңыз. 

10. Көру қабілеті нашар балаға егжей-тегжейлі қарау үшін тақтаға жақындауға 

мүмкіндік беріңіз. 

 

Әдістер 

Инклюзивті білім беруде информатика сабақтары маңызды рөл атқарады. Мектептерде 

компьютерлік сыныптар жабдықталып, оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуде, практикалық 

жұмыстарға назар аударылуда, өйткені көп жағдайда мүмкіндігі шектеулі оқушылардың 

дағдылары сау оқушыларға қарағанда баяу дамиды [2]. 

Инклюзивті білім беретін мектептерде информатика сабағына қойылатын кейбір 

маңызды талаптарды ерекше атап өтуге болады [3]: 

− мұғалім тек пәнді біліп қана қоймай, сабақты ұйымдастырудың әртүрлі формалары 

мен әдістерін меңгеруі, ақпаратты балаларға қолжетімді етіп беруге дайын болуы; 

− жеке оқушының да, бүкіл сыныптың да психикалық және физикалық 

мүмкіндіктеріне сәйкес білім, білік және дағды құрылымын түзету қажет; 

− әр сабақта оқушылардың қабілетіне сәйкес жеке-жеке сараланған тәсіл болуы керек. 

Мысалы, бағдарламалау, сайт құру және саңырау және мылқау балалар үшін логика мен 

алгоритмдеу қиын; 

− дидактикалық материалдар баланың даму деңгейіне сай болуы керек, сабақ 

техникалық жағынан жабдықталуы керек; 

− компьютермен жұмыс болса, онда мұғалім оқушыларға әрекеттер алгоритмін 

көрнекі түрде көрсетуі қажет; 

− өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар ұқсас мысалдарды талдағаннан кейін берілуі керек; 

− сабақ әрқашан өткен сабақтарда алынған ақпаратты қайталаудан басталуы керек; 

− оқыту кезінде оқушының практикалық іс-әрекетінің тәжірибесіне және барынша 

дамыған қабілеттеріне назар аудару қажет, себебі мүмкіндігі шектеулі балалардың логикасы 

аз дамыған және концептуалды аппараты аз қалыптасқан. Информатикамен байланысты 

ұғымдар, әсіресе «Компьютер құрылымы» тақырыбына қатысты түсінікті ассоциацияларды 

тудыруы керек; 

− монотонды әрекеттерден зерігу салдарынан мүмкіндігі шектеулі балалардың 

зейінінің төмендеуін ескеру қажет. 

Сабақты құру кезінде мұғалім сабақты үш кезеңге бөледі [4]: 

1. Ұйымдастыру-дайындық кезеңі сабаққа белсенді қатысуды және нәтижелі жұмыстың 

алғы шарттарын білдіреді. Балалардың психикалық, психологиялық және физикалық 

мүмкіндіктері әртүрлі болғандықтан, олар ақпаратты басқаша қабылдайды. Себебі бұл кезең 

ең қиын кезеңдердің бірі. Зейінді белсендіру үшін тапсырма, диалог немесе ойын түрінде 

бірнеше жаттығуларды алдын ала дайындау керек. Көп жағдайда ойын технологияларын 

пайдалану тиімдірек нәтижелерге ықпал етеді. Балалардың компьютермен жұмыс істеуге, 

дәптердегі тапсырмаларды орындауға немесе өздік жұмысына психологиялық тұрғыдан 

дайын болуы үшін мұғалім оқушыларға сабақта не істейтінін бірден түсіндіруі керек. 

2. Негізгі кезең сабақтың негізгі міндеттерін шешеді. Біріншіден, мұғалім сабақтың 

мақсатын қайталап, оның көмегіне сене алатынын айта отырып, тапсырмаларды бөліп 

көрсетуі керек. Осыдан кейін сіз өткенді қайталауға немесе жаңа материалды оқуға кірісуіңіз 

керек. Жақсы меңгеру және толық қабылдау үшін білім мен дағдыларды нақтылау үшін 

оқытылатын материалға жүйелі түрде сілтеме жасау қажет. 
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3. Қорытынды кезең – қорытындылау. Мұғалім оқушылармен нені үйренгені, нені жаңа 

білгені туралы әңгімелесуі керек, балалар сабақтың тақырыптары арасындағы байланысты 

көруі үшін келесі сабақтың тақырыбын талқылауға болады. Үйге тапсырма беру, сабаққа 

баға қою, жұмыс орнын ретке келтіруге мүмкіндік беру керек. 

Өз кезегінде оқушыларда 21 ғасырдағы жоғарыда аталған дағдыларды қалыптастыру 

және дамыту толығымен мұғалімнің, оның ішінде информатика мұғалімінің мойнына 

жүктеледі [5]. Сонымен, информатика пәні мұғалімдерін кәсіби даярлау процесінде осы 

жағдайларды ескеріп, оны болашақ мұғалімдердің болашақ кәсіби іс-әрекетінде студенттерде 

көрсетілген дағдыларды қалыптастыруға ықпал ететін әдістер мен құралдарды пайдалануға 

үйретуге бағыттау қажет.  

Бүгінгі таңда пайда болуы мен дамуы Интернеттің пайда болуы мен дамуымен және 

АКТ мүмкіндіктерінің ауқымының кеңеюімен тікелей байланысты электрондық, 

қашықтықтан, желілік, виртуалды, мобильді оқыту, бұлтты технологиялар, смарт 

технологиялар өзекті бола түсуде. Өздеріңіз білетіндей, информатика жаңа технологияларға, 

оқытудың әдістері мен формаларына жылдам бейімделуімен ерекшеленеді. Сонымен қатар, 

информатиканың өзіне тән қасиеттері пәнаралық байланыстың болуы, практикалық 

бағыттылығы (өмірге байланысты мәселелерді шешу), интеграциялық, АКТ-ны оқу 

процесінде тікелей объект, оқу құралы ретінде пайдалану, т.б. Информатиканы оқу 

оқушылардың жеке әлеуетін қалыптастыруға, оқу іс-әрекетінің әмбебап әдістері негізінде 

мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетінің тиімділігін арттыруға, олардың қазіргі 

заманда табысты әлеуметтенуіне үлкен мүмкіндіктер береді [6]. 

Жалпы білім беретін оқу орындарынан басқа арнайы (түзету) оқу орындары бар. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда мұндай мекемелердің жалпы білім беретін 

мекемелерден артықшылығы зор. Түзеу мектептері үлкен мемлекеттік қолдауға ие, 

сондықтан мұндай мекемелер қазіргі кезеңде тек мұғалімдерге ғана емес, сонымен қатар 

балалардың ата-аналарына да әдістемелік көмек көрсететін оқу-әдістемелік (ресурстық) 

орталықтардың қызметін атқара алады. Осындай арнаулы оқу орындарының тағы бір 

артықшылығы – мұғалімдердің «ерекше» балалармен жұмыс істеуге кәсіби дайындығы, 

қосымша құзыреттер алуы, балалармен толыққанды қарым-қатынас жасау үшін қажетті 

қосымша курстарда оқыту [7]. Түзету мектептерінде мұғалімдер балалармен жұмыс істеуге 

психологиялық дайындықпен қатар сабақтың жоғары деңгейін де көрсетеді. Функционалдық 

мақсатына қарай электрондық білім беру ресурстарының кейбір түрлерін 1-кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 1. Функционалдық мақсатына қарай электрондық білім беру 

ресурстарының кейбір түрлері 

 

Түрі Сипаттамалар

ы 

Жасау 

құралдары 

Қолдану 

Презентациялар Аудио және 

бейнеклиптерді, 

анимацияны, 

интерактивті 

элементтерді қамтуы 

мүмкін слайдтар мен 

арнайы эффектілер 

жиынтығы 

Microsoft 

PowerPoint 

OpenOffice Impress 

Студенттердің өз 

бетінше пайдалануы 

үшін жобаларды 

көрсету, сабаққа 

сүйемелдеу 

Электрондық 

энциклопедиялар 

Ғылыми-

анықтамалық 

нұсқаулық 

(энциклопедия, 

сөздік, анықтамалық) 

Гипермәтіндік 

жүйелер 

Гипермәтіндік 

белгілеу тілдері 

(мысалы, HTML) 

Ақпаратты іздеу 
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компьютер арқылы 

электронды түрде 

ұсынылған. 

Мүмкіндіктер: кілт 

сөздерді іздеу; 

гиперсілтемелер 

арқылы шарлау; 

аудио және 

бейнеклиптерді қосу 

мүмкіндігі. 

Дидактикалық 

материалдар 

Көрнекі электронды 

оқулық (тапсырмалар 

жинағы, диктант, 

жаттығулар, 

рефераттар мен эссе 

үлгілері) 

Гипермәтіннің 

көмегімен логикалық 

құрылымға 

біріктірілген doc, txt 

пішіміндегі мәтіндік 

файлдар жиынтығы 

Сыныпта немесе 

үйде өзіндік жұмыс 

үшін, сынып алдында 

көрсету үшін 

Оқыту 

бағдарламалары 

Олар дидактикалық 

материалдар ретінде 

әрекет етеді, 

шешімнің орындалу 

барысын қадағалап, 

қателер туралы есеп 

бере алады 

Microsoft PowerPoint 

MyTest онлайн 

қызметтері (мысалы, 

LearningApps) 

Білік пен дағдыны 

қалыптастыру үшін 

Виртуалды 

эксперимент 

жүйелері 

Тәжірибеге 

виртуалды түрде 

тәжірибе жүргізуге 

мүмкіндік беретін 

бағдарламалық 

пакеттер 

Виртуалды 

экспериментті 

имитациялайтын 

бағдарламалар 

Іс жүзінде мүмкін 

болмайтын 

эксперимент жүргізу 

Білімді басқарудың 

бағдарламалық 

жүйелері 

Сауалнамалар мен 

сынақтар 

Google Формы 

MyTest 

Білімді тексеру, 

педагогикалық 

зерттеулерге 

арналған 

Электронды 

оқулықтар мен оқу 

курстары 

Білім беру процесін 

қолдауға арналған 

оқу электрондық 

басылымы немесе 

ресурсы 

Moodle Udemy Stepic Білімді зерделеу, 

бекіту және бақылау 

Оқу ойындары және 

білім беру 

бағдарламалары 

Ойын сценарийі бар 

интерактивті 

бағдарламалар 

Бағдарламалау 

тілдері (Java, C#, 

C++) 

Ойлауды, 

тапқырлықты, 

қиялды, 

шығармашылықты 

жаттықтыру 

Интерактивті 

сызбалар 

Интерактивті 

модельдердің 

жеңілдетілген 

нұсқасы 

Genially Түсіну мен есте 

сақтауға жағдай 

жасау, өтілген 

материалды бекіту 

Видеосабақтар Мультимедиялық 

технологияларды 

қолдану арқылы 

ақпаратты беру 

процесі 

Movavi Camtasia 

Studio PowerPoint 

Sony Vegas Adobe 

Premiere 

Білім сапасын 

арттыру, 

студенттердің өз 

бетінше пайдалануы 

үшін 
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Электрондық білім беру ресурстары мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану мүмкіндігі шектеулі студенттерді арнайы түзете оқытуға ықпал 

етеді, олардың психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі мәселелерді шешуге 

көмектеседі [8]. 

Электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың мақсаттары: 

− көріну; 

− жеке көзқарас, оқушының білім деңгейіне сәйкестігі; 

− сыныптардың эстетикалық және эмоционалдық деңгейін арттыру; 

− оқуға деген қызығушылығын арттыру; 

− орындалған тапсырмалардың көлемін ұлғайту; 

− дидактикалық материалдың әртүрлілігі; 

− материалды игеру жылдамдығының артуы; 

− оқу материалын оқып-үйренудің тиісті қарқынын таңдаудың рұқсат етілгендігі. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту кезінде мыналарға назар аудару керек [9]: 

− адамның құндылығы оның қабілеті мен жетістіктеріне байланысты емес; 

− әркімнің қарым-қатынас жасауға және болуға құқығы бар; 

− әрбір адам сезінуге және ойлауға қабілетті; 

− шынайы тәрбие нақты қарым-қатынас жағдайында ғана жүзеге асуы мүмкін; 

− барлық адамдар бір-біріне мұқтаж; 

− барлық оқушылар үшін ілгерілеу мүмкін емес нәрсеге қарағанда, олардың қолынан 

келетін нәрседе болуы ықтимал; 

− адамдарға құрбыларының қолдауы мен достығын қажет етеді; 

− әртүрлілік адам өмірінің барлық жақтарын жақсартады [10]. 

Инклюзивті білім беру принциптеріне, қажеттіліктері мен қабілеті әртүрлі балаларды 

оқыту үдерісіне қойылатын бастапқы талаптар мыналарды қамтиды: 

− барлық студенттерге барабар мақсаттарды қоя отырып, білім алудың барлығына 

барынша қолжетімділік принципі; 

− бағдарлама мен оқу процесіндегі әрбір адамның қажеттіліктеріне назар аудару; 

− әрбір жеке оқушының оқу әрекетіне қатысу дәрежесін арттыру; 

− оқытудың жеке ерекшеліктерін қабылдау және құрметтеу; 

− әрбір оқушының жетістігін арттыруға жағдай жасау [11]. 

Бұл инклюзивті білім беру принциптері инклюзивті білім беру технологияларын 

таңдаудың (құрудың) негізі болып табылады. Оқу үрдісіне енгізілген бұл технологиялар оқу 

бағдарламалары мен оқыту әдістерінің икемділігіне байланысты білім беру ортасының 

әртүрлі балалармен жұмыс істеуге бейімделу деңгейін арттыруға арналған; студенттерді 

қолдау жүйесін құру; әртүрлі топтармен жұмыс жасаудағы дифференциация; оқытудың 

қажетті материалдық-техникалық құралдарын пайдалану. 

Инклюзивті сыныпта оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда әртүрлі формалардың, 

әдістердің, әдістердің, құралдардың алуан түрлілігімен бір мезгілде әртүрлі балаларды 

оқытуға мүмкіндік беретін кейбір жалпы талаптар бар. Оларға мыналар жатады: 

− бір сынып оқушылары үшін вариативті оқыту бағдарламалары. 

− бүкіл сыныппен жалпы жұмыс үшін оқу уақытының минимумы, жеке жұмыстың 

басым болуы. 

− бланкілік әдістерді белсенді қолдану (әртүрлі дәрежедегі күрделіліктегі жеке 

тапсырмаларды балаларға бөлек бланкілерге тарату). 

− балалардың оқу іс-әрекетін оңды күшейту.  

− әрбір баланың эмоционалдық ерекшеліктерін есепке алу [12]. 

Бұл талаптарды инклюзивті сыныпта оқыту технологиясына жобалаудың өзектілігі осы 

сыныптағы кейбір оқушылардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерімен алдын ала 

анықталады. Студенттердің дамуындағы кез келген бұзушылықтар орталық жүйке жүйесінің 
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күйінде белгілі бір функционалды немесе органикалық ауытқулармен бірге жүреді. Бұл 

ауытқулар басқаларға қатысты оқу іс-әрекетінде көрінеді. Сондықтан мұғалім сабақтағы іс-

әрекетті жоспарлағанда дамуында кемістігі бар оқушылардың тек оқу материалын меңгеру 

проблемалары ғана емес, сонымен қатар әлеуметтену, эмоционалдық күйлерін реттеу 

проблемалары болатынын ескеруі керек [13]. 

Болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби даярлау білім беру жүйесіндегі өзгерістер 

мен қоғамның заманауи талаптарына сәйкес студенттердің іргелі кәсіптік білімді меңгеруін 

және оларды болашақ қызметінде тікелей тиімді пайдалана білуін білдіреді; жауапкершілік, 

ізгі ниет, адамгершілік, әдептілік, эмоционалдық тұрақтылық, көпшілдік, ұтқырлық, бәсекеге 

қабілеттілік және т.б. сияқты өз жұмысын табысты орындауға қажетті жеке қасиеттерді 

қалыптастыру және дамыту; сыни ойлауды, шығармашылықты, функционалдық 

сауаттылықты, өзгермелі өмір мен жұмыс жағдайына тез бейімделу, стандартты емес 

проблемалық жағдайларда тез шешім таба білу қабілетін қалыптастыру және дамыту; оқу-

тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық технологияларды, оқытудың формалары мен әдістерін 

қолдануға дайындығы, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайындығы және т.б. [14]. 

 

Нәтиже және талқылау 

Қазақстанда инклюзивті білім беру бағдарламасы жұмыс істеп келе жатқанына көп 

уақыт бола қойған жоқ. Сондықтан бүгінгі таңда осы саладағы оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыруда көптеген проблемаларды анықтауға болады. Осыған қарамастан, 

мемлекеттік мектептерде инклюзивті дамыту және енгізу бойынша алғашқы қадамдар 

жасалып, көптеген қалаларда белсенді жұмыс істеуде. Көптеген орта мектептер осы жүйені 

құру және енгізудегі табысты тәжірибелерімен бөлісе алады. Ең бастысы: мүмкіндігі 

шектеулі балалардың дені сау балалармен тең дәрежеде орта білім алуына мүмкіндік бар. 

Әрбір мұғалім сабақта студенттердің ынта-ықылассыздығына тап болды. Бұл жағдайда 

белсенділік пен сабақ формасының күтпеген өзгеруі көмектеседі (кроссворд, ойын, 

викторина, басқатырғыштар).  

Білім алушылардың жеке дамуына көңіл бөлу қажет. Әртүрлі дидактикалық ойындарды 

тарту оқушыларға жеке және сараланған көзқарасқа мүмкіндік береді. Саралап оқыту әркімге 

өз қарқынымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді, тапсырманы орындауға мүмкіндік береді, 

оқу әрекетіне қызығушылықты арттырады, оқудың жағымды мотивтерін қалыптастырады. 

Мысалы, «Пазл» әдістемесі барлық топқа бөлінген суреттермен беріледі, оларды қосып, 

нәтижесінде алынған нысанды атау тапсырмасы беріледі. Кейбір оқушылар шағын суреттер 

жинағын алады, олардан жұмбақ құрастыра алады, мүмкіндігі шектеулі оқушыларға 

қосымша үлкен бөліктерден тұратын үлкен карта берілуі мүмкін. Білім алушыларда 

қабылданған тапсырмалардың сәйкестігі туралы әсер қалдыру маңызды. Ойынды сабақтың 

кез келген кезеңінде, мысалы, жұмбақ, ребус, харад, анаграмма түрінде қолдануға болады.  

Информатика сабағы мүмкіндігі шектеулі оқушылардың оқу-ақпараттық дағдыларын 

мақсатты түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әрбір сабақта есту қабілеті бұзылған 

оқушыға ақпарат ағынында бағдарлауды және оны практикалық мақсаттарда пайдалануды 

үйренуге мүмкіндік беретін кешенде бір немесе бірнеше есептерді сәтті шешуге болады. 

 

Қорытынды 

Технологияны көмекші құрал ретінде пайдалану ерекше қажеттіліктері бар 

студенттерге оқуға және қарым-қатынасқа белсенді қатысуға мүмкіндік береді. Мәселен, 

мысалы, қимыл-қозғалыс бұзылған жағдайда АКТ адамға жазуға мүмкіндік береді, ал көру 

қабілеті бұзылған жағдайда оқу процесін мүмкін етеді. Осы тұрғыдан алғанда технологиялар 

оқушыларға қоршаған ортаны бақылау мүмкіндігін береді, оқу және әлеуметтік мәселелерді 

шешуге мүмкіндік береді, ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

Технологиялар ерекше қажеттіліктері бар адамдардың қарым-қатынас процесінде 

делдал ретінде әрекет ете алады. Байланыс процесінде қиындықтарға тап болған 
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пайдаланушылардың әрбір санаты үшін арнайы көмекші құрылғылар мен бағдарламалық 

қамтамасыз ету таңдалып, бейімделуі керек. 

Білім беру кеңістігін кеңейту идеясы, оның ішінде қабілеттері мен мүмкіндіктерінің, 

мәдени және әлеуметтік мәртебесінің айырмашылығына қарамастан, ондағы барлық 

балаларды қамту идеясы адам санасына барған сайын батыл еніп келеді. 

Инклюзивті білім беру барлық балалар әртүрлі оқу қажеттіліктері бар жеке тұлға екенін 

мойындай отырып, балаға бағытталған әдістемені дамытуға ұмтылады. Инклюзивті білім 

беру әртүрлі оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін икемді оқыту мен оқуға көзқарасты 

дамытуға ұмтылады. 
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БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ  

 

Г.А. Мадьярова 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

аға оқытушы 

Алматы қ., Қазақстан 

А.Н. Серік  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

2 курс магистранты   

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Қазіргі уақытта ақпараттандыруды дамытудың көшкін тәрізді процесі 

жүруде, ол ең алдымен адам қызметінің әртүрлі салаларында заманауи ақпараттық 

технологияларды кеңінен енгізумен сипатталады. Қоғамды ақпараттандыру, бір жағынан, 

жеке адамның ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік берсе, екінші 

жағынан, жаңадан пайда болған ақпараттың бүкіл адамзаттың меншігіне айналуын, 

қоғамдық өмірді демократияландыруға, жасампаздыққа ықпал ететінін білдіреді. Ақпарат 

адамзаттың сарқылмайтын, жаңаратын ресурсы ретінде материя және энергиямен бірге адам 

қызметінің негізгі ресурсына, қоғамның басты құндылығына айналады. Мақаланың мақсаты 

ақпараттық білім беру технологияларын педагогикалық қызмет түрі ретінде пайдалану 

әдістемесін құру және оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесінің 

мәнін зерттеу болды. Мұғалім қызметінің жаңа бағыты – оқытудың ақпараттық 

технологияларын және бағдарламалық-әдістемелік оқу кешендерін әзірлеу пайда болды. 

Түйін сөздер: білім беру, ақпараттандыру, белсенді оқыту технологиялары, ақпараттық 

технологиялар. 

 

Кіріспе 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар білім беруді ақпараттандыру процесінің 

негізі болып табылады, оны жүзеге асыру мыналарды қамтиды: 

− қолда бар ақпаратты жақсырақ пайдалану арқылы білім сапасын арттыру; 

− оны даралау және интенсификациялау негізінде оқу-тәрбие процесінің тиімділігін 

арттыру; 

− дамытатын, озық және дараланған білім беруге бағытталған білім берудің 

перспективалық құралдарын, әдістері мен технологияларын әзірлеу; 

− информатика құралдары мен есептеуіш техниканы меңгеруде қажетті кәсіби 

деңгейге жету; 

− ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген біртұтас әдістеме шеңберінде 

қызметтің әртүрлі түрлерін (оқу, оқу-зерттеу, әдістемелік, ғылыми, ұйымдастырушылық) 

біріктіру; 

− білім беру үдерісіне қатысушыларды ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындау; 

− әртүрлі салалардағы болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін және бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру; 

− білім беру жүйесіндегі дағдарыстық құбылыстарды жеңу. 

Жалпы және кәсіптік білім беру жүйесі жоғары білім беру технологияларын кеңінен 

енгізудің айқын қажеттілігіне қарамастан, өз алдына қоғамды ақпараттандыру процесінің 

катализаторы, тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру құралы, сондай-ақ оқытудың 

негізгі құралы болып табылады. жаңа формация мамандары [1]. 

Білім беру қызметінің барлық салаларында ақпараттандыру құралдарын пайдалану 

негізделген деп санауға болмайды. Көптеген жағдайларда бұл шындық. Сонымен қатар білім 

беруді ақпараттандырудың келеңсіз тұстары да бар. Білім беруді ақпараттандырудың 
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жағымды және жағымсыз факторларын білу және әрбір мұғалімнің практикалық жұмысында 

ескеру қажет. 

Мектеп оқушыларын оқыту жүйесінде АКТ құралдарын пайдалану мектептің 

педагогикалық және ұйымдастырушылық қызметін келесі маңызды мүмкіндіктермен 

байытуға әкеледі: 

− Білім беру мазмұнын таңдау және қалыптастыру әдістері мен технологияларын 

жетілдіру; 

− Информатика және ақпараттық технологиялармен байланысты жаңа оқу пәндері мен 

бағыттарын енгізу және дамыту; 

− Информатикаға тікелей қатысы жоқ көптеген дәстүрлі мектеп пәндерін оқытуға 

өзгерістер енгізу; 

− Оның жекеленуі мен саралануын арттыру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру; 

− Оқыту процесінде өзара әрекеттестіктің жаңа формаларын ұйымдастыру және 

мұғалім мен оқушы қызметінің мазмұны мен сипатын өзгерту; 

− Білім беру жүйесін басқару тетіктерін жетілдіру [2]. 

Ақпараттандыру процесі мектеп оқушыларының жеке тұлғасын дамыту үшін АТ 

мүмкіндіктерін пайдалану тәсілдерін әзірлеуді өзекті етеді және оқушылардың белсенділігі 

мен реактивтілігін арттырады. 

Бірақ білім берудің барлық түрлерінде АКТ құралдарын пайдалану бірқатар келеңсіз 

аспектілерге әкелуі мүмкін: 

− Оқытуды даралау оқыту процесінде мұғалімдер мен мектеп оқушыларының, 

студенттердің бір-бірімен жанды қарым-қатынасының шектелуін азайтады, оларға 

«компьютермен диалог» түріндегі қарым-қатынасты ұсынады. Сонымен бірге адамның 

ойлауын белсендіру органы – сөйлеу ұзақ уақытқа өшіп қалады. Тыңдаушы кәсіби тілде 

диалогтік қарым-қатынас, ойды қалыптастыру және тұжырымдау бойынша жеткілікті 

тәжірибе алмаса; 

− Әлеуметтік байланыстар қысқарады, әлеуметтік өзара әрекеттесу және қарым-

қатынас тәжірибесі азаяды, бұл индивидуализмге әкеледі; 

− Оқулық беттеріндегі білімді бейнелеу формасы ретінде таңбалар жүйесінен, дисплей 

экранынан белгілер жүйесін ұйымдастыру логикасына қарағанда түбегейлі басқа логикаға ие 

практикалық әрекеттер жүйесіне көшу қиын болып шықты. Бұл білімді практикада 

қолданудың классикалық мәселесі (психологиялық тілде ойдан әрекетке көшу мәселесі); 

− Көбінесе мұғалімдер мен студенттер заманауи телекоммуникациялар беретін 

ақпаратты іздеу және пайдалану еркіндігін пайдалана алмайды. Ақпаратты берудің жиі 

шатастыратын және күрделі тәсілдері әртүрлі сәйкессіздіктерге байланысты оқушыны 

оқытылатын материалдан алшақтатады. Ақпараттың сызықты емес құрылымы студентті оқу 

материалын ұсынудың негізгі ағымынан алшақтататын ұсынылған сілтемелерді ұстануға 

деген «азғыруға» ұшыратады; 

− Анықтамалықтар, энциклопедиялар, интернет-порталдар сияқты бұқаралық ақпарат 

құралдары ұсынатын орасан зор ақпарат көлемі де оқу процесінде назарды аударуы мүмкін; 

− Адам бір уақытта ақпараттың әртүрлі түрлерін көрсете отырып, бір уақытта тек жеті 

түрлі категорияны сенімді түрде есте сақтау және әрекет ету мүмкіндігіне ие болғандықтан, 

басқаларды қадағалап отыру үшін кейбіреулерге алаңдаушылық болуы мүмкін, бұл көбінесе 

маңызды ақпаратты жіберіп алу; 

− Интернеттегі алдау проблемаға айналады, ол дайын жобаларды, рефераттарды, 

баяндамаларды, есептерді шешуді және т.б. желіден алынған, бұл оқыту мен тәрбиелеу 

тиімділігінің артуына мүлдем сәйкес келмейді; 

− АКТ құралдары мектеп оқушыларының қалыптасуы мен дамуының қуатты 

құралына (тұлға ретінде таным, практикалық іс-әрекет, қарым-қатынас, өзін-өзі танудың 

субъектісі ретінде) айналып қана қоймай, керісінше, стереотиптік ойлауды қалыптастыруға 

ықпал етеді. , қызметке формальды және бастамашыл емес қатынас; 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (210) 2023 г. 

 

13 
 

− Көп жағдайда ақпараттандыру құралдарын қолдану мектеп оқушыларын өз 

қолдарымен нақты эксперименттер жүргізуден айырады, бұл нақты оқытуға кері әсер етеді; 

ақпараттандыру құралдарының көпшілігін шамадан тыс және негізсіз пайдалану оқу 

процесінің барлық салаларының денсаулығына теріс әсер етеді [3]. 

 

Әдістер 

Педагогикалық әдебиеттерде үш негізгі педагогикалық мақсат бар: 

1) Оқу процесінің барлық деңгейлерін интенсификациялау; 

2) Оқушының жеке тұлғасын дамыту; 

3) Әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру [4]. 

АКТ-ны білім беруге енгізудің біріктіруші міндеті – білім беру процесінің жалпы 

бағытымен анықталатын тапсырмалардың үш тобынан тұратын АКТ құзыреттілігін 

қалыптастыру міндеті: 

1) Тәрбиелік міндеттер: 

− мектеп оқушыларында пәнаралық сипаттағы сабақ барысында қалыптасатын белгілі 

бір білім жүйесін қалыптастыру (бірден бірнеше пәнді оқу); 

− мектеп оқушыларының репродуктивті дағдыларды меңгеруі (есептеу, нәтижелерді 

тексеру және өңдеу, жүйелеу және жіктеу, талдау және синтездеу барысында туындайтын, 

экспериментті жоспарлау қабілеті); 

− базалық білім мен дағды жүйесін қалыптастыру және оларды одан әрі толықтыру 

және дамыту; 

− мектеп оқушыларына қосымша білім беру саласын кеңейту (үйірмелер, секциялар, 

факультативтер, мектептік ғылыми қоғамдар, элективті курстар (таңдау)); 

− пәнаралық байланысты тереңдету; 

− оқытуға саналы және тереңірек көзқарасты дамыту (материалды тереңірек түсінуді 

қалыптастыруға әкеледі); 

− мұғалімдер мен әкімшіліктің кәсіби қызметін жеңілдету және жүйелеу; 

− оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалаудың объективтілігі мен тиімділігін арттыру; 

− сындарлы әрекеттестік пен өзара түсіністікке үйрету әдістері. 

2) Тәрбиелік міндеттер: 

− мектеп оқушыларының мектептен тыс жұмысының тиімділігін арттыру; 

− мектеп оқушылары мен мұғалімдердің тұлғааралық және бейресми қарым-қатынас 

жасау қабілетін дамыту; 

− балалар мен жастардың бос уақытын мазмұнды өткізуді ұйымдастыру; 

− мұғалімдердің, мектеп оқушыларының және ата-аналардың өзара тиімді және тиімді 

әрекетін ұйымдастыру; 

− қарым-қатынас, оқу, өзін-өзі көрсету, шығармашылық құрал ретінде АКТ-ға 

көзқарасты қалыптастыру; 

− сыныптан тыс жұмыстардың барлық түрлерінің тәрбиелік әсерін арттыру. 

3) Дамытушылық тапсырмалар: 

− оқу және практикалық мәселелердің шешімін табу стратегиясын әзірлеу дағдыларын 

қалыптастыру; 

− зерттелетін объектілерді, құбылыстарды, процестерді модельдеу негізінде 

қабылданған шешімдердің орындалу нәтижелерін болжау қабілетін қалыптастыру; 

− тұрақты мотивацияны дамыту және жаңа білім алуға, өзін-өзі дамытуға қажеттілікті 

қанағаттандыру; 

− зейін, есте сақтау, елестету, қабылдау, ойлау, тапқырлық қабілеттерін дамыту; 

− еркін мәдени қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту; 

− оқушылардың өз білімін жасаушы ретінде өздері туралы санасын дамыту; 

− шығармашылық дағдыларын қалыптастыру; 

− жалпы мәдени қызығушылықтарды дамыту [5]. 
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Бұл дидактикалық қасиеттер АКТ оқу процесінің белгілі бір аспектілерін жүзеге 

асыруға бағытталған дидактикалық функцияларды орындауға мүмкіндік береді (түсіндіру, 

нақтылау, талқылау, бақылау қысқартулары, тестілер, шығармашылық жұмыстар және т.б.). 

Дидактикалық функциялар оқу, тәрбиелік және дамытушылық міндеттерді шешу үшін 

оқу процесінде қолданылатын оқу құралдарының қасиеттерінің сыртқы көрінісі ретінде 

түсініледі. IR технологияларының дидактикалық функциялары көбінесе олардың 

гипермәтіндік және мультимедиялық технологияларға байланысты интерактивтілігімен 

анықталады: 

1) Материалды көп деңгейлі баяндау; өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ыңғайлы; 

материалды оқып-үйрену кезінде танысу үшін материалды баяндаудың жоғары деңгейлеріне 

өтуге немесе егжей-тегжейлі зерделеу үшін төменгі деңгейлерге түсуге мүмкіндік береді. 

2) Мұғалімнің функцияларын компьютерге көшіру; оны көмекші құрылғыдан 

интерактивті ақпаратпен жұмысты қамтамасыз ететін негізгі дидактикалық құралға 

айналдыру. 

3) Мультимедиялық технологияларда ақпаратты үш өлшемді графика, диаграммалар, 

фотосуреттер, бейнеклиптер, дыбыс, анимация түрінде ұсыну арқылы оқытылатын 

материалдың көрнекілігін қамтамасыз ету кез келген түрдегі сабақты, сыныпты, өзіндік 

жұмысты ұйымдастыруға, жандандыруға мүмкіндік береді. дәрістер; жай көзбен көруге 

болмайтын процестер мен құбылыстарды көрсету. 

4) Жұмыстың жан-жақтылығын қамтамасыз ету – теориялық материалды зерделеуден 

бастап оны бекіту мен тексеруге дейін. 

5) Практикалық және зертханалық жұмыстарда компьютерлік конструкторлар мен 

тренажерлардың көмегімен процестерді, құбылыстарды, объектілерді модельдеу нақты 

жағдайларды имитациялайтын жағдайларда білім, білік, дағдыларды алуға және білімді 

практикалық қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. 

6) Компьютерлік жобалау жүйелерін пайдалану өзін-өзі басқару, немесе ағымдағы және 

қорытынды бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

7) Интернет пен телекоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қажетті 

оқу ақпаратын іздеу мүмкіндігін қамтамасыз ету, бұл: 

− бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру (жобалар әдісі); 

− студенттердің әртүрлі санаттары үшін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру; 

− бірлескен жобаларға қатысушыларға ақпаратпен, идеялармен, жоспарлармен жедел 

алмасу; 

− қарым-қатынас дағдыларын, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. 

8) Оқыту процесін дараландыру мүмкіндігін қамтамасыз ету [6].  

 

 
Сурет 1. Педагогикалық іс-әрекеттің әдістемесі, әдістері мен тәсілдерінің өзара байланысы 
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Қазіргі уақытта білім беруді ақпараттандыру үдерісінің дамуында келесі тенденциялар 

байқалады: 

1) тұлғаның өмір бойы үздіксіз дамуына бағытталған қызметтің әмбебап нысаны 

ретінде үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастыру; 

2) бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігін құру; 

3) ақпараттық технологияларды пайдалануға бағытталған оқытудың жаңа құралдары 

мен әдістерін белсенді енгізу; 

4) дәстүрлі және компьютерлік оқытудың құралдары мен әдістерін синтездеу; 

5) озық білім беру жүйесін құру [7]. 

Сондай-ақ білім беруді ақпараттандыру процесінің бірқатар әлеуметтік салдарын атап 

өткен жөн. Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану «мұғалім-білім берудің 

ақпараттық технологиясы-оқушы» жүйесіндегі мұғалім мен оқушының рөлі мен орнын 

айтарлықтай өзгертеді. Оқытудың ақпараттық технологиясы тек мұғалім мен оқушы 

арасындағы тасымалдаушы буын емес; оқытудың құралдары мен әдістерінің өзгеруі оқу іс-

әрекетінің мазмұнының өзгеруіне әкеледі, ол дербес және шығармашылық сипатқа ие болып, 

оқытуға жеке көзқарасты жүзеге асыруға ықпал етеді. Компьютерлік техника мен 

бағдарламалық қамтамасыз етудің дамуындағы күрт секіріс мультимедиялық технологиялар, 

интернет-технологиялар, веб-дизайн сияқты технологиялардың оқу үдерісіне енгізілуіне 

ықпал етті және оларды дұрыс пайдалану адамның жеке басының және қабілетінің жан-

жақты дамуына ықпал етеді (арнайы зерттеулер) [7].  

Мұғалім іс-әрекетінің мазмұны да өзгереді; мұғалім жай ғана білімнің «дауыс 

зорайтқышы» болудан қалады, оқытудың жаңа технологиясын жасаушыға айналады, бұл бір 

жағынан оның шығармашылық белсенділігін арттырса, екінші жағынан жоғары 

технологиялық және әдістемелік дайындықты талап етеді. Мұғалім қызметінің жаңа бағыты 

– оқытудың ақпараттық технологияларын және бағдарламалық-әдістемелік оқу кешендерін 

әзірлеу пайда болды. 

АКТ-ның педагогикалық технологияларға әсері олардың АКТ мүмкіндіктерін 

пайдалану арқылы байытылуынан көрінеді. Олар тәрбиешілерге тиімді құралдармен 

қамтамасыз етеді, егер олар оқу процесіне дұрыс және үйлесімді кіріктірілсе, мұғалімдерге 

де, оқушыларға да жаңа мүмкіндіктер береді. Осылайша, АКТ-ны оқу процесіне енгізу 

мыналарға мүмкіндік береді [8]: 

1) сабақта оқу-танымдық қызметтің әртүрлі формаларын ұйымдастыруға; 

2) студенттердің өздік жұмысын белсенді және мақсатты ету; 

3) интернетте және Интранетте ақпаратты іздеу, қол жеткізу, таңдау және 

құрылымдау үшін компьютерлік технологиялар арқылы білім беру ақпаратына кеңірек қол 

жеткізуді қамтамасыз ету; 

4) ақпаратты жеткізуді және сақтауды қамтамасыз етуге; 

5) жеке білім беру траекториясын таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, бұл өз 

кезегінде оқу процесін ұйымдастыруда студентке бағдарланған тәсілді жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді; 

6) оқу және ғылыми орталықтардың ақпараттық ресурстарын біріктіру мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді; 

7) оқу-тәрбие процесіне жетекші оқытушылар мен мамандарды тартуға; 

8) бөлінген ғылыми зертхананы құруды қамтамасыз ету (жабдық тек әртүрлі 

бөлмелерде ғана емес, сонымен қатар әртүрлі ғимараттарда, қалаларда және тіпті елдерде 

орналасқан кезде); 

9) бірлескен ғылыми эксперименттер мен білім беру бағдарламаларын 

ұйымдастырады; 

10) білімді бақылау мен бағалаудың жаңа нысандарын қамтамасыз ету. 
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Нәтиже және талқылау 

Әдістемені күрделі теориялық және практикалық мәселелер шешілетін ең жалпы 

принциптердің жиынтығы ретінде қарастыра отырып, әдіснамалық білімдер жүйесінің осы 

құрамдас бөлігін суреттеу үшін олардың кейбіреулерін көрсетеміз. Бұл ретте біз ең алдымен 

(В.И.Загвязинский бойынша) педагогикалық жүйелерді зерттеу мен практикалық 

түрлендіруге негізделетін негізгі ережелер ретінде әдістемелік принциптерді түсінуге 

түсіндірме береміз және бұл принциптің айырмашылығын ашып көрсетеміз. Белгілі бір 

принциппен туындауы мүмкін белсенділік және оған қойылатын талап: 

− принцип тереңірек және егжей-тегжейлі ғылыми негіздемеге ие болуы және 

жалпылама сипатта болуы керек; 

− орындау үшін әрқашан міндетті принцип; 

− принциптен айырмашылығы, талап педагогикалық немесе психологиялық-

педагогикалық жағдаяттардың бір бөлігін зерттеуге қатысты болуы және теориялық 

тұрғыдан соншалықты терең негізделмеген болуы мүмкін [9]. 

Нақты талаптар, әдетте, белгілі бір принциптен туындайды. Оларды пайдалану нақты 

жағдайға байланысты. Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде бар жалпы ғылыми 

қағидалардың тұжырымдарына ұқсас, педагогикалық іс-әрекеттің әдіснамалық 

принциптерінің мәнін бөліп көрсетейік (мүмкіндігінше, біз оларды пайда болған талаптармен 

қосамыз). 

1. Теория мен практиканың бірлігі принципі. Практика – сол немесе басқа теориялық 

ұстанымның ақиқатының критерийі. Практикаға негізделмеген теория алыпсатарлық және 

нәтижесіз болып шығады. Сондықтан педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыруда тек 

психологиялық-педагогикалық теорияның жетістіктеріне сүйеніп қана қоймай, тәжірибе 

нәтижелеріне де сүйену маңызды. 

2. Зерттелетін мәселе бойынша нақты тарихи контекстті есепке алу принципі, оны 

шығармашылық ізденіспен ұштастыру. Қарастырылып отырған тарихи кезеңдегі (саяси, 

экономикалық, этникалық және т.б.) жүйелік байланыстарды ескере отырып, объективті 

түрде белгілі бір заңдылыққа негізделген кәсіби зерттеу барысында адам жаңа фактілер мен 

құбылыстарға да өзіндік дәлелді түсініктеме іздеу керек, бар көзқарастарды толықтыру және 

нақтылау. Дегенмен, жорамалдардағы батылдық ғылыми негізділік пен көрегендікпен 

үйлесуі керек, өйткені психологиялық-педагогикалық зерттеулер тірі адамдармен 

байланысты. 

3. Объективтілік принципі. Педагогикалық құбылыстың сыртқы, субъективтік жағын 

енгізбей, оның мәніне енудің жолдары мен тәсілдерін табу – мұғалімнің өнері. Ол осы 

немесе басқа құбылыстарды тудыратын факторларды, олардың даму жағдайларын, объект 

туралы шынайы білім алуға мүмкіндік беретін зерттеу тәсілдері мен құралдарының 

сәйкестігін жан-жақты қарастыруда көрінеді, субъективизмді алып тастауды білдіреді, бір- 

жақтылық, фактілерді таңдау мен бағалаудағы біржақтылық. Бұл принцип дәлелдемелерді 

талап ету қажеттілігін, бастапқы алғышарттардың негізділігін, зерттеу логикасын және оның 

қорытындыларын анықтайды. Дәлелдеу талабы ғылыми зерттеудің альтернативті сипатын да 

білдіреді. Жалпы мағынада бұл талапты сақтау барлық мүмкін болатын шешімдерді 

анықтауға және бағалауға, зерттелетін үдеріс бойынша барлық ықтимал көзқарастарды 

анықтауға мүмкіндік береді. 

4. Психологиялық-педагогикалық процестер мен құбылыстарды жан-жақты зерттеу 

принципі. Кез келген педагогикалық құбылыс басқа құбылыстармен көптеген жіптермен 

байланысып, оны оқшау, біржақты қарастыру сөзсіз бұрмаланған, қате тұжырымға әкеледі. 

5. Маңызды талдау принципі, оның сақталуы келесі процедуралармен байланысты: 

− зерттелетін құбылыстардағы жалпы, арнайы және дара (мысалы, оқушының 

психологиялық-педагогикалық сипаттамалары) корреляциясы; 

− олардың ішкі құрылымына ену; 

− педагогикалық құбылыстардың (үдерістердің) заңдылықтарын ашу; 

− олардың даму жағдайлары мен факторларын бөлу; 
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− мақсатты түрде өзгерту мүмкіндіктерін көрсету. Бұл принцип зерттеу ойының 

суреттеуден түсіндіруге, одан педагогикалық құбылыстар мен процестердің дамуын 

болжауға дейінгі қозғалысын білдіреді [10]. 

 

Қорытынды 

Қорытындылай келе, ақпараттық қоғамда ақпарат ең жоғары құндылыққа айналып, 

адамның ақпараттық мәдениеті оның кәсіби іс-әрекетінде анықтаушы фактор болған кезде 

білім беру жүйесіне қойылатын талаптар да өзгеретінін атап өткен жөн. білім беру 

мәртебесін арттыру. 

Нұсқаулық оқу процесінде АКТ-ны қолданудың (немесе қолданудың) әзірленген 

әдістерін сипаттаудың нұсқасын ұсынады, олардың әрекеттер тізбегін келесідей көрсетуге 

болады: 

1) АКТ-ны пайдалана отырып оқытудың дидактикалық мақсаттарының жиынтығы 

анықталады; 

2) АКТ қолданудың психологиялық-педагогикалық шарттары анықталады 

(диагностикаланады, нақтыланады); 

3) АКТ-ны қолданудың басым қағидалары атап өтілді; 

4) психологиялық-педагогикалық жағдайларға сәйкес келетін АКТ-ны пайдалана 

отырып оқытудың басым әдістері (АКТ пайдалану әдістері) ажыратылады; 

5) психологиялық-педагогикалық жағдайларға сәйкес келетін АКТ құралдары 

таңдалады; 

6) нақты жағдайларда АКТ қолдану ерекшеліктерін, артықшылықтарын, шектеулерін 

ашатын әдістемелік ұсыныстар әзірленеді. 
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филология», Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби 

 

Аннотация: Мақалада мәдениет және менталитет концептілерін лингвокультурология 

аспектісінде қарастырылады. Лингвомәдениетті тілдік белгілердің эстетикалық және 

символдық энергиясы, халықтың рухани құндылықтарының көрінісі сияқты категориялық 

белгілерінің бірлігінде қызметтің ауызша және көркемдік формасы ретінде түсіну екі 

маңызды заңдылықты бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Көркем дискурстың қалыптасуы 

этномәдени менталитеттің әсерінен рефлексиялық іс-әрекет процесінде жүреді және әлемнің 

мақсатты түрде анықталған көрінісі аясында жүреді. Менталитет жобалаған жүйе 

лексикалық мағынаны сөйлеу арқылы жүзеге асырады. 

Түйінді сөздер: лингвомәдениеттану, тіл, менталитет, менталитет, мәдениет, тілдік 

сана 

Аннотация: В статье рассматривается концепт культуры и менталитета через призму 

лингвокультурологий. Понимание лингвокультуры как словесно-художественной формы 

деятельности в единстве таких ее категориальных признаков, как эстетическая и 

символическая энергия языковых знаков, ненаследственность информации, 

репрезентативность духовных ценностей народа, позволяет выделить две важные 

закономерности. Формирование художественного дискурса происходит в процессе 

речемыслительной деятельности под влиянием этнокультурной ментальности и происходит 

в контексте целенаправленно обусловленной картины мира. Система, которую 

спроецировала ментальность, имеет речевую реализацию лексического значения. 

Ключевые слова: Лингвокультурология, язык, ментальность, менталитет, культура, 

языковое сознание 

Abstract: The understanding of linguoculture as a verbal and artistic form of activity in the 

unity of its categorical features, such as the aesthetic and symbolic energy of language signs, the 

non-inheritance of information, the representation of the spiritual values of the people, allows us to 

highlight two important regularities. The formation of artistic discourse occurs in the process of 

speechmaking under the influence of ethno-cultural mentality and takes place in the context of a 

purposefully conditioned picture of the world. The system projected by the mentality has a speech 

realization of lexical meaning. 

Key words: Linguoculturology, language, mentality, mentality, culture, language 

consciousness 

Менталитет — это тип философии, который имеет дело с вещами, которые люди думают 

и чувствуют. Они включают в себя такие вещи, как познание, духовность. Познание – это 

процесс изучения законов мира вне и внутри человека. Духовность является свойством души 

и относится к интересам людей в духовных, нравственных и интеллектуальных вопросах, а 

не в материальных вещах. Менталитет формируется, когда люди понимают мир и то, что 

происходит вокруг них. Ментальные признаки сознания людей выражаются в языке. В 

лингвокультурологии категории языковой семантики важны, поскольку они помогают 

людям понять значение и значение слов. 

   Когнитивно-синергетическая лингвокультурология определяет менталитет как 

типичные проявления восприятия человеком мира в условиях родного языка и культурной 
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общности. К этим проявлениям относятся духовные, интеллектуальные и волевые качества 

той или иной группы людей. Центром ментальности, согласно этому определению, являются 

соответствующие этнокультурные константы, которые, подобно архетипам, спонтанно 

возникают в индивидуальном сознании. Из этого определения мы видим, что менталитет 

гораздо шире понятия «культура» и глубже сознания. В его зачастую непостижимых 

глубинах зарождаются и развиваются явления культуры, определяющие менталитет человека 

и народа. 

Культура и язык похожи, потому что они оба исходят из сознания людей. У них обоих 

есть отношение и мировоззрение. Прежде чем мы сможем понять, как они взаимодействуют, 

нам нужно выяснить, что это за отношения: репрезентативные или существенные? Этот 

вопрос задавался много раз, и люди долго пытались на него ответить. Понимание его 

настолько разнообразно, что трудно найти общий язык. Прежде всего, нужно разобраться, 

как оно соотносится с языковым сознанием. Затем нам нужно увидеть, насколько 

различаются определения основных категорий. Например, сознание можно разделить на 

разные уровни, такие как базовое, промежуточное и высокое сознание. Язык также можно 

разделить на разные уровни, такие как устный, письменный и формальный язык. 

Многие считают, что языковое сознание является важнейшей составляющей 

менталитета. Нашей отправной точкой является предположение, что язык является основным 

цементирующим агентом реальности. Однако нам нужно выяснить, почему так сложно 

выполнить эту задачу. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ответить как минимум на 

два вопроса: какова природа языкового сознания и отличаются ли они по своей структуре от 

когнитивных структур? 

Существует коммуникативно-прагматический аспект языковой культуры, который 

приводит некоторых исследователей к необходимости разграничения языкового и речевого 

сознания. Речевое сознание, которое связано с иерархией значений и операционных 

механизмов в речемыслительной деятельности, считается человеческим. Однако в последнее 

время появились работы, в которых языковое сознание рассматривается как один из уровней 

картины мира как один из возможных вариантов овладения и представления мира. 

К лингвокогнитивному подходу ближе подходы, представляющие интерес и ценность 

для лингвистов, но остающиеся на периферии проблем языка, знания и культуры. Этот 

подход определяет языковое сознание как средство формирования, хранения и обработки 

языковых знаний: языковых знаков вместе с их значениями, синтаксическими правилами, 

прагматическими установками, а также механизм управления речевой деятельностью. В этом 

смысле языковое сознание есть условие бытия всех других форм сознания. Согласно 

психологии, он выполняет несколько функций познавательного характера: рефлективную 

(является конституционным механизмом удержания языковых значений), оценочную 

(посредством оценки намерений коммуникантов), избирательную (выбор языковых средств в 

соответствии с коммуникацией) и интерпретационная (интерпретация языка, а не 

экстралингвистические явления). 

То, как мы думаем о вещах, наши понятия, формируется тем, как мы говорим о вещах. 

Когда мы о чем-то думаем, мы можем выразить это словами или думать об этом другими 

способами, например, представить это в своем воображении. Но о чем бы мы ни думали, мы 

также собираемся принести с собой наши ранее существовавшие культурные представления 

и наше личное понимание мира. И все это будет отражаться в том, как мы говорим и пишем, 

и в том, как мы думаем о вещах в целом. Например, когда кто-то думает о математике, он 

может использовать слова, чтобы объяснить, что он делает, или он может придумать 

диаграмму или картинку, которые помогут ему понять это. Но даже если они не используют 

слова, они все равно будут думать понятиями и идеями. И поскольку математика основана на 
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понятиях и идеях, которые распространены в нашей культуре, человек, который думает о 

математике таким образом, будет находиться под влиянием своей собственной культуры и 

того, как люди в этой культуре думают о вещах. 

При изучении культуры следует помнить, что код — это не просто разновидность языка. 

Код — это тип социального стиля или символа, который играет важную роль в 

формировании ценностей. Это процесс, который позволяет людям осмысленно выражать 

свои мысли и чувства. Также важно помнить, что код является важным фактором в том, как 

люди думают о реальности и взаимодействуют с ней. Это потому, что он разделяет и 

организует информацию таким образом, чтобы обеспечить глубокий процесс коммуникации. 

Кроме того, код является значимым фактором развития значений и смысловых отношений. 

Это потому, что это помогает синергетически сфокусировать взаимодействие языка, знаний 

и культуры. Культура – это набор кодов знаний, которые приходят с определенным образом 

жизни. Эти коды помогают определить, как люди думают и ведут себя. Одним из наиболее 

важных аспектов этих кодов является то, как они разделяют и организуют информацию. Это 

процесс, который позволяет людям общаться и понимать друг друга. 

Культура – это образ жизни, основанный на языке, который мы используем. Он основан 

на том, что произошло в прошлом, на местах, где мы живем, и на том, что мы испытали. 

Наша культура похожа на «приводной ремень», который помогает нам передвигаться по 

миру. Это также как «элемент», который является частью нашей природной среды. 

Культурные символы являются важными способами передачи информации о нашей 

культуре. Люди используют культуру, чтобы найти работу, получить информацию и завести 

друзей 

Менталитет – это то, как мы думаем о мире. Мы можем говорить об этом с точки зрения 

взаимодействующих категорий, таких как язык, сознание и культура. Культура — это то, как 

мы семиотизируем нашу этническую принадлежность, а это значит, что это то, как мы 

используем знаки для передачи человеческих значений. Изучение языка позволяет увидеть, 

как создается культура изнутри соответствующего этноязыкового сознания. Это становится 

возможным благодаря тому, что этноязыковое сознание представляет собой имманентный 

образ мира, непосредственно закодированный в языковых значениях. Языковые знаки несут 

в себе скрытую энергию (потенциальные модели) культурного поведения, а система 

ценностей отражает систему самой этнокультуры. 

Лингвистика помогает нам понять основные значения вещей с точки зрения разных 

культур. Вот почему можно понять, как мир видится кому-то из определенного этнического 

или культурного происхождения. Таким образом, лингвокультура представляет собой способ 

выражения этнической или культурной идентичности определенным образом. Это также 

способ выразить то, как люди видят мир в определенные периоды времени и по-разному в 

области искусства и творчества. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящей статье освещены проблемы образовательного процесса в среднем 

профессиональном учебном заведении. Расскрывает направления реализации 

компетентностного подхода в плане определения сущности и роли профессиональной 

компетентности. Автор указывает на значимость профессиональной компетентности для 

будущих педагогов – специалистов. 

Значительное место в современной системе  подготовки   преподавателя занимает 

среднее профессиональное образование. В рамках модернизации казахстанского образования 

большое внимание уделяется компетентности будущего выпускника колледжа.  

Обновление государственных стандартов, программ, учебных планов, методик при 

подготовки будущих специалистов основывается в системе среднего профессионального 

образования на следующих принципах: 1) усиление общенаучной, общепрофессиональной 

подготовки; 2) гуманизация образования; 3) культурологический подход к отбору 

содержания образования; 4) преемственность и сопряженность уровней образования; 5) 

развитие личности в процессе образования, ее способностей к самообучению и творчеству; 

6) историческая преемственность со сложившимися в отечественной школе традициями 

формирования структуры и содержания образования. [6] 

Среднее профессиональное образование - это образование, направленное на 

подготовку практико - ориентированных специалистов. Такие специалисты сегодня крайне 

необходимы школе. Н.В. Кузьмина справедливо отмечает, что главным признаком 

профессиональной подготовки является не столько знание предмета, который педагог 

излагает своим слушателям, сколько традиционные для преподавателя умения  - научить 

учащегося, вызвать у него интерес к знанию, сформировать определенные черты личности 

характера. [5] 

Выпускник профессионального колледжа должен осуществлять свои 

профессиональные функции на уровне мастера, готового к воспроизведению знаний и 

умений, решению типичных задач начального образования: это преподаватель, владеющий 

способами методической деятельности, готовый к сознательной исполнительской 

деятельности по основным, используемым в практике, программам обучения школьников.[5] 

Очень часто оценивая студентов только по сумме воспроизводимых знаний, не 

позволяет определить их готовность к самостоятельной работе в качестве специалиста в 

образовательной сфере. Несостоятельность будущих преподавателей, выпускников 

колледжей, объясняется тем, что учебные программы специальных дисциплин, 

разработанные и используемые в колледжах, мало отвечают необходимым требованиям 

практики, не формируют профессионально значимые умения и качества личности. 

Выпускники обладающие достаточным уровнем теоретической подготовки, испытывают 

значительные трудности в применении приобретенных знаний на практике, что приводит к 

достаточно высокому проценту   некомпетентных специалистов в сфере образования. 
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В отечественной педагогике и психологии существуют различные подходы к 

определению сущности, содержания и структуры профессиональной компетентности 

педагога. Одни авторы (А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина и др.) предлагают рассматривать эту 

проблему с психологической точки зрения, другие (Н.Н. Лобанова, А.К. Маркова, В.А. 

Сластенин и др.) делают акцент на развитие личностных характеристик, профессионально 

значимых качествах   самого педагога, третьи (А.А. Дергач, Г.Н. Подчалимова и др.) 

определяют профессиональную компетентность в структуре профессионализма деятельности 

преподавателя. [6] 

 Анализ разработок в области теории профессионального образования позволяет 

выделить три направления реализации компетентностного подхода в плане определения 

сущности и роли профессиональной компетентности. 

 Первое направление – технологическое, в рамках которого формирование 

профессиональной компетентности специалиста рассматривалось прежде  всего как 

формирование его профессиональных знаний, умений и навыков, а также функциональных 

компетенций, соответствующих профилю профессии. 

 Второе направление – личностное, согласно которому на первый план выдвигается 

общеобразовательная, и прежде всего гуманитарная подготовка будущего специалиста 

средней квалификации, а также его ключевые компетенции, прежде всего 

самообразовательная, информационная, коммуникативная. 

 Третье, и наиболее перспективное направление – комплексное, которое сочетает в 

себе два предыдущих, согласно ему подготовка профессионально компетентного 

специалиста есть формирование целостной личности со всеми её компетентностями: 

специально-профессиональной, технологической, актуальной, социальной, гражданской. 

Следовательно, ориентация образовательного процесса в среднем профессиональном 

учебном заведении должна быть нацелена на формирование  и развитие всего набора 

универсальных и специальных компетенций, входящих в структуру названных выше 

компетентностей.[3] 

 Формирование профессиональной компетентности – процесс воздействия, 

предполагающий некий  стандарт, на который ориентируется субъект воздействия, процесс, 

подразумевающий некую законченность, достижение определенного уровня стандарта. 

Формирование профессиональной компетентности – управляемый процесс становления 

профессионализма, т.е. образование и самообразование специалиста. Приобретение 

компетентности базируется на опыте деятельности обучающегося, это точка зрения, 

основанная на достижениях теории обучения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и т.д.), 

разделяют многие европейские и российские ученые. Чтобы научиться работать, нужно 

работать. Чтобы научиться общению, нужно общаться. Нельзя научиться английскому 

языку, не говоря по-английски, пользоваться компьютером не прибегая к практике. 

Приобретение профессиональных компетентностей также зависит от активности 

обучающихся.  

Исходя из данного положения, можно сказать, что овладение обучающимися 

профессиональными компетентностями в системе среднего профессионального образования 

видится в поиске и внедрении в учебный процесс методов активного обучения (ролевые 

игры, метод проектов, учебная, исполнительская практики). Позиция преподавателя 

принципиально меняется. Если раньше при урочной форме обучения преподаватель как бы 

шёл впереди и вёл за собой студента (объяснение нового материала – закрепление – 

применение на практике - контроль), то при новых формах организации учебного процесса 

преподаватель как бы указывает обучающемуся дорогу и пропускает его вперёд. Далее 

обучающийся должен изучить очередной учебный материал, а придя на занятия, получить 

необходимые консультации, обсудить, «обыграть», проработать возможность практического 

использования полученных знаний в различных ситуациях. 

Таким образом у обучающегося формируется персональный «ресурсный пакет», 

который составляет второй после самоуправления слой, необходимый для формирования его 
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профессиональной компетентности. Самоуправление – целенаправленное управление 

«ресурсным пакетом»: определение состава ресурсов, необходимого для эффективной 

деятельности в данной ситуации; поиск и активизация необходимых внутренних и внешних 

ресурсов; их «сборка» и взаимное согласование. Самоуправление формируется в процессе 

обучения, на основе опыта разрешения множества разнообразных проблемных ситуаций 

(учебных и жизненных). Обучение самоуправлению в проблемных ситуациях – один из 

принципиально новых элементов, который привносит компетентный подход в учебный 

процесс. 

 Выступление первого проректора РГПУ В.А. Козырева: «Компетентность 

проявляется только тогда, когда человек имеет фундаментальные знанияи умеет при менять 

их на практике при решении разнообразных профессиональных задач. Формулировка целей 

и результатов на языке профессиональной компетентности кажется существенной и потому, 

что усиливает практическую направленность подготовки, поскольку сегодня мы больше 

ориентированы на академическую подготовку, на оценку знаний. Педагогическая профессия 

– это прежде всего деятельность практическая». [6] 

 Таким образом, качество профессиональной компетентности будущих специалистов 

среднего профессионального образования требует от специалистов среднего звена 

расстановки новых «акцентов» для формирования профессиональной компетенции. 
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АННОТАЦИЯ 

Тану жүйелері жылдам қарқынмен дамып келеді және жаңа қолданысқа енгеніне 

қарамастан, адамдардың өмірі мен жұмысында ажырамас орын алады. Технологияның 

қарқынды даму дәуірінде интернет бізге қажет ақпаратпен тез және оңай бөлісуге және 

оларды іздеуге көмектеседі. Бірақ бір жағымсыз әсері ол құжаттардың бір-біріне  ұқсастығы. 

Құжаттардағы ұқсастықты немесе плагиатты қолмен тексеру көп уақытты алады. 

Құжаттардың ұқсастығын тексеру құралдары маңызды нәрсе. Бұл плагиат іздеуге 

уақытымызды үнемдеуге мүмкіндік береді. Қазір көптеген қосымшалар плагиат құжаттарын 

тексеру үшін бағдарламалық жасақтаманы қолданады. Мақалада қазіргі замандағы 

құжаттарды тану технологиясының маңызы, сонымен қатар осы технологияларда 

қолданылатын әр-түрлі бағыттар, машиналық көру құралдарымен құжаттарды 

интеллектуалды тану модулі қарастырылады. Графикалық кескінді талдау сапасы бойынша 

OCR жүйелерін бағалау сипатталған. Ең көп қолданылатын оптикалық таңбаларды тану 

Tesseract қозғалтқышының технологиясын талқылаймыз. Типтік талдау қателіктеріне 

негізделген графикалық кескінді талдау сапасын бағалау әдісі қарастырылды. 

Түйін сөздер: плагиат, машиналық оқыту, таңбаларды тану, OCR технологиясы, 

интеллектуалды жүйелер. 

Кіріспе 

Плагиат-технологиялық жетістіктердің теріс әсерінің бір мысалы. Плагиат-бұл 

түпнұсқаның авторына ешқандай қайтарымсыз басқа адамдардық жұмысын ұрлау. Плагиат 

мысалдары: құжат плагиаты, идеялардағы плагиат, өнер туындыларындағы плагиат және т.б. 

Плагиаттың ең қарапайы түрі – құжат плагиаты. Себебі соңғы уақытта құжаттар тек 

физикалық түрде ғана емес, цифрлық түрде де ұсынылған. Плагиатты анықтау үшін 

жасалған бағдарламалық жасақтаманың интеллектуалды тану моделін қарастырамыз. Қазіргі 

таңда мәтінді электронды тану көптеген салаларда сәтті қолданылады. Көлемі үлкен 

қағаздарды PDF-ке алмастырып жұмысты жеңілдетуден бастап, сынақ пен емтихан 

жұмыстарын тексеруге дейін. Ақпараттар өңделетін жасанды интеллект: мәтінді, суретті, 

сөйлеуді тану, бизнес аналитика, робототехника және басқа да біршама міндеттерде 

қолданылады. 1993 жылдан бастап мәтіндік құжаттарды тану тұжырымдамасы мен 

бағдарламалары алғаш рет пайда болды. Кейін келе олар жетілдіріліп, 2015 жылға қарай 
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олардың функционалдылығы ақпарат алу және табиғи тілдегі мәтінді түсіну арқылы 

толықтырылып жатыр.  

Мақсатқа жеті үшін келесі міндеттерді орындау қажет: 

- Пәндік саланы талдау; 

- Әзірлеу үшін құралдарды таңдау; 

- Құжаттарды интеллектуалды тану модулін әзірлеу. 

Әдістер мен материалдар 

Үлгіні танудың көптеген әдістері бар. Алайда суретті тану мәселесін шешкен кезде 

үлгіні танудың барлық әдістері қолданыла бермейді. Ең алдымен, бұл бір суреттің кескіндері 

геомертриялық және жарықтылық сипаттамаларында әр-түрлі болуы мүмкін. Сол суреттің 

кескіндері тривиальды емес деформацияларға ұшырайды. Жұмыста нейрондық желі әдісі 

қолданылады. Бұл әдіс келесідей принцип бойынша жұмыс істейді: нейрондық желінің түрі 

таңдалады және коэффициенттер реттеледі. Танылатын кескін желі кірісіне беріледі. Бірінші 

қабатта рецепторлар тобы бар, олардың әрқайсысы танылатын объектілердің өзіне тән 

қасиетін алуға жауап береді. Соңғы қабатта эффекторлар тобы бар, олар жеке-жеке 

суреттердің біріне сәйкестенеді. Максималды мәні бар эффекторлардың бірі таңдалады. 

Нейрондық желілерді пайдалану әдісі 1-суретте көрсетілген. 

 
1-Сурет. Нейрондық желі әдісі 

 

Нарықта көптеген OCR жүйелері бар болғандықтан, бұл жүйелерді салыстыру және 

бағалау міндеті туындайды. Таңбаларды оптикалық тану жүйелерін бағалаудың негізгі 

критерийі дәстүрлі түрде тану дәлдігі болып табылады. Десе де бүгінгі күні мәтінді танудың 

барлық дерлік жүйелерінің дәлдігі 99,9%-дан асады. Бұл дәлдік іс жүзінде басылған мәтіннің 

әр парағында орта есеппен 1-2 қате танылған таңба бар екендігін білдіреді. Демек кез-келген 

OCR жүйесін цифрландырудың нәтижесі әзірге адамның бақылауын қажет етеді. Осылайша, 

тану дәлдігі OCR жүйелерін салыстырудың жеткіліксіз критерийі болып табылады.  

Тану жүйесінің негізі OCR (ағылшын тілінен - OpticalCharacterRecognition), ол құжат  

сканерлегеннен кейін «жұмыс істейді», яғни құжатта қалаған өзгерістерді енгізуіңізге 

мүмкіндік береді.  

Бастапқы кезеңде сканерленген құжат тек нүктелер жиынтығы болып табылады, 

басқаша айтқанда – бұл бір тұтас сурет. OCR жүйесі оны талдайды, беттердің құрылымын 

анықтайды: онда кестелер, диаграммалар, графиктер, ескертулер, бет нөмірлері бар ма, яғни 

беттің орналасуын құрайтын барлық нәрселер. Әрі қарай тану OCR технологиясының үш 

негізгі жұмыс принціпіне негізделген: 
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• Тұтастық – маңызды элементтер мен олардың арасындағы байланыстарды бөлектеу 

арқылы объектіні бүтін сан ретінде сипаттау; 

• Фокус – объектіні талдау және оның қандай символға ұқсас құрылымдық элементтері бар 

екендігі туралы гипотезаларды ұсыну, сонымен қатар гипотезаны одан әрі растау немесе 

жоққа шығару; 

• Бейімделу – бұл жүйенің өзін-өзі оқытуға және жүйенің жадында болуы мүмкін 

объектілердің базасын кеңейтуге қабілеттілігі. 

Электрондық құжатты цифрландырудың маңызды міндеті – кескінді талдау. 

Графикалық құжаттағы талдау кезеңінде OCR жүйесі әр түрлі ақпарат аймақтарын бөліп 

көрсетеді және осы аймақтардың орналасуы мен өлшемдерін сақтайды. Мәтіндік аймақтар 

қосымша талданады. Мәтіннің жолдарын жеке-жеке бөлектейді. Қарапайымдылығына 

қарамастан, бұл атап айтарлық айқын міндет емес, өйткені іс жүзінде құжат беті кескіні 

немесе бет фрагменті бүктемелерде қисаюы сөзсіз. Тіпті сәл көлбеу болса да, ір жолдың сол 

жақ шеті келесі жолдың оң жақ жиегінен төмен болады, әсіресе жол аралығы аз болған кезде. 

Нәтижесінде кескіннің бір немесе басқа бөлігі жататын жолды анықтау мәселесі туындайды. 

Мысалы, y, j, e әріптерінде таңбаның жоғары бөлігі қай жолға жататынын анықтау қиын, 

кейбір жағдайларды оны үтір немесе нүкте деп қателесуге болады. Сол кезеңде кестеледің 

құрылымы талданады. Талдаудан кейін нақты жолдар, сондай-ақ кестелердегі ұяшықтардың 

аймақтары тануға жатады. Графикалық ақпаратты қамтитын жіктелмеген аймақтарды тану 

жүйесі «сурет» деп белгілеп, оны тануға жатқызбайды, бірақ құжаттағы масштаб пен 

позицияны сақтай отырып, мақсатты құжатқа көшіріледі. Цифрландырудың басқа этапы – 

синтез де сурет анализінің шешіміне байланысты болады. Символдардың атрибуттары 

бойынша синтездеу кезеңінде OCR жүйесі мәтіннің әріпін, атап айтқанда сызбасын, 

өлшемін, түсін қалпына келтіреді. Мәтін талдау кезінде алынған аймақтардың орналасуына 

сәйкес пішімделеді. Яғни бағандар үшін белгілеу жасалады, жолдардың шегіністері, 

жоларалық интервалдар және табы басқа. Осылайша, құжаттарды цифрландырудың екі 

этапы: тану және синтез талдау нәтижесіне тікелей байланысты.   

Tesseract, OpenCV және Python көмегімен суретті қалай тануға болады 

OCR – таңбаларды оптикалық тану. Басқаша айтқанда, таңбаларды оптикалық тану 

жүйелері графикалық көріністен машинада оқылатын мәтінге басылған немесе қолмен 

жазылған мәтінді қамтуы мүмкін мәтіннің екі өлшемді кескінін түрлендіреді. Процесс 

ретінде OCR әдетте мүмкін болғанша дәл орындалуы керек бірнеше ішкі процесстерден 

тұрады. Олар: 

• Кескінді алдын ала өңдеу 

• Мәтінді оқшаулау 

• Таңбаларды тану 

• Кейінгі өңдеу 

Тізімдегі ішкі процесстер әр-түрлі болуы мүмкін, бірақ бұл таңбаларды автоматты 

түрде тануға жақындау үшін қажет қадамдар. Таңбаларды оптикалық тану бағдарламалық 

құралында негізгі мақсат жазбаша мәтіндік таңбалардан әр-түрлі тілдерді пайдалана отырып, 

барлық бірегей сөздерді анықтау және жазу болып табылады. 

Ашық бастапқы коды бар OCR құралдары 

Таңбаларды оптикалық танитын көптеген бағдарламалар бар. Біз олар арасындағы 

сапасы жақсысын емес, әзірлеушілерге ең қолайлы болатынын келтірдік. Tesseract-OCR  - 

әзірлеушілер арасында танымал болған ашық бастапқы коды бар OCR қозғалтқышы. 2005 

жылдан HP Tesseract-ті ашық бастапқы коды бар бағдарламалық жасақтама ретінде 

қолданысқа енгізді. 2006 жылдан бастап Google компаниясы әзірлеуде. 
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Tesseract-бұл Apache 2.0 лицензиясы бойынша қол жетімді ашық бастапқы коды бар мәтінді 

тану механизмі. Ол көптеген тілдерді қолдайды. Біршама бағдарламалау тілдерімен және 

қаптамалар арқылы құрылымдармен үйлесімді. Үлкен құжаттағы мәтінді тану үшін 

қолданыстағы орналастыру талдауымен немесе бір мәтін жолының кескінінен мәтінді тану 

үшін сыртқы мәтін деректорымен бірге пайдалануға болады. 

 

 
2-сурет. OCR процесі. 

 

Tesseract 4.00 мәтіндік жолды танушы ретінде конфигурацияланған жаңа нейрондық желінің 

ішкі жүйесін қамтиды. Ол Python OCRopus негізіндегі  LSTM іске асырудан бастау алады, 

бірақ  C++-те  Tesseract үшін қайта жасалды. Tesseract жүйесіндегі нейрондық желі жүйесі 

TensorFlow- ден ерте пайда болды. Бірақ онымен үйлесімді. Өйткені TensorFlow үшін 

қолжетімді Variable Graph Specification Language(VGSL) деп аталатын желіні сипаттау тілі 

бар. 

Бір таңбадан тұратын кескінді тану үшін әдетте конволюциялық нейрондық желіні (CNN) 

пайдаланамыз.  

Технология қалай жұмыс жасайды 

LTSM тізбектерді үйрену үшін тамаша, бірақ күйлер саны тым көп болған кезде 

айтарлықтай баяулайды. Көптеген класстардың қысқа тізбегінен гөрі LSTM –де ұзақ тізбегін 

сұраныста көрсеткенкен дұрыс. Осы дұрыстылықта көрсететін эмпирикалық нәтижелер бар. 

 
3-сурет.Tesseract процессі 

Сөздерді іздеу мәтіндік жолдарды тамшыларға ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылды. 

Ал жолдар мен аймақтар тұрақты қадамға немесе пропорционалды мәтінге талданды. Мәтін 

жолдары таңбааралық интервалға байланысты сөздерге әр түрлі бөлінеді. Одан әрі тану екі 

өту процесі ретінде жүреді. Біріншісінде әр сөзді кезекпен тануға тырысады. Әрбір 
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қанағаттанарлық сөз адаптивті классификаторға оқыту деректері ретінде беріледі. Содан 

кейін адаптивті классификатор беттің төменгі жағындағы мәтінді дәлірек тану мүмкіндігіне 

ие болады.  

Tesseract-ті CLI арқылы іске қосу 

Image_path көмегімен сурет үшін Tesseract механизімін шақырамыз және суретті келесі 

қатардағы жолдармен жазылған мәтінге түрлендіреміз:  

! tesseract image_path stdout 

Файлға шығыс мәтінін жазу үшін: 

! tesseract image_path text_result.txt 

Тілдік моделін көрсеті үшін –l жалаушасынан кейін тіл төте жолын көрсетіңіз, әдепкі 

бойынша ағылшын тілі қолданылады; 

!tessract image_path text_result.txt –l eng 

Pytesseract немесе Python-Tesseract – бұл Tesseract-OCR механизмі үшін қызмет 

жасайтын, Python үшін OCR құралы. Ол суретте тектті оқып, тани алады. Көбіне суреттегі 

текстті текстке айналдыру үшін қолданылады.  

Графикалық құжатты талдау 

Талдау тапсырмасы келесі тапсырманы түсінеді. Кірісте графикалық құжат беріліп, 

шығыста құжат белгілерімен шығады. Жалпы жағдайда құжат еркін жағдайда болады. 

Құжатта әр-түрлі ақпарат болуы мүмкін: жеке таңбалар, мәтін, форматталған мәтін, суреттер, 

кестелер, диаграммалар, штрих-код және графиктер. Талдау тапсырманың нәтижесі құжатты 

белгілеу болуы керек. Белгілеу – бұл белгілі бір типтегі аймақтар жиынтығы. Мәтін, штрих-

код немесе сурет аймақтары тек түрі мен шекарасы мен сипатталады. Кесте аймағында 

ұяшықтарға арналған белгілер де болуы керек. 

Біріңғай белгілеуге негізделген қателерді жіктеу 

Модельдің примитивтеріне сүйене отырып, құжатты талдау кезінде OCR жүйелеріне 

тән келесі қателер ерекшеленеді:  

• Аяқталмаған жол. Егер анализатор мәтін жолын толығымен таңдамаса, яғни жолдың 

бір бөлігі жоғалса пайда болады. Мұндай қатенің мысалы талдау кезінде есепке алынбаған 

таңбаланған тізім маркері. Маркер жолдың бөлігі болып табылады, бірақ анализатор оны жиі 

жоғалтады.  Мұндай қате жолдың соңындағы тыныс белгілерінде болады. Бұл қатенің тағы 

бір мысалы: толтыру өрісі сияқты мәтін астын сызу белгісі. Әдетте мәтін астын сызудың екі 

жағында бір жолда орналасады, бірақ бағаланатын анализатор мұндай дизайнды мәтіннің әр-

түрлі блоктары деп санайды. 

• Мәтіннің орнына сурет. Егер мәтін таңбамен ерекшеленсе және зерттелетін 

анализатор бұл жолды суреттің суреттің бөлігі деп санаса пайда болады. Мұндай қателер 

көбінесе суреттің және мәтіннің фоны бірдей түсті болса немесе мәтін суретке өте жақын 

болса пайда болады. 

• Абзацты дұрыс таңдамау. Әдетте, анализатор бірнеше абзацтарды біріктірген кезде 

осы типтегі бірнеше қателер бірден пайда болады. Көбінесе, егер мәтіннің шекаралары 

сәйкес келмесе, мысалы, мәтіннің ішіндегі суретке байланысты пайда болады.  

• Жолды жоғалту. Егер анализатор мәтіннің бүкіл сызығын таппаса пайда болады. 

Мұндай қате көбіне колонтитулдағы әріптер өте кішкентай болса немесе кесте қате 

таңдалған болса пайда болады. 

• Бөлгіштің қиылысы. Егер кез-келген белгілеу блогы бөлгішті кесіп өтсе пайда 

болады. Бұл қате әр түрлі бағандардағы мәтіннің бір блогқа біріктірілгендігінің белгісі. 

• Суреттің орнына мәтін. Егер анализатор сурет аймағының бір бөлігін мәтін деп 

санаса пайда болады. Қате көбінесе суретте әріптер болса немесе диаграммаларды 

талдағанда пайда болады. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (210) 2023 г. 

 

30 
 

Құжат құрылымын белгілеу OCR жүйелерін талдау модулін бағалау құралы болып 

табылады. Талдау сапасын бағалау үшін OCR жүйесі талдау нәтижелеріне сәйкес келетін 

біріңғай белгілеуді жасайды. Содан кейін бұл түзету қолмен енгізілген белгілеумен 

салыстырылады. Құжаттардың үлкен пакетінде әр түрлі қателіктер саны есептеледі. Осы 

қателер туралы ақпарат негізінде OCR жүйесінің анализаторын бағалау жасалады.  

Қорытынды 

Терең оқыту компьютерлік көрудің барлық дерлік аспектілеріне әсер еткені сияқты 

таңбаларды тану және қолжазбаны тану туралы да айтуға болады. 

Tesseract құжат суреттері келесі нұсқауларға сәйкес келген кезде жақсы жұмыс істейді: 

- Алдыңғы мәтінді фоннан таза бөлу; 

- Көлденеңінен тураланған және сәйкесінше масштабталған; 

- Бұлыңғырлық пен шу жоқ сапалы сурет. 

Tesseract 4.0 соңғы шығарылымы терең оқытуға негізделген мәтінді тануды қолдайды, 

бұл айтарлықтай дәлірек. OCR механизмінің өзі қайталанатын нейрондық желінің (RNN) бір 

түрі болып табылатын ұзақ мерзімді қысқа мерзімді жады (LSTM) желісіне негізделген. 

Қорытындылай келе машиналық көру құралдары көмегімен құжаттарды 

интелллектуалды тану моделін қазіргі таңда құжаттарды тану тек компьютер қолданысы 

шекарасында ғана емес одан әрі: ұялы телефон камерасы арқылы файлдарды танитын 

қосымшалардың мобильді нұсқалары жасалды. Олар визиткалардан деректерді мобильді 

құрылғыдағы контактілер туралы ақпаратқа тікелей жіберуге мүмкіндік береді, сонымен 

қатар штрих-кодты тануға және сөздерді аударуға, сәйкестігін анықтауға жауап береді. 

Қазіргі уақытта жүйенің жетілдірілгені соншалық, сөйлемдердегі сөздердің берілуін тану 

және түзету оңай. Мобильді құрылғылардан бейне ағыны форматындағы мәтінді лезде тану 

да орын алуда. Құжаттарды тану жүйелері үнемі жетілдірілу үстінде.  
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ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЕЛІМІЗДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ 

   

Исакова Диара Алитдинқызы 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ – түрік университеті, Инженерия 

факультеті, Компьютерлік ғылымдар кафедрасы, информатика магистранты 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.д., профессор К.М. Беркимбаев 

Түркістан, Қазақстан 

 

        Аннатоция: Мақала  еліміздегі электронды білім беруді жүзеге асыруға және бүгінгі 

таңдағы электронды оқытудың маңызын зерттеуге арналған. Мақалада білім беру 

процесіндегі  жүйенің рөлі және электрондық оқыту оқу процесінде сапалы ұйымдастыру 

үшін қолданылатыны қарастырылады. Қазіргі таңда, электрондық оқыту жүйесі ең жас білім 

жүйесі ретінде болғанымен, барынша қарқынды даму үстінде. eLearning әдістерін енгізу 

жеке деңгейде де, экономикалық өсуді ынталандыруға бағытталған кеңірек стратегиялар 

шеңберінде де сансыз артықшылықтарға ие екені сөзсіз. Бұл жүйені жағдайларға қарамастан 

әркім сапалы білімге қол жеткізе алатын әділ қоғам құруға бағытталған баға жетпес құралға 

айналдырады. 

       Кілт сөздер: электрондық оқыту, виртуалды оқыту, қашықтықтан оқыту, онлайн 

оқыту,e-learning, EduTech курстар, басқару жүйесі,  платформа.  

       Электрондық оқыту бүкіл әлем бойынша білім беру жүйелерінің маңызды бөлігіне 

айналды. Ал, елімізде электронды оқытуды білімге қол жетімділікті жақсарту және 

виртуалды оқыту ұсынатын көптеген артықшылықтарды пайдалану тәсілі ретінде 

қабылдады. Кең ашық кеңістіктерімен,  жігерлі тұрғындарымен және дамыған интернет 

инфрақұрылымымен Қазақстанда электрондық оқыту барлық жастағы студенттерге жаңа 

білім беру мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Жақында Қазақстанда "ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, заманауи білім беру қызметтерін көрсетудің тиімді 

интеграцияланған жүйесін әзірлеу" мақсатында электрондық оқыту стратегиясы 

қабылданды. Бұл университеттер мен жеке тұлғаларды оқыту, оқыту және бағалау үшін 

цифрлық платформаларды пайдалануға ынталандыруды қамтиды.  Стратегия сонымен қатар 

табысты іске асыру үшін қажетті ақпараттық технологияларды, байланыс құралдарын, 

цифрлық ресурстарды, материалдық медианы және басқа да қызметтерді пайдалануды 

сипаттайды. Үкімет кәсіпкерлерге, стартаптарға және жеке бизнеске eLearning-ке қатысты 

инновациялық идеяларды зерттеуге мүмкіндік беретін EduTech  бағдарламалары сияқты 

жобаларға белсенді инвестиция салуда. Бұл мүдделі тараптарға оқытушыларды да, 

студенттерді де ынталандыру үшін әртүрлі оқу жағдайларында оңай қолдануға болатын 

қолданбаларды әзірлеуге мүмкіндік беретін күшті қолдау құрылымының болуын қамтамасыз 

етеді. Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында 

дербес бөліммен "е-learning" электрондық оқыту ұсынылды, оның мақсаты білім беру 

процесіне қатысушылардың барлығының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына 

тең қолжетімділігін қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстанның білім беру жүйесінде 

электронды оқулықтар бәріне мәлім. Өз  бетінше жеке оқытуда мектеп оқушыларының 

сенімді көмекшісі болды. Олардың тиімділігі облысымыздың 16 шағын жинақты мектебінде 

және Шығыс Қазақстан облысының 11 мектебінде дәлелденді. Электрондық оқулықтарды 

пайдалану кезінде оқу үлгерімінің сапасы екі-үш есе артады, сонымен бірге оқу ұзақтығы 
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қысқарады. Электрондық оқытудың жаңа жүйесіне көшу процесі қалыптасқан дәстүрлі 

сынып-сабақ жүйесін ешбір жағдайда жоймайды. Сонымен қатар, мұғалімді білім беру 

процесінен ешкім жоя алмайды. Мұғалім мектептегі басты тұлға болды және солай болып 

қала береді. Балаларға әрдайым мұғалімдердің дана көздері, олардың мағыналы көзқарасы, 

мейірімді және қолдау сөздері немесе жазаның қатаң үні қажет. Бір сөзбен айтқанда, 

ешқандай компьютерлік бағдарлама мұғалімді алмастыра алмайды. Бірақ, eLearning жүйесі 

Мұғалімге жаңа ұрпақтың қажеттіліктеріне назар аудара отырып, заманауи жұмыс істеуге 

көмектесуге арналған. Ұсынылған жүйе мұғалімдердің күнделікті жұмысын жояды, соның 

салдарынан көптеген жас мұғалімдер мектептен кетеді. Дәстүрлі жүйеде мұғалім өз қолымен 

көп нәрсе жасауы керек: жасау, сурет салу, жазу, иллюстрациялау, жазу және тіпті музыканы 

іздеу. Электрондық оқулықтарда немесе цифрлық білім беру ресурстарында жұмыс істейтін 

барлық мұғалімдер дәл осы көмекті бағалады. Балалардың жауаптары оқу материалының 

оларға қол жетімді болатындығын растайды. Ал, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

қазақстандық жоғары оқу орындарында сырттай оқу нысаны жойылды. Жоғары оқу 

орындары күндізгі оқу базасында қашықтықтан оқыту технологияларына көшті және part 

time (ағылш. жартылай уақытты білдіреді), ол жеткілікті икемді кесте бойынша құрылады. 

Яғни, студент бос уақытын оқуға бөледі, көбінесе кешке немесе демалыс күндері, ал оқу 

қашықтықтан жүреді, Skype байланысы арқылы, электрондық пошта арқылы кеңес алуға 

болады. Қазақстанда қашықтықтан оқыту-ЖОО-ға да  күнделікті міндетті түрде бармай-ақ 

жоғары білім алу нысандарының бірі. Оның көмегімен жаңа біліктілікті арттыруға немесе 

сатып алуға болады. Бүгінгі таңда Қазақстанның ашық университеті (Open University) 

платформасы жұмыс істейді. Бұл платформаға 116 ЖОО қосылды. Қазіргі уақытта 

философия, математика, бағдарламалау, Ақпараттық технологиялар және бизнес курстары 

қол жетімді, сонымен қатар "Жаңа гуманитарлық білім" жобасы аясында аударылған 47 

оқулық негізінде әзірленген бейне дәрістер орналастырылған. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық". Жоғары оқу орындарының жетекші қазақстандық және шетелдік оқытушыларының 

онлайн курстарына қолжетімділік тегін. Білім беру порталының міндеті жоғары оқу 

орнының кез келген білім алушысына елдің жетекші профессорлары мен оқытушыларының 

курстарынан еркін қол жеткізуге мүмкіндік беру болып табылады. ELearning-компьютерлер, 

ноутбуктер, планшеттер және смартфондар сияқты электрондық құрылғыларды пайдалану 

арқылы жүзеге асырылатын оқыту түрі. Оны дәстүрлі бетпе-бет оқыту әдістерінен көптеген 

артықшылықтарының арқасында оқу орындары тез қабылдады.  Бұл студенттерге оқу 

материалдарына қол жеткізуге, құрдастарымен интерактивті іс-шараларға қатысуға және 

білімдерін кеңейтуге көптеген мүмкіндіктер береді. Іс жүзінде білім беру ресурстары мен 

мүмкіндіктеріне қол жеткізе алмайтын шалғайдағы ауылдық қауымдастықтардың адамдары 

үшін eLearning оларға құнды уақыт пен ресурстарды жоғалтпай білім беру мақсаттарына 

жетуге мүмкіндік береді. Электрондық оқыту оқушыларға басқа қалаларда немесе тіпті басқа 

елдерде курстар мен дәрістерге виртуалды түрде қатысуға мүмкіндік бере отырып, 

Қазақстанда студенттерді оқыту мен тартуды жақсартудың қуатты құралына айналды.  

Оқыту жүйесі Қазақстандағы әртүрлі мақсаттар үшін пайдалы, соның ішінде оқуда қосымша 

көмек қажет болуы мүмкін оқушыларға қосымша қолдау көрсету. Оқытушылардың қолында 

студенттердің жеке қажеттіліктеріне сәйкес курс мазмұнын реттеуге мүмкіндік беретін 

көптеген нұсқалар бар, яғни әрбір студент оқу тәжірибесінен пайда көре алады. Сонымен 

қатар, электрондық оқыту қазақстандық мұғалімдерге автоматтандырылған жүйелерге 

сүйене отырып, контент құру және сабаққа қатысуды қадағалау сияқты әкімшілік 
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міндеттерге уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Электрондық оқыту курстарының, әсіресе 

бүкіл әлем бойынша танымал университеттердің қолжетімділігі қазақстандық студенттерге 

қаржылық шектеулерге немесе жергілікті білім беру мүмкіндіктерінің болмауына 

байланысты мүмкін болмайтын жоғары сапалы білімге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, eLearning платформалары әртүрлі ортадан және әлемнің әр түкпірінен келген 

студенттерге виртуалды сынып жағдайында тәжірибе алмасуға және бірге оқуға мүмкіндік 

береді. Бұл Қазақстандағы студенттер арасында әртүрлілікті, мәдени өзара түсіністікті және 

ынтымақтастық дағдыларын ынталандырады. 

    Электрондық оқыту Қазақстанда Жұмыспен қамтудың маңызды мүмкіндіктерін ұсына 

алады. Ateem Education сияқты компаниялар - бүкіл Қазақстан бойынша оқытушыларды 

студенттермен байланыстыратын онлайн-платформа, технологиялық құралдар арқылы 

қашықтықтан оқытуға немесе студенттермен жұмыс істеуге қызығушылық танытқандар 

үшін жұмыс орындарын ұсынады. Сонымен қатар, жұмыс берушілер өз қызметкерлерін 

технологиялық құралдарға үйретудің маңыздылығын түсінді, бұл дәстүрлі ұйымдардың 

бетпе-бет кездесулер мен сабақтарды емес, виртуалды кездесулерді пайдалануына немесе 

онлайн курстар өткізуіне әкеліп соқтырды. eLearning пайдалану жұмыссыздарды жұмыс 

берушілер үшін тартымды қажетті дағдылармен қамтамасыз етуде өте пайдалы болуы 

мүмкін. Онлайн оқыту арқылы адамдар өздерінің бар дағдыларын шыңдай алады немесе 

еңбек нарығына шығуға немесе жұмыс өнімділігін арттыруға көмектесетін жаңаларын 

дамыта алады. Мысалы, Қазақстанның шалғай аудандарында тұратын жұмыссыз жастар 

географиялық орналасуына байланысты оларға қол жеткізе алмайтын біліктілікті арттыру 

курстарына қатысу мүмкіндігінен үлкен пайда көре алады. Бұл оларға жұмысқа орналасу 

перспективаларын жақсартуға немесе тіпті табысты кәсіпкерлікті бастауға көмектеседі. 

     Қазақстан азаматтары біздің қоғамның шекаралар арқылы қарым-қатынас жасау және 

үйрену тәсілін өзгертетін технологиялық шешімдерге қаншалықты жылдам ілгерілеп келе 

жатқанын түсінуі тиіс; егер олар трендте қалғысы келсе, олар электрондық оқытудың 

артықшылықтарын тек кәсіптік жағынан ғана емес, жеке жағынан да түсінуі тиіс.  

    Жалпы алғанда, елдер коммуникациялық технологиялар саласындағы жетістіктердің 

арқасында өзара байланысты бола бастаған сайын, мектептер мен университеттер өздерінің 

оқу бағдарламаларына электрондық оқыту жүйесінің қандай да бір түрін енгізу арқылы осы 

байланыстың артықшылықтарын пайдалана алатыны мағынасы бар, бұл азаматтарға 

Қазақстан шекарасы шегінде одан әрі білім іздеуде көбірек мүмкіндіктер береді. Мұндай 

тәсіл ұлттық имиджге оң үлес қосып, Қазақстанның тартымдылығын басқа елдердің жетекші 

халықаралық стандарттарымен теңестіре отырып, нақты қамтамасыз ете отырып, 

бәсекелестік артықшылық туғызады, инвестицияларды ұлғайту, жергілікті халықты 

жұмыспен қамтудың қосымша кепілдігін құру, осылайша экономикалық тұрақтылыққа 

ықпал ету бүкіл ел бойынша барлығына бірдей пайда әкелу, өсу әлеуетін қамтамасыз ету, 

білімнің кеңеюін қамтамасыз ету, бүкіл ел бойынша жалпы мәдениетті нығайту сияқты 

артықшылықтар қарастырылады .  

    Сонымен қатар, eLearning заманауи бәсекеге қабілетті еңбек нарығында табысқа жету 

үшін қажетті жұмсақ жұмыс іздеуші дағдыларын дамытуда үлкен артықшылықтарға ие 

болуы мүмкін, мысалы, мәселелерді шешу және коммуникативтік құзыреттілік. Вебинар 

сияқты платформада интерактивті іс-шараларға қатысу студенттерге жұмысқа орналасу 

кезінде барлық айырмашылықты жасай алатын дағдыларды игеруге мүмкіндік береді.  

Көптеген  жұмыс берушілер өздерінің Кадрлық резервтеріндегі әртүрлілікке баса назар 
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аударатындықтан, қаржылық немесе географиялық шектеулерге байланысты дәстүрлі оқу 

орындарына барудың тең мүмкіндіктері болмауы мүмкін азшылық топтарындағы адамдарды 

даярлауға қатысты eLearning үшін үлкен әлеует бар. Қызметкерлерге  электрондық оқыту 

платформаларының көмегімен одан әрі оқыту үшін мүмкіндіктер беру олардың 

мүмкіндіктерін кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар қызметкерлер арасында тиімділік пен 

өнімділікті арттыру есебінен тұтастай алғанда Қазақстанда экономикалық өсуді жеделдетуге 

әкелуі мүмкін.    

 

   Қорытындылай келе, электрондық оқыту Қазақстандағы өмірдің маңызды элементіне 

айналғаны анық, өйткені ол сапалы оқытуға қолжетімділікті қамтамасыз етеді және ел ішінде 

де, әлемнің түкпір-түкпірінен келген оқушылар арасында да қарым-қатынасты 

ынталандырады. Күн сайын жаңа технологиялар әзірленуде, Қазақстанда электрондық білім 

беру барған сайын күрделене түсетін болады, бұл көптеген адамдарға жаһандық байланысты 

арттыра отырып, қажетті білімге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
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МЕКТЕПТЕ ТОТЫҒУ – ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫН ОҚЫТУДАҒЫ 
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Кемалбаева Лаура Сагитжанқызы 

2 курс магистранты 

Абилова Г. К., PhD, магистр 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Қазақстан, Ақтөбе қ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Жалпы мұғалімдердің мектеп оқушыларына тотығу-тотықсыздану реакцияларын қалай 

үйрететінін зерттелді. Зерттеу барысында ұстаздық тәжірибесі 7 және 12 жыл аралығындағы 

үш мектептің төрт химия мұғаліміне сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде төрт түрлі себеп 

анықталды: оқытудың тежелуі, оқытудың әлсіз стратегиясы, тұжырымдамаларды оқыта 

алмау және мұғалімдердің кәсіби дамуы. Мұғалімдердің тотығу-тотықсыздану реакцияларын 

үйрету кезінде түсіндіру және сыныптан тыс топтық тапсырмалар сияқты әлсіз оқу 

стратегияларын қолданғаны анықталды. Зерттеудің соңында химия мұғалімдеріне тотығу-

тотықсыздану реакцияларын оқыту үшін пәндік педагогикалық мазмұнды білімдерді 

жобалау және дамыту ұсынылады. 

Кілт сөздер: химия мұғалімдері, оқыту стратегиясы, тотығу-тотықсыздану 

реакциялары, оқыту. 

АННОТАЦИЯ 

Было изучено, как учителя общей практики обучают школьников окислительно-

восстановительным реакциям. Входе исследования были опрошены четыре учителя химии из 

трех школ со стажем работы не менее 7 и не более 12 лет. В результате были выявлены 

четыре причины: торможение обучения, слабая стратегия обучения, неспособность 

преподавать концепции и профессиональное развитие учителей. Было обнаружено, что 

учителя использовали слабые стратегии обучения, такие как объяснения и групповые 

задания вне класса, при обучении окислительно-восстановительным реакциям. В конце 

исследования рекомендуется спроектировать и развить предметно-педагогические 

содержательные знания для обучения окислительно-восстановительных реакций учителей 

химии. 

Ключевые слова: учителя химии, стратегия обучения, окислительно-

восстановительные реакции, обучение. 

ABSTRACT 

It was studied how teachers teach redox reactions to schoolchildren in general. During the 

research, four chemistry teachers with a minimum of 7 and a maximum of 12 years of teaching 

experience from three schools were interviewed. As a result, four reasons were identified: inhibition 

of teaching, weak teaching strategy, failure to teach concepts and professional development of 

teachers. It was found that teachers employed weak instructional strategies such as expository and 

out of class group assignments in teaching redox reactions. At the end of the study, it is 

recommended to design and develop subject pedagogical content knowledge for teaching redox 

reactions to chemistry teachers. 

Keywords: chemistry teachers, instructional strategy, redox reactions, teaching. 
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КІРІСПЕ 

Тотығу – тотықсыздану - бұл мектеп химиясында назар аударылатын тағы бір 

химиялық ұғым. Тотығу-тотықсыздану процестері, тотығу-тотықсыздану теңдеулерін 

теңестіру, металдардың коррозиясы тағы да басқалары айтылады. Қызықты сала ретінде 

бірқатар зерттеу жұмыстары оқушылардың тақырыпты оқудағы қиындықтары мен баламалы 

тұжырымдамалары анықталды. Мысалы, кейбір оқушылардың баламалы тұжырымдамалары 

катод пен анодты анықтаумен, электролиздегі реакцияларды талдаумен және химиялық 

теңдеулерді жазумен байланысты. Сондай-ақ, кейбір оқушылар тотығу және тотықсыздану 

жартылай реакцияларын түсінуде, тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіруде H2O, H+ 

және OH- енгізуде тұжырымдамалық қиындықтарға тап болды. Сол қиындықтардың пайда 

болуы негізгі білімнің жетіспеушілігімен, тілдегі қиындықтармен және жаттап оқумен 

байланыстырады. 

Оқытудағы әртүрлі тәсілдер оқушылардың тотығу-тотықсыздану реакцияларындағы 

өнімділігіне әсер ететіні байқалды. Химияны оқытуда тотығу-тотықсыздану реакциясының 

қаншалықты маңызды екеніне және оқытуда қолданылатын оқыту стратегияларына 

қарамастан, зерттеу нәтижелері бұл ұғымды оқытуда қиындықтардың бар екенін көрсетті. Де 

Йонг, Акампо және Вердонк (1995) химия мұғалімдерінің тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын түсіндіру және анықтау тұжырымдамасы ретінде электронды модельді 

қабылдауға оқушыларға көмектесу қиынға соғатынын байқады. Сонымен қатар, Остерлунд 

пен Экборг (2009) олардың зерттеуінде тотығу-тотықсыздану реакцияларын түсіндірудің 

және анықтаудың электрондық моделі үйретілген айлардың санын ескере отырып, өте аз 

оқушылар тотығу-тотықсыздану реакцияларының жағдайларын түсіндіруде тұжырымдаманы 

қабылдай алатынын байқады. Бұл тотығу-тотықсыздану реакцияларының химиясын 

тұжырымдаманы қалай жақсы оқыту керектігі контекстінде қарастыру керек екендігінің 

көрсеткіші. 

Мұндағы мақсат мұғалімдердің сынып оқушыларына тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын қалай үйреткенін зерттеу болды. Осы мақсатқа жету жолында жұмыс істеу 

барысында: «Мұғалімдер тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқытуда нені проблемалық 

деп санайды?» деген зерттеу сұрағы пайда болды. 

Тотығу-тотықсыздану реакциялары саласындағы дүние жүзіндегі көптеген зерттеу 

еңбектерінде оқытудың әр түрлі әдістері қабылданған. Кейбір жағдайларда оларды 

салыстырылады. Мысалы, кейбір ғалымдар зерттеуі кезінде темірдің (III) темірге (II) 

тотықсыздануын зерттеу үшін кестелі түрдегі моделін пайдаланды. Нәтижелер 

оқушылардың түсінігінің артқанын көрсетті. Тағы басқа зерттеулерде кәдімгі гальваникалық 

батареядағы анод пен катод пластиналарының арасындағы тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын жеңілдетті. Екі пластина бір-біріне ұқсамайтын екі металдан жасалған, олар 

иондар үшін ерітінді ретінде әрекет етеді. Анод электрондарды катодқа шығару үшін 

тотығады, ол анодтан электрондарды қабылдау арқылы тотықсыздануға ұшырайды, 

осылайша ток ағынын қамтамасыз етеді. Нәтижесінде практикалық тәжірибелерді қолдану 

студенттерге тотығу-тотықсыздану реакцияларының электронды тасымалдауға мүмкіндік 

береді деп тұжырымдады. 

1 – Қатысым 

Зерттеу кезеңінде мұғалімдерден бір немесе басқа кезеңде сұхбат алынды. Мұнда 

барлық оқытушылар бірдей негізгі сұрақтар жиынтығына жауап берді, мысалы:  

1. Сіз оқушыларыңызға тотығу-тотықсыздану реакцияларын үйретесіз бе?  
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2. Сіз оқушыларыңызға тотығу-тотықсыздану реакцияларын қаншалықты жиі үйретесіз?  

3. Оқушыларға тотығу-тотықсыздану реакцияларын қалай үйрететініңізді түсіндіріңіз. 

4. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқытудың ең жақсы жолы қандай болуы керек? 

5. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын үйренуге байланысты анықталатын мәселелер бар 

ма? 

6. Бұл анықталатын мәселелер тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқытуға қалай әсер 

ететінін түсіндіріңіз.  

7. Осы анықталатын мәселелердің тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқытуға әсерін азайту 

үшін не істеу керектігін түсіндіріңіз.   

Мұғалімдерге бірдей негізгі сұрақтар жиынтығына жауап беруге мүмкіндік беру кез-

келген бейімділікті азайтуға болатындығын білдірді. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын 

оқытуға мұғалімдердің көзқарастары кең ауқымды мәселелер шеңберінде қосымша 

салыстырылды. Сұхбат барысында туындаған жаңа сұрақтар бір мұғалімнен екіншісіне 

ауысқан кезде одан әрі зерттелді. 

2 – Әңгімелесу құралының жарамдылығы мен сенімділігі  

Сұхбат хаттамалары мазмұнының дұрыстығын қамтамасыз ету үшін олар талқылана 

басталды. Өнімнің сапасын жақсарту үшін әбірінің ұсыныстары қолданылды. Сұхбаттың 

мұғалімдерге бұрын айтқандарына қосымша ақпарат қосу, деректерді беру мүмкіндігін 

ұсынған кезде сенімділік арқылы қамтамасыз етілді. Сауалнамалардың дұрыстығы үшін 

хаттамалар бірдей дәйектілікпен бірдей негізгі тармақтарды қолданды. Сонымен қатар, 

сұхбаттар диалогтық сипатта болды. Мұғалімдерге кез-келген сұраққа жауап бермес бұрын 

өз ойларын ретке келтіруге жеткілікті уақыт берілді. 

2.1 Деректерді жинау процедурасы  

Зерттеудің бірінші аптасында мұғалімдермен сұхбат жүргізілді. Зерттеудің екінші 

аптасында кейінгі сұхбаттар мұғалімдерден қажет болған жағдайда, олар пікірлердің 

дұрыстығын қамтамасыз ету үшін өткізілді. Мұғалімдердің тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын оқыту туралы көзқарастары мектепте тотығу-тотықсыздану реакцияларын 

оқытудың табиғатын және онымен байланысты мәселелерді зерттеу үшін талданды.    

2.2 Деректерді талдау  

Берілген сұрақтарға мұғалімдердің оқыту және тотығу-тотықсыздану реакцияларын 

үйрету кезінде кездесетін мәселелер туралы пікірлерін шешу арқылы жауап берілді. Содан 

кейін әрбір мұғалімдер өздерінің берілген түсіндірмелеріне мән беріп, құрылған 

мағыналардан тақырыптар шығарылып, талданып, кейіннен талқыланды. 

3 - Нәтижелер    

Барлық сұрақтар оқушыларға тотығу-тотықсыздану реакцияларын үйретуге 

байланысты мұғалімдердің мәселелерін зерттеуге бағытталып, нәтижесінде төрт фактор 

пайда болды:.  

а) оқытуды тежеу (бұл тұжырымдаманы тиімді оқытуға кедергі келтіретін кез келген 

мәселе болды);  

ә) оқытудың әлсіз стратегиясы (бұл студенттерді мағынаны беру үшін бірлесіп 

оқытуды қажет етпейтін кез келген нұсқаулық болды);  

б) тұжырымдамаларды оқыта алмау (тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқыту 

мұғалімдердің иығына қойған кез келген талап болуында); 

в) мұғалімдердің кәсіби дамуы (бұл мұғалімдердің озық тәжірибесін жетілдіруге 

бағытталған кез келген ішкі және сыртқы оқыту болды).   
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3.1 Оқытуға тыйым салу   

Тиімді оқытуға кедергі келтіретін мәселелерге келетін болсақ, мазмұн көлемі; 

оқушылардың сапасы; және мұғалімнің оқыту тұжырымдамасы мен стратегияларын білуі 

сияқты факторлар анықталды.  

• Оттегі мен сутекті қосу/бөлу, тотығу саны және электрондарды тасымалдау арқылы 

тотығу-тотықсыздану реакцияларының анықтамалары;  

• Жану және орын ауыстыру реакциялары сияқты тотығу-тотықсыздану реакцияларының 

мысалдары;  

• Тотықсыздандырғыш және тотықтырғыштар;  

• Жартылай реакциялар;  

• Қышқылдық және негіздік ортадағы тотығу-тотықсыздану теңдеулерін теңестіру; 

• Электролиз; және металдардың коррозиясы. 

Оқушылардың сапасы тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқыту уақытын ұзартуға 

немесе ұзартуға болмайтын негізгі фактор ретінде анықталды. Оқушылардың көпшілігі 

жақсы (жоғары оқу үлгерімдері) болатын және олар көп жұмыс істей алатын сыныпта 

мұғалімдер әдетте тотығу-тотықсыздану реакциясының құрылымын аяқтауға бірнеше уақыт 

жұмсайтыны анықталды. Сұхбатта болған мұғалімдердің бірі сыныптағы оқушыларға 

тотығу-тотықсыздану реакцияларын үйретуге көп уақыт жұмсағанын көрсетті, оны әлсіз 

(үлгерімі төмен) деп сипаттауға болады. 

4 - Талқылау 

Нәтижелер тотығу-тотықсыздану реакциясының бірқатар аспектілері бар күрделі аймақ 

екенін көрсетті. Оқушылар білімге әсер ету үшін қолжетімді материалдар болып табылады 

және оларды тотығу-тотықсыздану реакцияларының мағынасын ашуға бағыттау мұғалімнің 

міндеті. Бұған мұғалімдер оқушылар деңгейіне тотығу-тотықсыздану реакциясының 

тұжырымдамасын түрлендіру арқылы қол жеткізуге болады. Демек, оқушылардың деңгейі 

жақсы ма, жоқ па, мұғалімдер өз оқушылардың сәйкес келетін ең жақсы педагогикалық 

мазмұнды білімді қолдануы керек. Нәтижелер әр түрлі мұғалімдердің тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын оқытуда түсіндіру (дәріс), сұрақ-жауап, мұғалімнің жетекшілігімен есептерді 

шешу, топтық тапсырмалар және оқу тапсырмалары сияқты әртүрлі оқыту стратегияларын 

қолданғанын көрсетеді. Мұғалімдер тотығу-тотықсыздану реакцияларын үйрету үшін 

әртүрлі оқыту стратегияларын пайдаланды, бұл студенттердің сапасына және мұғалімдерге 

қолжетімді ресурстарға негізделген. Мұғалімдер бірде-бір оқыту стратегиясы барлық 

оқушылар үшін жеткілікті жақсы емес екенін бағалады және олар оқу мазмұнына, сабақ 

мақсаттарына және оқушылардың ерекшеліктеріне қатысты нұсқаулығын өзгерту қажет 

екенін айтты.  

5 Қорытындылар 

Бұл зерттеуде мұғалімдердің тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқытуда қиындық 

тудыратынын анықтау үшін мұғалімдердің тотығу-тотықсыздану реакцияларын қалай 

үйрететіні зерттелді. Мұғалімдердің мәселелері тотығу-тотықсыздану реакцияларының 

құрылымының ұзақтығымен және оқыту стратегияларын таңдау мен пайдалануға әсер ететін 

оқушылардың сапасымен байланысты болды.  

5.1 Ұсыныстар 

Оқушылардың мінез-құлқы оқытудағы проблемалық аймақ болғандықтан, мұғалімдер 

оқытудың ең қолайлы оқыту стратегияларын таңдау және пайдалану үшін химия 

тұжырымдамасына қатысты оқушының ерекшеліктерін есте сақтауы керек. Оқытудың әлсіз 
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стратегияларын мұғалім пайдаланғандықтан, химия мұғалімдері мен зерттеушілер жоғары 

сыныптарда тотығу-тотықсыздану реакцияларын оқыту үшін тақырыптық педагогикалық 

мазмұнды білімдерді жобалау және дамыту керек. 
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在哈萨克斯坦的我 

 

 

作者：吾仁古丽·叶尔肯别克 

以 E.A.命名的卡拉干达国立大学 

（哈萨克斯坦，卡拉干达) 

指导老师：阿达力·斯哈克纳比 

以 E.A.命名的卡拉干达国立大学 

（哈萨克斯坦，卡拉干达） 

 

 

   时间总是从你身后悄无声息的溜走，从你的脚底下滑过，从你的视野里飞过…  不知不觉

中，大学生活都迎来了第二年！  

我叫吾仁古丽·叶尔肯别克，我来自中国新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，下面由我来

为给大家介绍中国和哈萨克斯坦两国校园以及其他生活方面的文化的不同点，2019 年的九

月一日我来到了哈萨克斯坦命名为尼古拉·奥斯特洛夫斯基的高中就读高二，刚来的时候我

了解到每年的九月一日是哈萨克斯坦法定的开学日，称之为“第一次铃声日”。在这一天，

所有的学生都会穿着校服，带着鲜花和礼物，去学校参加开学典礼。哈萨克斯坦的校服

女孩子们得穿裙子，头上带着白色头花儿，辫起两个小辫子放在两肩上，这个看起来特

别温柔娴静，男孩子们穿着西装， 显得神采奕奕、意气风发、满面红光、气宇轩昂、炯

炯有神，开学典礼上，校长会向全校师生致词，高年级的同学会去抱起一年级刚入校的

小朋友，这时这个小学生代表所有刚踏入校园的小学生摇响一个铃铛，这意味着新的学

年就在这第一次铃声里开始了，之后部分家长为了表达感激给班主任们和学生心爱的任

课老师赠送鲜花和礼物，说一些新学年的祝福。 

众所周知，中国的学制分为初、中、高三个等级的教育。初级是小学，中级是中学。可

能由于人口的稀疏在哈萨克斯坦部分地区从一年级开始到高三年级都在一所学校，可是

我读的那个学校高中和小学两个学校，最长假期是暑假，每一年的六、七、八三个月是

哈萨克斯坦的暑假，而国内暑假只放七八两个月的假。不过哈萨克斯坦几乎没有寒假，

寒假特别短一般为十来天。 

在中国教师节是九月十日，其意义是肯定教师为教育事业所做的贡献，学生们会提前布置教

室，提前准备关于教师节的板报，学生代表在广播上对全体教师致谢，学校一般会放一天假。

而哈萨克斯坦的教师节是十月的第一个星期六，也是为了肯定教师们对教育事业所做的

贡献。但基本上不放假，这一天所有的老师在进大门的时候会被学生们的热情围观并且

会收到一束束花朵。为了让老师感到轻松，学生们会积极参与课程并自觉遵守课堂纪律。

并且晚上同学们会举办晚会表演节目，为全校老师庆祝教师节。 

刚来的时候很难做出决定自己要成为理科生或文科生，我特别喜欢英语，我一直都幻想我以

后的事业跟英语有很大的关系，但好多亲戚朋友们让我选择理科，他们说很多来自中国的同

胞们数学好所以在哈萨克斯坦读理科比较占优势，况且我的数学成绩在中国的时候一直都不
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错，所以我犹豫了很长一段时间，之后我父母跟我说：“孩子，你喜欢什么科目你就读什么，

我们一直一直支持你当然这是你的人生 你应该学会自己一个人做决定” 在亲人的陪伴下我仿

佛想到了人生的导航，我似乎明白了选择专业的意义，所以我最终选择了文科班，因为能够

成为优秀的翻译员一直都是我的梦想。在中国已受九年教育的我不太懂很多哈萨克术语，不

太了解哈萨克诗人的优美佳句，每次老师和同学赞颂哈萨克阿肯们的诗句是我会感到很落魄，

因为我不仅读的慢还不懂的欣赏。从小自尊心很强的我，每天心里嘀咕着：“离高考还有一

年，我也是曾经是优秀学生代表，我也是学生会成员，我也是模范生，所以我必须证明自己

在中国也受过很好的教育，” 

好学上进的我常常想起我在中国的语文老师的一句话：“你要是抽不出时间来创造你想要的

生活，你最终会花费大量的时间去应付自己不想要的生活，学生该做的必将是认真学习，努

力充实自己，而不是焦虑时光。”合群虽然是平凡的开始，到独行是拔尖的开始，决定自己

的平庸自己去改变， 别让懦弱否定了自己，别让懒惰耽误了美好的青春。一次次被模拟考

试严重影响到了我的情绪，高考仿佛夺走了我的笑声，我看到那些题那些历史事件我再也笑

不出声了，可是我把所有的压力转换为动力，不停得奔跑，一年我几乎没有睡觉，可能这些

对别人来讲都是不值得一提的小事，可我想说这算是我人生篇章里的非凡，无论如何我也尝

试过了跨国高考的滋味。在时间这位神奇的魔法里我们迎来毕业典礼，漫长的一年快结束

了…  

毕业典礼在哈萨克斯坦又称为“最后一次铃声日”是每一年的五月二十五日这一天学校举行，

首先会一起唱哈萨克族国歌，然后在校领导和教师代表为学生送上衷心的祝福。然后一个毕

业生代表摇响本学年最后一次铃声，之后每一个毕业生们都会放飞一只只气球代表着每个青

年人放飞理想。女生的穿着比较显得经典穿着高跟鞋与男生跳毕业舞蹈，很像西方国家的毕

业典礼，而低年级学生们穿着哈萨克民族服装手上拿着冬不拉表演，这些都体现了哈萨克族

的能歌善舞，只要有冬不拉的地方哪里都是舞台。毕业生彼此祝福前程似锦，鹏程万里，毕

业典礼结束之后，毕业生们会在校园拍毕业照，然后老师带着毕业生去著名景点兜风合影留

念。 

我的初中毕业典礼是在中国庆祝的，所以我会感到很荣幸，每个学生穿着校服站在操场上，

我们的校服很好看，也很合身，女孩子一般会把头发盘起来显得精神，男孩子头发不留

超过一寸的头发 ，就这样很整齐所以场面非常壮观。首先我们会唱国歌，然后校长以及

在校领导为毕业生致词，衷心祝愿祖国的齐花盛放，奋发图强。接下来颁发奖状，祝贺

毕业生。之后能晚上学校还会举行毕业晚会，请歌手或者乐队来表演，大家就会一起吃

饭看表演，等演出结束后，学校的活动基本就结束了。 

2021 年紧张激烈的高考终于熬过去了。 盼来了十分快乐的假期，但不知是喜是悲的我即将

迎来我的大学录取通知书， 这使我心里十分忐忑。我拼尽了所有的精力就是为了圆我的大

学梦，希望自己考上离家最近的阿拉木图市大学 。或许希望越大，失望就越大。在无数期

待的日子里，梦最终还是碎了 。世界仿佛都窒息了！ 可是，生活不得不继续，我不能放弃

搞翻译的梦想，我还有着很多心愿未能实现。 我知道一切的一切都可能随命中注定，只要

我有足够的勇气面对生活。   

   在无限的憧憬和遐想中，我来到位于哈萨克斯坦首都附近的卡拉干达语言学院，开启了为

期四年的学习旅程。 刚进大学时，有对新生活的向往，又有对家的留念。 独自走在偌大一

个校园里望着一张张陌生的面孔，内心是那么的孤寂，就在那一瞬间，感觉到自己竟是如此

的渺小。 不过，在这个"一带一路"上的中亚大国独立 30 年之际，近距离观察这里社会、文

化的方方面面，颇有趣味。我发现哈萨克学院里的"中国元素" 并不鲜见。一楼有带有中国元

素的文化厅，这里有京剧脸谱，有宫装、古装、以及其他服饰配件还有很多如三字经 ，红
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楼梦，三国演义，西游记经典文学作品。我还看见毛笔字激起了很多大学生对中文的兴趣，

所以绝大多数选择了学习汉语，哈萨克斯坦的主要语言是俄语和哈萨克语，但这所学校的所

有课程、行政工作、学生活动，均要求使用英语。在图书馆、写作辅导室这些机构里，也有

不少来自国外的专业人员。身处多元化环境我不再觉得孤独寂寞，我和同学们有着聊不完的

话题，都是关于中国文化的话题。我也了解了不少其他国家的文化，例如土耳其，欧洲文化，

所以我很喜欢我的学院，我的老师们我的同学们。 

步入大学后，学习已不再那么的紧张，似乎有着更多的时间和空间由你自己去支配，只要你

有足够的激情投入。所以我探索到几个文化异同点： 

  关于哈萨克斯坦和中国的文化异同点： 

首先必须从拟人化（种族）的相似性开始。大多数哈萨克人和中国人一样，都有明显的亚洲

特征。这创造了一个亚洲人团结和归属的特殊平台 

哈萨克人和中国人之间的一个特别相似之处是东方人对老一辈和亲属关系的尊重。同时，对

长辈的尊重也常常转移到工作关系中对从属关系的遵守。哈萨克人和中国人倾向于高度重视

管理层的权威，这在许多西方文化中是不正常的，例如，在西方文化中，人们习惯于以兄弟

般的方式对待上级，以 “您 “来称呼长辈，如父母。 

哈萨克和中国文化的特点是对食物的谨慎态度。如果说哈萨克人认为只有 “坏 “人才不把食

物吃完，那么中国人说 “粒粒皆辛苦”。 

从声音相似性出发，哈萨克语声母 ng 和汉语 ng 的相似性，这使得哈萨克就读汉语的学生能

够更快地学习汉语。另外，一些对其他民族来说比较困难的汉语音，如 “qu”，对哈萨克族学

生来说，难度要小得多。 

除了相似之处，哈萨克人和中国人文化之间当然也有些的差异。这很自然的，哈萨克人和中

国人对时间有不同的看法和评价，哈萨克人一般很从容自在，不太善于守时因为他们一般以

事情办的妥为目的，尽管花费了不少时间。哈萨克人认为自己的可塑性更强，更灵活，然后

能根据情况进行调整。中国人很守时，在规定的时间内完成使命。我认为双方都各有所长。 

红色是最受欢饮的，尤其在中国节日期间非常受欢迎。它代表财富、幸福和好运。但对哈萨

克人来说，蓝色和白色分别代表自由和纯洁。 

 哈萨克人和中国人有不同的餐桌礼仪。例如，中国人喜欢用筷子，而哈萨克人则喜欢用叉

子，融入了欧洲化，部分民族佳肴可以用手吃，这当然不是没有考虑卫生问题，自古以来哈

萨克信仰伊斯兰教，每日做礼拜五次，每次把手清洗得手干净，而且勤剪指甲是从小贯彻的

基本常识，所以用手吃并没有给卫生方面带来担忧。 

总而言之，哈萨克和中国文化的共同点多于差异。我觉得有些差异存在的主要障碍可能是双

方对彼此的了解不足。大规模的联合文化和人道主义项目、签证规定的放宽、以及双方游客

流量的增加都是断然缺乏的。，在今后开始一起工作或学习中，哈萨克斯坦和中国公民很快

就能找到共同语言，并建立起牢固的友好和工作关系。但我由衷心祝福两国友谊长存。 

  感觉自己在无形中长大了，独立了，坚强了，时间总是那样的神奇，在它的带领下我找到

了那片属于自己的天空。 生活不再空虚，不再单调，不再孤寂……在学习上，自己从不敢

懈迨，因为都是青春给予我们特殊的待遇，如果有一天你不再拥有健壮的体魄，旺盛的精力，

无限的潜力时，那时你已不再年轻。  

   早已步入大学的我还未长大，内心的那份童心未泯。 其实，我是多么的希望自己不要长大，

因为那样就不必承担更多的责任，不会有更多的烦恼和压力了，信奉自己能够做一个快乐的

天使。 能用自己的微笑去融化周围的寒冷，去照亮这周围的黑暗。 但我相信，当我经历了

风吹雨打的那一天，当我再次跌倒和踉跄的那一天，当我从天空飞过的那一天，我已经长大，

我会很自豪的告诉世界：“长大真好！”  其实活着就是幸福，即使你的一辈子都是在失败中

度过。 从现在开始自律起来，剩下的交给时间。很快你会发现，你的生活已经悄然改变。  
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  所以在这一期间我读了一本《人性的弱点》，作者： [美]戴尔·卡内基 “世界成功学第一书”，

戴尔·卡耐基被称为美国“成人教育之父”，他运用社会学和心理学知识，对人性进行了深刻

的探讨和分析。他讲述的许多普通人通过奋斗获得成功的真实故事，激励了无数陷入迷茫和

困境的人，帮助他们重新找到了自己的人生。不管成功学有怎样的缺陷，这些故事对于处于

迷茫中的同学无疑是一种指引和帮助。我也学得到了成功的秘诀在于提前安排和复盘中，提

前安排：1.我明天要做什么？ 2.我做这件事的目的是什么？3.怎么做？4.我需要什么资源？

复盘：1.今天的目标达成了多少？2. 今天哪些做的不完善？3. 怎么做怎样提升？4. 下次遇同

样问题,我该如何改善？5.我的优点是什么,如何放大 6.我的缺点是什么,如何改进？坚持这些

理论成功离我们不远。 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

 

Сапарбек Сара Галымжанкызы 

Магистрант 2 курса научно-педагогической магистратуры 7M04106 Финансы,  

УО «Алматы Менеджмент Университет»,  

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Инвестиционная деятельность в разных сферах экономики осуществляется отдельными 

субъектами в форме реализации конкретных проектов, содержание и структура которых 

определяются нормативными документами. Значимость инвестиционного проекта 

определяется влиянием результатов его реализации на хотя бы один из внутренних или 

внешних рынков: финансовых, материальных продуктов и услуг, труда, а также на 

экологическую и социальную обстановку. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, этапы инвестиционного проекта, 

инвестиционная деятельность, содержание инвестиционного проекта, структура 

инвестиционного проекта, участники инвестиционного проекта. 

Инвестиционная деятельность в разных сферах экономики осуществляется отдельными 

субъектами в форме реализации конкретных проектов, содержание и структура которых 

определяются нормативными документами. 

В рамках данной статьи под инвестиционным проектом понимается некоторая 

организационная система, объединяющая совокупность: 

– сформулированных целей деятельности; 

– подлежащих решению задач, обеспечивающих достижение поставленных целей; 

– участников, организованных для совместной деятельности по достижению 

конкретных целей, и принципы их взаимоотношений; 

– материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, обеспечивающих достижение 

поставленных целей; 

– физических объектов и технологических процессов, создаваемых или 

модернизируемых для решения поставленных задач; 

– технической и организационной документации; 

– управленческих решений и мероприятий по их реализации. 

В силу того, что любой инвестиционный проект обязан вписаться в систему 

сложившихся социально-экономических отношений, его участниками всегда являются: 

– органы исполнительной власти (муниципальные, региональные, федеральные); 

– хозяйствующие субъекты различного профиля деятельности (промышленные, 

ресурсо-обеспечивающие, предоставляющие коммуникационные, коммунальные, 
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транспортные, проектно-изыскательские, строительные и др. Основными характеристиками 

инвестиционного проекта являются: 

– направленность, определяемая целями участников проекта; 

– масштабность, оцениваемая степенью его влияния на социальную обстановку; 

– экономическая и коммерческая эффективность проекта. 

В зависимости от социально-экономической обстановки, конъюнктуры регионального 

рынка и целей участников проекты могут быть направлены на: 

– создание новых производств (вывод на рынок новых товаров, освоение новых 

сегментов рынка, реализация результатов научно-исследовательских работ и научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ); 

– рационализацию уже действующего производства (загрузка неиспользуемых 

производственных площадей и оборудования, сокращение расхода сырья и материалов, 

энергосбережение, использование отходов); 

– повышение качества и конкурентоспособности продукции (повышение безопасности 

продукции, улучшение ее экологичности, возможности сохранения и срока годности, 

совершенствование упаковки и т. 

– расширение производства и рынка сбыта (выпуск импортозамещающих товаров, 

увеличение экспорта продукции, освоение новых ринков); 

– улучшение социальных характеристик предприятия (создание новых и сохранение 

имеющихся рабочих мест, поставка на рынки товаров (услуг) для слабозащищенных групп 

населения (пенсионеры, инвалиды и дети, многодетные семьи), меры по охране окружающей 

среды); 

– развитие социальной инфраструктуры муниципалитета, района, региона 

(строительство учреждений здравоохранения и образования, культуры и спорта). 

Значимость инвестиционного проекта определяется влиянием результатов его 

реализации на хотя бы один из внутренних или внешних рынков: финансовых, материальных 

продуктов и услуг, труда, а также на экологическую и социальную обстановку. Обычно 

выделяют проекты: 

– крупномасштабные; 

– региональные; 

– городские; 

– отраслевые; 

– локальные. 

Наиболее эффективны те проекты, которые учитывают интересы всех уровней 

исполнительной власти. Все это должно осуществляться в рамках действующего 
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нормативно-правового законодательства и потому невозможно без организационного 

обеспечения, требующего профессионального управления процессом достижения, 

поставленных в инвестиционном проекте целей. Реализация инвестиционного проекта 

происходит поэтапно, содержание и последовательность каждого их этапов обусловливается 

как социально-экономическими, так и организационно техническими факторами. К 

основным этапам реализации инвестиционного проекта относят: подготовительный этап, 

проектно-организационный этап; этап собственно строительства объекта и ввода его в 

эксплуатацию и этап производственной деятельности и мониторинга экономических 

показателей. Остановимся более подробно на каждом из перечисленных выше этапов. 

Подготовительный этап начинается с анализа инвестиционного климата, целью которого 

является оценка привлекательности конкретного рынка. На этот этап приходится 3–8 % 

общих затрат. Продолжительность подготовительного этапа зависит от инвестора, а также от 

привлекательности инвестиционного климата в стране (регионе), который формируется 

усилиями властных структур. К сожалению, в Казахстане часто происходят ситуации, 

негативно влияющие на доверие предпринимателей к органам представительной и 

исполнительной власти: 

– несовершенство, и частое изменение законов, регламентирующих 

предпринимательскую; 

– большое количество ведомственных распоряжений и указаний, не согласующихся с 

федеральным законодательством; 

– неспокойная политическая обстановка; 

– непоследовательная экономическая политика; 

– чрезмерная бюрократизация отношений. 

Отражая основные условия предпринимательской деятельности, инвестиционный 

климат характеризует степень благоприятствования инвестициям рассматриваемом регионе 

или сегменте рынка. Это обстоятельство обязывает органы представительной и 

исполнительной власти всех уровней предпринимать серьезные усилия по ликвидации 

бюрократических препятствий на пути инвестиций и стимулированию их притока. 

Привлекательность инвестиционного климата важна как для иностранных, так и для 

отечественных инвесторов. На инвестиционный климат влияют, прежде всего, 

экономические условия, но не следует забывать и про важное значение социально-

политических условий, в которых действует инвестор: забастовки, социальные волнения, 

угроза войны и т. 

Мониторинг инвестиционного климата Казахстана постоянно проводится 

правительственными структурами, независимыми исследовательскими институтами, 
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департаментами стратегического развития корпораций. При этом результаты из нескольких 

источников могут быть совершенно различными. 

В случае, когда Казахстан пытается привлечь прямые и портфельные иностранные 

инвестиции плохой инвестиционный климат также этому препятствует. Следует отметить, 

что в РК существует ряд проблем, которые негативно влияют на инвестиционный климат и 

инвестиционную деятельность 

– высокий уровень коррупции; 

– административные барьеры; 

– отсутствие независимых судов; 

– недостаточный уровень корпоративной культуры. 

Значимой проблемой для инвестиций в Казахстане, по мнению председателя совета 

директоров концерна Metro и главы Восточного комитета немецкой экономики, Экарда 

Кордеса, является визовый режим с Россией и центрально-азиатскими государствами. По 

данным опросов, проведенных Восточным комитетом, представитель каждой пятой 

компании, входящей в эту структуру и развивающий бизнес на постсоветском пространстве, 

уже терял заказ из-за пограничной бюрократии. На проектно-организационный этап 

расходуется до 20 % средств от общей стоимости проекта. Данный этап включает выбор 

места размещения объекта (предприятия), разработку и согласование обоснования 

инвестиций, проектной документации, получение разрешения на строительство, принятие 

решения об источниках финансирования. Из-за большого количества организаций, 

участвующих в разработке и согласовании инвестиционного проекта, и многоступенчатости 

разрешительных процедур процесс получения разрешения на реализацию проекта 

оказывается очень трудоемким и по времени вполне сопоставимым с продолжительностью 

собственно строительства объекта. Именно на этом этапе возникает больше всего 

организационных проблем, что является еще одной особенностью инвестиционной 

деятельности в Казахстане. 

На этапе собственно строительства объекта и ввода его в эксплуатацию анализируется 

рынок строительных услуг, организуется строительное производство, готовится контрактная 

документация. Самый затратный этап, так как на него приходится до 72 % общей стоимости 

(60 % – на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования и 12 % – на 

наладку и пуск в эксплуатацию). Для инвестора существует еще этап производственной 

деятельности и мониторинга экономических показателей, поскольку для него 

инвестиционный проект не заканчивается пуском объекта в эксплуатацию, а достижением 

запланированных экономических показателей. 
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В заключение необходимо отметить, что областям и Казахстану в целом инвестиции в 

сферу материального производства особенно необходимы. Они позволят не только строить 

новые предприятия и создавать дополнительные рабочие места в сферах обслуживания и 

обеспечения, но и способствуют развитию систем инженерных коммуникаций, приносят 

заказы строительным компаниям. 

В настоящее время официально признан тот факт, что иностранные инвестиции, 

приводят к импорту новейших технологий, предпринимательских способностей и 

управленческого опыта. 

Несмотря на политическую нестабильность и экономические трудности в стране 

казахстанский рынок остается очень привлекательным для инвесторов и своей емкостью, и 

нормой прибыли. Но важно не только привлекать инвестиции, но и рационально их 

использовать. 

Однако режим переходной экономики породил в сфере инвестиционной деятельности 

много организационных сложностей, которые требуют профессионального управления 

проектами на основе: 

– глубокого изучения действующей нормативно-правовой базы инвестиционной 

деятельности; 

– анализа работы причастных к ней различных административных и надзорных 

органов. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақала периодтық заң және элементтер атомдарының электронды қабықтарының 

құрылымы туралы идеяларды қалыптастыруға арналған. Оқушыларға атом құрылымы 

туралы білімдерін жалпылауға мүмкіндік беретін сұрақтар ұсынылған. Берілген материалды 

игеруге бағытталған әдістемелік ұсыныстар берілген. 

Кілт сөздер: периодтық заң, атом, электрон, электрондық қабық, атом радиусы, 

электротерістілік. 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена формированию представлений о периодическом законе и структуре 

электронных оболочек атомов элементов. Учащимся предложены вопросы, позволяющие 

обобщить их знания об атомной структуре. Даны методические рекомендации, направленные 

на усвоение данного материала. 

Ключевые слова: периодический закон, атом, электрон, электронная оболочка, 

атомный радиус, электроотрицательность. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the formation of ideas about the periodic law and the structure of 

the electronic shells of the atoms of the elements. Students are offered questions that allow them to 

generalize their knowledge about the atomic structure. Methodological recommendations aimed at 

the assimilation of this material are given. 

Keywords: periodic law, atom, electron, electron shell, atomic radius, electronegativity. 

Оқушыларға материяның құрылымы туралы идеяларды қалыптастыруға кіріспес 

бұрын,  олар атомдардың құрылымы туралы  физика курсынан таныс екенін ескерген жөн. 

Сондықтан периодтық заңды зерттеуге байланысты периодтық заңның физикалық мәнін 

және, атап айтқанда, элементтің реттік нөмірін білдіретін мәселені түсіндіру кезінде оларды 

пайдалану үшін физика курсының мәліметтерін қайталаған жөн. Қайталау мақсатты түрде 

жүргізілуі үшін оқушыларға келесі сұрақтарды қоюға болады: 1. Атомның негізгі бөліктері 

қандай? 2. Қандай атом бөлшектерінің теріс заряды ең аз? 3. Атом ядросы масса мен 

зарядтың тасымалдаушысы ретінде нені білдіреді? 4. Неліктен зарядталған бөлшектерден 

тұратын атом электрлік бейтарап? 5. Оның ядросының зарядын атомдағы электрондар 

санынан қалай анықтауға болады? 6. Атомдардың ядроларын құрайтын негізгі бөлшектер 

қандай? 7. Қандай жағдайларда атомдар оң және қайсысында теріс заряд ала алады? 

8.Неліктен электрон қосылған немесе жоғалған кезде атом заряд алады? 

Осы мәселелерді талқылау оқушылардың атомның құрылымы туралы білімдерін 

жалпылауға, оларды элементтің реттік санының физикалық мәнін түсінуге, периодтық 
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жүйеде элементтердің атомдық массаларының дәйекті өсуінен ауытқуларды түсіндіруге, 

сондай-ақ жаңа негізде элемент тұжырымдамасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. [1, 2, 4, 

5] 

Оқушылар электронның қозғалыстағы теріс зарядталған бөлшек екенін есте сақтайды, 

яғни оның магниттік қасиеттері бар, электрон атом ядросымен тартылады және басқа 

электрондарды итереді, электронның қозғалысы оның атомнан бөлінуіне жол бермейді, 

электрон атом ядросына неғұрлым жақын болса, соғұрлым электрон атом ядросына 

тартылады, атом соғұрлым күшті тартылады және соғұрлым әлсіз болады. Мұның бәрі 

оқушыларға атомның күрделілігі туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мұғалім барлық осы көріністердің жиынтығына байланысты атомдағы электрон 

орбитада қозғалмайды, бірақ атомның белгілі бір көлемін толтырады деп хабарлайды. Оның 

заряды ластанып, электронды бұлт түзеді. [3, 6, 7] 

Атомдағы бір электронның қозғалысын беретін сфералық бұлттың схемасын көрсете 

отырып, оның тығыздығының таралуына назар аудару керек. Бұдан әрі көп электронды 

атомдарда электрондардың бір-бірімен әрекеттесуіне байланысты электронды бұлттар 

әртүрлі пішінде болуы және кеңістікте әртүрлі жолдармен жүруі мүмкін екендігі айтылады. 

Олар бірдей пішінге ие болуы мүмкін және бір-бірімен қабаттасуы мүмкін. Мысалы, сіз неон 

атомындағы электронды бұлттардың таралу схемасын қолдана аласыз. Бұл элементтің 

атомында тек бес электронды бұлт бар екенін көрсетеді, бірақ оның он электроны бар. 

Оқушылардың пікірінше, зарядтары бірдей бөлшектердің өзара итерілуінің физикалық Заңы 

мен байқалатын құбылыс арасында қайшылық бар. [8, 9] 

Айқын қарама-қайшылықты түсіндіру үшін электрондардың спиндерін көрсететін көп 

бағытты көрсеткілері бар тізбектер қолданылады. Бұл ұғымды анықтаудың күрделілігіне 

кірмей, біз "электронды айналдыру" ұғымы осы бөлшектің өзінің айналуымен байланысты 

ерекше магниттік қасиетін білдіретінін түсіндірумен шектелуіміз мүмкін. Табиғаты бойынша 

электрондардың спиндері бірдей болуы мүмкін, содан кейін бұл электрондар түзген бұлттар 

біріктірілмейді. Мұндай электрондардың параллель спиндері бар және бір бағытта 

бағытталған көрсеткілермен көрсетілген дейді. Электрондардың параллельге қарсы спиндері 

де болуы мүмкін, олар көп бағытты көрсеткілермен көрсетілген. Мұндай электрондар 

қосылып, бір жалпы екі электронды бұлт шығара алады. Электрондық бұлттың графикалық 

түрде қалай бейнеленгенін көрсете отырып, ұяшықтарды электрондарсыз (электронның 

айналуын көрсететін көрсеткілерсіз) бейнелеуге болатындығын түсіндірген жөн. Бұл 

атомдарда электрондармен толтырылуы керек "бос кеңістіктер" болуы мүмкін дегенді 

білдіреді. 

Оқушыларға электрондардың қасиеттері, олардың бір-бірімен өзара әрекеттесу 

сипаты, электрондық бұлттардың формалары және олардың көрсеткілері бар ұяшықтар 

түріндегі графикалық көрінісі туралы біліммен қаруландыра отырып, оларды  әріптік 

белгілермен және атомдардың электрондық құрылымын жазу формаларымен қосымша 

таныстыру қажет. Неон атомының бірдей электронды бұлт схемасын қолдана отырып, білім 

алушылар оның екі түрлі қашықтағы сфералық бұлттарды және гантель тәрізді үш 

эквивалентті бұлттарды көрсететініне назар аударады. Тиісінше, олар аталады: S-және P-

электронды бұлттар. Пішіні ұқсас, бірақ әртүрлі қашықтықтағы бұлттардың бұл бейнесі 

атомның қабаттарында электрондардың орналасуын айқынырақ көрсетуге мүмкіндік береді. 

Мұғалім оқушыларға неон атомының бірінші электронды қабатында тек бір s-бұлт, ал 

екіншісінде төрт (бір s – және үш p - бұлт) бар екенін айтып, екінші электронды қабаттан 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (210) 2023 г. 

 

51 
 

бастап олар ішкі қабаттарға бөлінетінін түсіндіреді. Сонымен, екінші қабатта екі қабат бар: s 

және p. ішкі қабаттарды белгілеу үшін сол қабаттың нөмірін көрсететін сандар қолданылады. 

Әрбір ішкі қабаттағы электрондардың санын көрсету үшін сандарды жоғарғы оң жақ 

бұрышқа ішкі қабатты білдіретін әріптердің үстіне қойыңыз. Мұның бәрі неон атомындағы 

электрондардың таралуын жазу мысалында түсіндіріледі: 1s²,2s², 2p⁶. Бұл жазба кеңейтілген 

электронды формула деп аталады, ол қысқартылған формулаға сәйкес келеді: Ne-2.8. 

Осылайша, неон атомының схемасы мысалында атомдағы электрондардың әрекеті де, 

олардың шартты бейнесінің әртүрлі формалары да қарастырылады.   

Элементтердің периодтық жүйесі туралы материал, оның ішінде элементтердің 

периодтық жүйедегі жағдайына сәйкес сипаттамаларын оқушылар атом радиустары, иондану 

энергиясы, электронды жақындық және элементтердің электронды құрылымы туралы 

анықтамалықтардағы кестелерді қолдана отырып, әңгімелесу, дәріс презентациясы және 

оқушылардың өзіндік жұмысы үйлескен кезде жақсы үйренеді. 

Оқушыларға периодтық заңның және элементтердің периодтық жүйесінің мәнін 

ядролық зарядтардың, атом радиустарының және иондану энергиясының мәндерімен, 

сондай-ақ электрондар санымен салыстырғанда периодтардағы гидроксидтердің 

қасиеттерінің өзгеру сипатын қарастырған кезде жақсы түсінуге болатынын түсіндіреді. 

Параметрлердің әрқайсысы элементтердің мүмкін болатын қасиеттері туралы толық ақпарат 

бермейді, бірақ барлық сипаттамаларды кешенді пайдалану элементтердің қасиеттерін 

түсіндіріп қана қоймай, белгісіз элементтер мен олардың қосылыстарының мүмкін болатын 

қасиеттерін де болжауға мүмкіндік береді. 

Атомдардың электрондық құрылымының кестелерін қолдана отырып, екінші период 

элекменттерінің мысалында ядролық зарядтардың өсу ретімен атомдардың сипаттамалары 

қалай өзгеретінін көрсету керек. Кезеңдегі натрий атомының ядро заряды ең аз 

болатындығына назар аударылады. Сыртқы электронды қабаттағы бір электрон ядродан 

едәуір алыс, бұл атом радиусы туралы мәліметтермен дәлелденеді. Осыған байланысты 

сыртқы қабаттағы электронның байланыс күші ең аз болады. Осыған байланысты сыртқы 

қабаттағы электронның байланыс күші ең аз болады. Кейінгі элементтердің атомдарының 

ядроларының зарядтары ұлғайған сайын сыртқы қабаттардағы электрондар саны да артады, 

ал ядролардың электрондарды тартуының күшеюіне байланысты атом радиустары біртіндеп 

азаяды. Тиісінше, электрондардың байланыс энергиясы артады. Хлор мен аргон атомдары 

электрондардың ең жоғары байланыс беріктігіне ие. 

Содан кейін атом радиустары азайған кезде және иондану энергиясы жоғарылаған 

кезде кейбір элементтердің атомдары электрондарды қосу қабілеті өте жоғары болатынына 

назар аударылады. Бұл металл және металл емес элементтердің ерекшеліктері туралы алдын-

ала жалпылауға мүмкіндік береді. Металл элементтерінің атомдары салыстырмалы түрде 

үлкен атом радиустарымен, сыртқы электронды қабаттардағы электрондардың аздығымен 

және иондану энергиясының төмен мәндерімен сипатталады. Металл емес элементтердің 

атомдары шағын атомдық радиустармен, сыртқы электронды қабаттардағы электрондардың 

едәуір санымен, жоғары иондану энергиясымен және басқа элементтердің атомдарынан 

электрондарды қосу қабілетімен сипатталады. Жалпылау мақсатында мұғалім периодтық 

жүйеде металл элементтерін бөліп көрсетеді және оқушыларға осы элементтер атомдарының 

атомдық радиустары мен иондану энергияларының қалай өзгеретінін және олардың 

атомдарының сыртқы қабаттарында қанша электрон бар екенін талдауды ұсынады. Әрі 

қарай, эксперименттерде оқушылар үшінші кезең элементтерінен түзілген гидроксидтердің 
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қасиеттерін анықтайды және олардың бақылауларын атомдардың құрылымымен 

байланыстырады. Олар элементтер ядроларының зарядтарының жоғарылауымен және 

сыртқы электронды қабаттардағы электрондар санының артуымен атом радиустары азаяды, 

иондану энергиясы артады, сонымен бірге гидроксидтердің қасиеттері айқын негізгі (сілтілі) 

қышқылдан айқын қышқылға ауысады деп сенеді. 

Гидроксидтердің қасиеттерінің өзгеруінің үшінші кезең элементтері атомдарының 

құрылымдық ерекшеліктерімен байланысының мәнін түсінгеннен кейін оқушылар келесі 

тапсырмаларды орындай алады: 

1. Төртінші период элементтерінің атомдарының қабаттары электрондар арқылы 

қалай салынғанын кестені орындаңыз. 

2. Төртінші период элементтері атомдарының алдын ала сыртқы электронды 

қабатының электрондары арқылы ғимараттың атомдық радиустары мен иондану 

энергиясының мәндерінің өзгеруіне қандай әсер етеді? 

3. Үшінші және төртінші кезеңдердегі атомдық радиустар мен иондану 

энергияларының мәндері қалай өзгеретінін салыстырыңыз. Неліктен төртінші кезеңде 

атомдық радиустар мен иондану энергияларының мәндері үшінші кезеңге қарағанда баяу 

өзгеретінін түсіндіріңіз. 

4. Алдыңғы тапсырмалардан алынған қорытындыларыңызға сүйене отырып, 

атомдардың электронды құрылымының ерекшеліктері, атомдық радиустар және төртінші 

период элементтерінің иондану энергиялары туралы мәліметтерді қолдана отырып, төртінші 

периодтағы гидроксидтердің қасиеттерінің өзгеру сипаты туралы болжам жасаңыз. 

5. Эксперименттер барысында жасаған болжамдардың дұрыстығын тексеріңіз. Ол 

үшін: А) калий гидроксиді, кальций гидроксиді, темір (III) гидроксиді, мыс (II) гидроксиді 

және мырыш гидроксиді суға қатысты; б) калий гидроксиді мен кальций гидроксидінің 

индикаторға қатысты ерітінділері; в) сілтілер мен қышқылдардың ерітінділеріне қатысты 

ерімейтін гидроксидтер. 

6. Үшінші және төртінші период элементтерінің атомдық радиустары, электрондық 

құрылымы және иондану энергиялары туралы салыстырылған мәліметтер негізінде төртінші 

кезеңдегі гидроксидтердің негізгі қасиеттерінің біртіндеп өзгеру себебі туралы қорытынды 

жасауға бола ма? 

Үшінші және төртінші период элементтерінің атомдарымен электронды қабаттарды 

толтырудың атомдық радиустар мен иондану энергияларының мәндеріне әсерін салыстыра 

отырып, оқушлар үлкен периодттағы элементтердің атомдық радиустары үшінші период 

элементтерінің атомдарына қарағанда әлдеқайда баяу төмендейді деген қорытындыға келеді. 

. Олардың иондану энергиясы да баяу артады. Үшінші период элементтері атомдарының 

сыртқы электронды қабаттарындағы электрондар санының артуымен радиустардың тезірек 

төмендеуі және иондану энергиясының артуы гидроксидтердің негізгі қасиеттерінің 

амфотерден қышқылға тез өзгеруіне әкелетінін ескере отырып, оқушылар оңай өзгереді 

деген қорытындыға келеді.Төртінші периодтың қышқыл элементтеріне дейінгі негізгі 

гидроксидтер әлдеқайда баяу жүруі керек. Эксперименттер барысында оқушылар мұндай 

болжамдардың дұрыстығына көз жеткізеді. 
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ШЕТЕЛДІК ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ДИСКУРС КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

 

Даиркулова Аяжан 

 

Ұзақ жылдар бойы дискурс ұғымына анықтама беру тіл біліміндегі негізгі 

мәселелердің бірі болды. Дискурс лингвистикалық категория ретінде күрделі және көп мәнді 

зерттеу объектісі болып табылады. Зерттеу барысындағы қиындық дискурстың бір жағынан 

сөйлеу мен қарым-қатынас, тілдік мінез-құлық арасындағы аралық сипаттағы құбылыс 

болса, екінші жағынан тұрақты мәтін болып табылатындығында. 

Қазіргі уақытта функционалдық-коммуникативтік көзқарас дискурсты адамның 

күнделікті өмір тәжірибесінің ең маңызды нысаны ретінде қарастырады және оны мәтіннен 

басқа, экстралингвистикалық факторларды (дүниетану, пікірлер, көзқарастар, адресттың 

мақсаттары) қамтитын күрделі коммуникативті құбылыс ретінде анықтайды. 

«Дискурс» ұғымының анықтамасы оның лингвистика, антропология, әдебиеттану, 

этнография, әлеуметтану, әлеуметтік лингвистика, философия, психолингвистика, 

когнитивтік психология, т.б сияқты бірқатар ғылыми пәндер аясында сұранысқа ие болуына 

байланысты айтарлықтай қиындықтар туғызады. Сондықтан, «дискурс» терминінің көп 

мағыналылығы мен оның гуманитарлық білімнің әртүрлі салаларында қолданылуы бұл 

ұғымның мәнін түсіндіруде әртүрлі көзқарастардың туындауы әбден заңды. Соған 

қарамастан, әр түрлі сала ғалымдарының күш-жігерінің арқасында қазіргі уақытта дискурс 

теориясы қазіргі ғылымның дамуындағы интеграцияның жалпы тенденциясын көрсететін 

дербес пәнаралық сала ретінде қалыптасып келеді деп айтуға болады. 

«Дискурс» терминінің полисемиясы Т.М Николаеваның «Мәтіндік лингвистикадағы 

терминдердің қысқаша сөздігінде» жазылған: «Дискурс — мәтін лингвистикасындағы көп 

мағыналы термин, оны бірқатар авторлар дерлік омонимдік мағынада қолданады. Олардың 

ең маңыздылары: 1) келісілген мәтін; 2) мәтіннің ауызша түрі; 3) диалог; 4) мағынасы 

жағынан бір-бірімен байланысқан сөйлемдер тобы; 5) сөйлеу жұмысы (жазбаша немесе 

ауызша)» [1, 467 б.]. 

Дискурс теориясының пайда болуы тіл туралы ғылымның дамуында сапалы үлес 

қосып, дискурсқа лингвистикалық сипаттама беру зерттеушілердің алдына қойылған ең қиын 

міндет болды. Мәтін лингвистикасы аясында пайда болған дискурс теориясы онымен 

байланысын ешқашан үзген емес, оның зерттеу пәнін саралауға, «мәтін» және «дискурс» 

ұғымдарының аражігін ажыратуға дәйекті түрде көшті. Мысалы, В.Г. Борботконың 

анықтамасы бойынша, «дискурс – бұл мәтін, бірақ ол тілдің коммуникативті бірліктерінен – 

сөйлемдерден және олардың үздіксіз семантикалық байланыста болатын үлкен бірліктерге 

ассоциациялануынан тұрады, бұл оны интегралдық формация ретінде қабылдауға мүмкіндік 

береді» [2, 8 б.]. Борботко лингвистикалық материал ретінде мәтіннің әрқашан біртұтас 

сөйлеуді, яғни дискурсты білдірмейтінін атап көрсетеді. Мәтін дискурсқа қарағанда жалпы 

ұғым. Дискурс әрқашан мәтін болып табылады, бірақ барлық мәтін дискурс емес. Дискурс – 

мәтіннің ерекше жағдайы. 

Қазіргі тіл білімінде дискурс әр түрлі түсіндіріледі. Дискурсты анықтаудың бірнеше 

тәсілдері бар. 

1. Коммуникативті (функционалды) тәсіл: дискурс ауызша қарым-қатынас ретінде (сөйлеу, 

қолдану, тілдің жұмыс істеуі) диалог ретінде немесе әңгіме ретінде, яғни диалогтық 

мәлімдеме түрі ретінде. Коммуникативті көзқарас шеңберінде «дискурс» термині «өзінің 
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субъектісі, объектісі, орны, уақыты, жасалу (өндіріс) жағдайлары арқылы дискурс жасайтын 

белгілі бір белгі құрылымы» деп түсіндіріледі [3, 5 б.]. 

2. Құрылымдық-синтаксистік тәсіл: мәтін үзіндісі ретіндегі дискурс, яғни сөйлем деңгейінен 

жоғары білім беру (фразалық бірлік, күрделі синтаксистік тұтастық, абзац). Дискурс деп бір-

бірімен мағыналық қатынаста болатын екі немесе одан да көп сөйлемдер түсіндіріледі. 

3. Құрылымдық-стилистикалық тәсіл: дискурс ауызекі сөйлеудің мәтіндік емес ұйымы 

ретінде, бөліктерге анық емес бөлінуімен, ассоциативті байланыстардың басымдылығымен, 

ситуациялық, жоғары контекстік, стильдік ерекшелігімен сипатталады. 

4. Әлеуметтік-прагматикалық көзқарас: дискурс қарым-қатынас жағдайында, өмірде, 

мәлімдемелердің әлеуметтік немесе идеологиялық шектеулі түрі ретінде немесе «тілдегі тіл» 

ретінде, бірақ ерекше әлеуметтік субъект ретінде ұсынылған мәтін ретінде. 

Бұл жіктеу дискурстың табиғаты үш жақты екенін түсінуге мүмкіндік береді: оның бір 

жағы прагматикаға, қарым – қатынастың типтік жағдайларына, екіншісі – қарым-қатынасқа 

қатысушылардың санасында болатын процестерге және олардың санасының 

сипаттамаларына, үшіншісі мәтіннің өзіне бағытталған. 

Таңдалған тәсілдер біршама қарама-қайшы. «Дискурс» ұғымы сөйлеу және мәтін 

ұғымдарымен тығыз байланыста ұғынылады. Дискурс коммуникативті құбылыс ретінде бір 

жағынан вербальды қарым-қатынас, әрекет ретіндегі сөйлеу мен екінші жағынан қарым-

қатынас барысында жазылған белгілі бір мәтін арасындағы аралық буын болып табылады. 

Қарапайым оппозицияда дискурсты нақты сөйлеу өндірісімен, сөйлеу жұмысы туралы 

біліммен байланысты танымдық процесс деп түсіну керек, ал мәтінді сөйлеу әрекеті 

процесінің соңғы нәтижесі ретінде, нәтижесінде белгілі бір дайын форманы алу керек. 

Г.Видоузен осы жұпқа «ситуация» категориясын қосу арқылы «мәтін» және «дискурс» 

ұғымдарын ажыратуға әрекет жасады. Сөйтіп, дискурсты ол «мәтін» + «ситуация» ретінде 

қарастырады. 

Дискурстың лингвистикалық-коммуникативті аспектісі Г. А. Орловтың 

анықтамасында байқалады, ол дискурсты семантикалық және құрылымдық жағынан 

салыстырмалы түрде аяқталған ауызша немесе жазбаша сөйлеу туындысы түрінде жүзеге 

асырылатын (табиғи) сөйлеу категориясы ретінде қарастырады, оның ұзындығы ықтимал 

өзгермелі: синтагматикалық тізбектен бастап жеке тұжырымнан (сөйлемнен) мазмұнды тұтас 

шығармаға дейін (әңгімеге, әңгімелер, сипаттамалар, нұсқаулар, дәрістер және т.б.) [4, 14 б.]. 

"Дискурс" ұғымы толықтық, тұтастық, үйлесімділік параметрлерімен және басқалармен 

сипатталады (яғни мәтіннің барлық қасиеттері), ол бір уақытта процесс ретінде (әлеуметтік-

мәдени, экстралингвистикалық және коммуникативті-ситуациялық факторлардың әсерін 

ескере отырып) және тұрақты мәтін нәтижесі түрінде қарастырылады. 

Көріп отырғанымыздай, "дискурс" терминінің анықтамасы біртіндеп кеңейіп, мәтіннің 

негізгі параметрлерін тізімдеуден басқа, осы мәтін өзекті болатын шарттарды көрсетуді 

қамти бастады. Осы жерде В.В Петров пен Ю.Н Қарауылов ұсынған дискурстың 

анықтамасын беру орынды болады. Бұл анықтама қазіргі тіл білімінде дискурсты сипаттауда 

басымдыққа ие Нидерланд ғалымы Т. А Ван Дейктің "дискурсқа" деген көзқарастарын 

жинақтайды: "дискурс – бұл мәтіннен басқа мәтінді түсіну үшін қажет 

экстралингвистикалық факторларды (әлем туралы білім, көзқарастар, адресаттың 

мақсаттары) қамтитын күрделі коммуникативті құбылыс" [5, 7 б.]. Айта кету керек, бұл 

қысқаша анықтама бастапқы нүкте ретінде қазіргі кезең мәтініндегі көптеген 

лингвистикалық зерттеулердің негізі болды. 

В.З. Демьянков шетел тіл біліміндегі жаңа еңбектерге сүйене отырып, дискурстың 

функционалдық сипатын көрсететін және бұрынғы анықтамаларды айтарлықтай 

тереңдететін дискурсқа анықтама берді: «Дискурс – бірнеше сөйлемнен немесе сөйлемнің 
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дербес мүшесінен тұратын еркін мәтін бөлігі. Көбінесе, бірақ әрқашан емес, кейбір 

анықтамалық тұжырымдаманың айналасында шоғырланады; қатысушыларды, объектілерді, 

жағдайларды, уақыттарды, әрекеттерді және т.б. сипаттайтын жалпы контекст жасайды, 

сөйлемдердің реттілігімен емес, дискурсты құрушы мен оның интерпретаторына ортақ 

әлеммен анықталады, ол дискурсты орналастыру барысында "құрылады". Дискурстың 

бастапқы құрылымы конъюнкцияның, дизъюнкцияның және т. б. логикалық қатынастарымен 

байланысты қарапайым пропозициялар тізбегі түрінде болады. Дискурс элементтері: 

баяндалған оқиғалар, олардың қатысушылары, орындаушылық ақпарат және «оқиға 

еместер», яғни а) оқиғаларға ілеспе жағдайлар; б) оқиғаларды түсіндіретін фон; в) іс-шараға 

қатысушыларды бағалау; г) дискурсты оқиғалармен байланыстыратын ақпарат» [6, 7 б.]. Бұл 

анықтаманың өзегін дискурс мәтінге адекватты құндылық ретінде емес, тіпті жоғарыда 

келтірілген анықтамалардан көрініп тұрғандай, онымен синоним, бірақ әлдеқайда кеңірек 

анықталатын ұстаным деп санауға болады. 

Әлеуметтік-прагматикалық көзқараста зерттеушілердің назары сөйлеу әрекетінде, 

оның қатысушылары белгілі бір қарым-қатынас жағдайлары аясында болатын тілдік 

тұлғалардың кейбір түрлері болып табылады. 

Т. А. Ван Дейктың дискурсты әлеуметтік құбылыс ретінде түсіндіретін анықтамасы да 

бар: "Дискурс – бұл сөйлеу ағымы, оның тұрақты қозғалысындағы тіл, ол тарихи дәуірдің 

барлық алуан түрлілігін, коммуниканттың жеке және әлеуметтік ерекшеліктерін және қарым-

қатынас орын алатын коммуникативті жағдайды қамтиды. Дискурс ұлттық, әмбебап және 

индивидтік, жеке менталитет пен мәдениетті көрсетеді " [7, 47-бет]. 

«Дискурс» терминін немістің атақты философы Ю. Хабермас өз еңбектерінде кеңінен 

қолданған. Оның еңбектерінде дискурс – қоғамдық өмірдің құндылықтары мен нормаларын 

сыни тұрғыдан қарастырумен шартталған ауызша қарым-қатынас түрі (8, 571 б.). 

Осылайша, "дискурс" ұғымының жоғарыда келтірілген анықтамаларын 

қорытындылай келе, бұл термин, қазіргі тіл білімінде түсінілгендей, мағынасы жағынан 

"мәтін" ұғымына жақын деп айтуға болады, бірақ ол тілдік қарым-қатынастың динамикалық, 

уақыт бойынша ашылатын сипатын баса көрсетеді; керісінше, мәтін негізінен статикалық 

объект, тілдік әрекеттің нәтижесі ретінде қарастырылады. Кейбір зерттеушілер дискурсты 

бір уақытта екі компонентті қамтитын деп түсіндіреді: оның әлеуметтік контекстінде 

жазылған тілдік әрекеттің динамикалық процесі және оның нәтижесі (яғни мәтін); дәл осы 

түсінікке артықшылық беріледі. 
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Человек с незапамятных времен приручил некогда дикое животное – собаку. Это было 

связано с невероятными способностями этого животного, которыми не обладал сам человек. 

Обладая чутким слухом, тонким обонянием, собака стала бессменным помощником, как в 

охране имущества и семьи человека, так и при добыче пищи посредством охоты на диких 

животных. Впоследствии были замечены хорошие интеллектуальные возможности собаки, 

что позволило расширить круг их применения. К примеру, собаку можно было использовать 

в борьбе против врагов. 

Пожалуй, самым важным характерным свойством собаки является ее пригодность к 

дрессировке. Благодаря своим интеллектуальным качествам собака способна воспринимать и 

запоминать команды человека, понимать пожелания хозяина и в точности выполнять 

требуемые действия. Именно наличие этих качеств способствовало тому, что собаку стали 

использовать в служебно-розыскной деятельности. 

Впервые порода собак, которая была пригодна к использованию в служебно-розыскной 

деятельности, была выведена в Германии. По словам И. Г. Крылова в Германии было 

выведено несколько пород служебных собак, а также сформирована детально продуманная 

система комплектования армии и полиции, более того, существовала собственная школа 

дрессировки животных [1, с.6-10]. 

В 1896 году в «Ежегоднике Австрийской Жандармерии» была опубликована статья 

известного криминалиста Ганса Гросса, в которой он научно обосновал свои взгляды на 

применение собак в служебно-розыскной работе. Г. Гросс предлагал применять собак в 

распознавании запахов, сохранять и использовать в расследовании носители пахучих 

веществ, применяя при этом плотно закупориваемые стеклянные и жестяные банки для 

консервации и хранения предметов-носителей запаховых следов [2, с.7-8]. 

На данную статью заинтересованные ведомства обратили должное внимание, и затем 

при полицейских управлениях разных городов Германии, Австрии, Франции, Бельгии и 

других стран стали создаваться питомники служебно-розыскных собак [2, с.7-8] . 

Разумеется, что указанная статья была так воспринята потому, что к этому времени 

люди уже знали о способностях собаки, то есть указанная публикация не являлась каким - то 

неожиданным откровением, а ее содержание попало «на подготовленную почву». 

Непосредственное применение собаки в служебно-розыскной деятельности было 

реализовано также в Германии в 1901 году полицейским комиссаром Лауфером. 

О возможности консервации запаха в начале ХХ века писали также чешские 

полицейские – кинологи Франтишек Яурка и Ярослав Драста [3, с.56]. В Бельгии выборка 

человека и вещи при расследовании преступления была применена в 1903 году. При 

расследовании смерти одиннадцатилетней девочки на ферме была применена немецкая 

овчарка Harras von der Polizei, перед которой построили в линию двенадцать работников 

фермы. Обнюхав место преступления, собака дважды указала сигнальным поведением на 

одного из батраков, который вскоре сознался в совершении преступления [4,с.75]. 

У истоков криминального собаководство в Российской империи стоял В.И. Лебедев – 

начальник сыскного отделения столичной полиции. Свой трудовой отпуск летом 1905 года 
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В.И. Лебедев провел в Германии, где имел возможность познакомиться с немецкой системой 

подготовки полицейских собак. 

 В 1907 году первые питомники служебных собак появились в Риге и Петергофе 

[5,с.15]. Осенью 1908 года было учреждено «Российское общество поощрения применения 

собак к сторожевой и полицейской службе» [6, с.245-250]. 

29 декабря 1921 года в Москве Отделом уголовного розыска Управления милиции был 

создан центральный питомник служебно-розыскных собак, а в 1923 году была открыта 

школа Центрального питомника Отдела уголовного розыска Административного управления 

НКВД РСФСР. 

К 1941 году в СССР дрессировкой собак и подготовкой специалистов занимались пять 

школ служебного собаководства НКВД.  После окончания великой отечественной войны 

количество кинологических школ стало увеличиваться. 

Позднее, в СССР в период с 1966 по 1991 год во Всесоюзном научно-

криминалистическом центре Министерства внутренних дел СССР разрабатываются методы 

судебной экспертизы запаховых следов человека. К.Т. Сулимовым в период с 1966 по 1973 

год в стенах данного центра разрабатывается методика подготовки и применения собак для 

поиска наркотических веществ. В 1970 году им была опубликована статья «Подготовка и 

применение собак для поиска некоторых наркотических веществ». 

В 1976 году К.Т. Сулимовым была опубликована статья «Возможности использования 

обонятельного анализатора собаки для дифференциации индивидуальных запахов 

животных» в Трудах ВНИИ СССР [7, 106-110]. 

Начиная с 1982 года в исследовательскую деятельность по изучению запаховых следов 

включается В.И. Старовойтов. 

С 1982 по 1996 годы в СССР проводятся многочисленные исследования, 

разрабатываются, совершенствуются и апробируются на практике методики 

идентификационных и диагностических исследований, публикуются многочисленные статьи 

и методические рекомендации. 

Разумеется, результаты исследований указанного ученого были восприняты всеми 

кинологическими и правоохранительными службами республик, входившими в состав СССР 

и, в том числе Казахской ССР. 

Организация служебного собаководства в настоящее время сконцентрировано в 

кинологическом центре МВД Республики Казахстан. Данное учреждение имеет свои 

региональные подразделения, Центры кинологических служб на местах. 

Собаки, используемые в работе органов внутренних дел, в соответствии с 

Натуральными нормами обеспечения служебными животными Национальной гвардии 

Республики Казахстан, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 27 апреля 2015 года делятся на следующие категории розыскные, патрульно-

розыскные, караульные, наркорозыскные, по поиску взрывчатых веществ, штурмовые. 

Служебно-розыскные собаки используются подразделениями органов внутренних дел 

республики при раскрытии преступлений по «горячим следам», в розыске и задержании 

правонарушителей. С помощью этих животных сотрудники соответствующих структур 

обнаруживают наркотические средства и психотропные вещества, оружие, боеприпасы и 

взрывчатые вещества. 

Использование служебно-розыскной собаки основано на способности этих животных с 

большой точностью распознавать самые различные запаховые следы. Запах – свойство 

поверхности объектов отделять свои частицы, которые, перемешиваясь с воздухом, 

попадают на рецепторы человека либо живого организма и вызывают определенные реакции 

(раздражение) [8, с. 134-138]. 

В криминалистике под запаховыми следами понимают микроскопические образования 

определенного вещества (объекта), которое может быть обнаружено, например, на месте 

происшествия. Эти микроскопические образования являются результатом взаимодействия 

источника запаха с окружающей средой.  Эти микроскопические частицы содержат 
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информацию об источнике запаха – материальном объекте и позволять осуществить 

идентификацию образца с целым объектом. 

Ценность запаховых следов в криминалистике определяется тем, что в отличие от 

других материальных следов, они плохо поддаются уничтожению или маскировке. 

По справедливому замечанию А.Н. Шелест, на современном этапе развития науки и 

техники приборные методы не могут использоваться для индивидуальной идентификации 

человека по запаховым следам [9, с. 221]. 

Количество вещества, необходимое прибору для идентификации человека примерно в 

сто миллионов раз больше, чем количество вещества, нужное собаке для этой цели [9, с. 

105]. Это обстоятельство свидетельствует о большей целесообразности использования 

служебно-розыскной собаки для идентификации запаховых следов. 

Однако использование данной криминалистической техники в научном мире 

воспринимается неоднозначно. 

Так, например, еще в 1976 г. М.В. Салтевский писал о том, что информация, 

полученная в результате использования служебно-розыскной собаки при работе ее с 

запаховыми следами, не поддается объективной количественной характеристике. Ее 

допустимо использовать на предварительном следствии лишь в организационных и 

оперативных целях [10, с.18]. 

Г.В. Федоров утверждает, что обонятельный механизм собаки входит в сложную 

систему живого высокоразвитого организма, управляемого головным мозгом с учетом 

многочисленных внешних и внутренних раздражителей. Поэтому невозможно в полной мере 

объяснить, почему и на основе чего устанавливается тождественность или различие 

сравниваемых запахов, так как доселе остается неизученным процесс дифференциации 

искомого запаха, протекаемый в коре головного мозга собаки [11, с, 61]. 

Действительно, будучи довольно высокоразвитым живым существом, и невзирая на 

обладание таким высокочувствительным обонятельным «прибором», собака не свободна от 

своих индивидуальных поведенческих характеристик. Помимо этого, собака подвержена 

собственным, индивидуальным пристрастиям. 

По пути следования запаховым следам животное может быть отвлечено иными 

внешними раздражителями. К примеру, собака может накинуться на человека не вследствие 

идентификации его по выбранному запаху, а распознав в нем своего обидчика, либо этот 

человек может вызвать в ней такую реакцию по другим причинам. 

Иными словами, выборка субъекта либо предмета собакой по запаху не может быть 

сопровождена соответствующими комментариями. Невозможно составить протокол 

следственного действия, как, к примеру, при опознании личности или предмета. Невозможно 

обосновать идентификацию личности, как это проводится при производстве 

соответствующего экспертного исследования (например, дактилоскопии).  

Тем не менее, следует согласиться с А.С. Алдашкиной, которая отмечает: 

«Идентификация преступника с помощью животного-детектора, годами отработанная 

научная методика, которая еще не разу не подвела» [12, с. 9]. 

Так, например, данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан свидетельствуют об очень хороших 

результатах практики применения служебно-розыскных собак в деятельности органов 

внутренних дел по Республики Казахстан. Эти результаты отображены в нижеприведенной 

таблице № 2. 

Таблица № 2 Практики применения служебно-розыскных собак в деятельности органов 

внутренних дел по Республики Казахстан 

период Всего 

раскрыт

о 

преступ

лений с 

уби

йств 

Умышленно

е 

причинение 

вреда 

здоровью 

изнаси

ловани

е 

разбой грабе

жи 

кражи связанные с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

и 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (210) 2023 г. 

 

60 
 

использ

оваием 

СРС 

психотропных 

веществ 

В 2020 

году 

5853 

 

83 296 19 25 217 2504   966 

В 2021 

году 

5582 39 252 28 26 173 2417 903 

В 2022 

году 

6014 55 296 22 26 188 2360 890 

Как свидетельствует статистика, общее количество преступлений, раскрытых с 

использованием служебно-розыскных собак остается стабильно большим. 

Вполне ожидаемым является то, что особенно большое количество раскрытых краж 

чужого имущества и преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических и 

психотропных веществ. 

 Кража, как известно, тайное хищение чужого имущества. Виновные лица при 

совершении кражи стараются не оставлять какие-либо материальные следы, которые были 

бы использованы в качестве прямых доказательств. Однако, как было отмечено выше, 

запаховые следы трудно поддаются маскировке либо уничтожению в силу летучести 

микроскопических образований, составляющих содержание запаха. 

Даже при тщательной маскировке наркотических и психотропных веществ, их запах, 

исходящий от рук, либо одежде преступника, либо мельчайшие запаховые частицы на 

упаковке успешно распознается служебно-розыскной собакой.  Этим объясняется столь 

большое количество этих преступлений, раскрытых с помощью служебно-розыскных собак. 

При разбое и грабеже встреча потерпевших с преступниками по большей части бывает 

краткосрочной. Более того, преступники скрывают свои лица, что затрудняет их опознание 

потерпевшими впоследствии. В результате потерпевшие не могут описать внешность 

грабителей и разбойников, что в значительной степени затрудняет раскрытие этих 

преступлений. Однако даже при краткосрочном взаимодействии на месте происшествия 

могут быть оставлены запаховые следы. Поэтому эти следы и возможность идентификации 

преступников по ним имеет очень большое значение. 

Таким образом, в результате исследования состояния и практики применения 

служебно-розыскных собак мы пришли к выводу о том, что оно является востребованным в 

силу следующих причин: 

- во-первых, результаты кинологической одорологии не являются доказательствами по 

уголовным делам, а служат лишь средством их обнаружения; 

- во-вторых, до настоящего времени не изобретены такие технические средства, 

способные быстро и достоверно распознавать запаховые следы как это делает служебно-

розыскная собака; 

- в - третьих, кинологическая одорология до настоящего времени незаменима при 

раскрытии преступлений по горячим следам; 

- в-четвертых, использование служебно-розыскной собаки не создает угрозу 

безопасности для лиц, как их использующих, так и лиц, подлежащих распознаванию по 

запаху. 

Несмотря на противоречивое отношение многих авторов к использованию 

кинологической одорологии, практика показывает, что результаты, полученные в ходе 

использования служебно-розыскных собак для идентификации запаховых следов, помогают 

изобличить лиц, нарушивших уголовный закон. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДІ ОҚЫТУДА КЕЙС СТАДИ ҚОЛДАНУ  

 

 

А.Р. Турганбаева, Абытхан А.А. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан 

 

 

Аңдатпа 

 Оқыту әдісі сапалы білім берудің маңызды бөлігі болып табылады.  Егер америкалық 

педагог Эдгар Дейлдің "білім пирамидасына" сүйенер болсақ, ең оңтайлы әдіс - кейс стади 

әдісі. Тарихы  Америкада басталған кейс әдісі дамыған мемлекеттердің оқытуында 

қолданылған және қолданылып келеді. Бұл әдіс білім беруде білім алушылардың еркін 

ойлауында көмектеседі. Мақалада математикалық модельдеуді оқытуда кейс стадиді қолдану 

нәтижелері көрсетілген. Жарияланым тарихқа экскурстан басталды, содан кейін кейс 

стадидің түрлеріне талдау жасалды. Білім алушылар арасында кейс стадиді қолдану 

бойынша жүргізілген эксперимент сипатталды. Экспериментке Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

2-курс студенттері қатысты. Эксперимент барысында студенттердің бұл ұғымды түсінуі 

және математикалық модельдеу есептерін шешуде кейс стади әдісін қолдана білуі 

анықталды. 

Түйін сөздер: Оқыту әдісі, кейс-стади, математикалық модельдеу, мәселені түсінуге әсер 

ету, Гарвард кейсі, еуропалық  кейс, Чикаго кейсі. 

Білім беру сапасын жақсарту еліміздің алға қойған мақсаттарының бірі. Интерактивті 

технологияларды білім беруге енгізу осы күнге дейін қалай керек болса, осыдан кейін де 

солай керек болып отыр. Бірақ мұндағы екпін білімге емес, білімнің қалай берілуіне түседі. 

Осыған орай соңғы жылдарда білім беру әдістерінің саны күннен күнге артып келеді. Атап 

айтар болсақ, бейнесабақ, подкасттар, виртуалды шандық, геймификация және т.б. Бірақ 

білім беру жүйесіне бұл аздық етеді. Білімге тұрақтылық қажет. 

Кейс стади – бұл өзара байланысты жұмыс әдістерінің жиынтығы. Бұл әдіс белгілі бір 

жағдайға сәйкес реттелген нақты жағдайлар мен логикалар болып табылады. Сыртқы 

жағынан, кейс технологиясы өзін-өзі анықтау, кәсібилік, жоспарлау және жүзеге асыру 

секілді процестер жиынтығына ұқсайды, негізінде оқытудың тізбектелген нақты 

жағдайлардың тізбегі [1]. Сонымен, кейс стади  кез келген саладағы нақты жағдайдың 

сипаттамасы. Ол көптеген салаларда қолданылады. Атап айтар болсақ, әлеуметтік, 

экономикалық, медициналық және т.б. Кейс стади – тек жағдаятты сипаттап қана қоймай, 

сонымен қатар белгілі бір проблеманы немесе қарама-қайшылықты қамтып, нақты 

фактілерге негізделген болып келеді. 

Кейс стади –  проблемаларды анықтау, іріктеу және шешу, ақпаратпен жұмыс кезінде 

сипатталған бөлшектердің мағынасын түсіну, ақпарат пен дәлелдерді талдау және синтездеу, 

болжамдар және қорытындылармен жұмыс, баламаларды бағалау, шешім қабылдау, басқа 

адамдарды тыңдау және түсіну, сондай-ақ топтық жұмыс дағдыларын қалыптастыратын әдіс 

болып табылады[10]. 

Тиісінше, кейсті шешу дегеніміз – ұсынылған жағдайды талдап, оңтайлы шешім табу. 

Дәрігер науқасқа диагноз қойып, емдеуді тағайындаған сайын кейстерді шешеді. Менеджер 

бизнес-процестің барлық кезеңдеріндегі жағдайларды шешеді: қандай өнімді іске қосу керек, 

оны қайда сату керек, клиенттерді қалай тарту керек, қай жеткізушілер мен серіктестерді 

таңдау керек және т.б. Яғни кейс технологияның мақсаты – ең оңтайлы шешім қабылдау [2]. 

Тарихына келер болсақ, осы әдіс бірнеше елде қоланылған. 

Гарвард кейсі. Бұл әдісті алғаш рет Гарвард университетінің құқық мектебінде 1870 

жылы Кристофер  Колумб Лангделл қолданды. Лангдэлл Гарвардтың  құқық мектебінде  

ғылыми қызметкер және кітапханашы ретінде жұмысын жасаған. Гарвард Президенті Чарльз 

Уильям Элиот оны 1870 жылы заң мектебінің деканы етіп тағайындады. Заң әдебиетінің 
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үлкен көлемін оқып бітірген соң, Лангдэлл бірден кейс-технологияларды  дамытуды 

бастады. Ол студенттерге бастапқы дереккөздермен, апелляциялық сот, сот ісі және т. б. 

шешімдерімен жұмыс істеуді ұсынды, содан кейін өз тұжырымыңызды жасауды, өз ойларын 

және талдауларын жасауды ұсынды. Осылайша Лангдэлл Сократтық кейс әдісін  қолданды. 

Бұл әдіске көпшілік қарсылық танытты, өйткені Лангделлдің көзқарасы дәстүрлі оқытудан 

мүлдем өзгеше болды. Чарльз Элиоттың қолдауымен Лангделл 1895 жылға дейін декан 

болып жұмыс жасады және осы лауазымда жұмыс істеген алғашқы үш жыл ішінде 

студенттер саны 165-тен 117-ге дейін төмендеді. 

Гарвардтан басқа, тағы алты заң мектебінде осы әдіс қолдана бастады. Гарвардтағы 

бизнес мектебі 1908 жылы құрылды. Ол метептің аты "Master of Business Administration" 

(МВА) ("іскерлік әкімшілендіру магистрі") болды. Бұл мектеп толықтай бизнеске 

бағытталды. Мұнда курсқа жеке бизнес иелері шақырылды және мәселелерді өз 

тәжірибелерімен, оз ойларымен шешуге бағытталды. Бір-екі күннен кейін әр студентке 

мәселені аналитикалық талдауды қажет ететін жазбаша есеп берілді. Студенттер өздерінің 

болжалды шешімдерін ұсынды. Содан кейін кәсіпкер бұл есептерді топпен талқылады [3]. 

Еуропалық кейс. Манчестер бизнес мектебі кейс технологияларды қолдану саласындағы 

ең танымал еуропалық білім беру мекемесі болған. Гарвард тәсіліндегі негізгі идеяларды 

бөліп көрсетіп және оларды негізге ала отырып, ХХ ғасырдың басында Манчестер мектебі өз 

жолымен дами бастады. Манчестер кейстері мазмұны жағынан қысқа және өте түсінікті. 

Бүгінгі таңда білім алушылардың нақты деректермен бизнес кейстерді шешу мүмкіндігі 

болуы үшін Манчестер мектебі курсты өзгертті және теориялық зерттеулерден өтті. Сондай-

ақ  практикалық интерактивті оқытуға арналған кейстер жасады. Кейс әдісін алғаш рет 1947 

жылы британдық антрополог Макс Глакман Манчестер университетінде қолданған. 

Сонымен қатар, 1965 жылы Манчестер Университетінде кейс-технологияны белсенді 

қолданатын бизнес мектебі ашылды. Университет студенттері олар белгілі бір қиындықтарға 

тап болған компанияда тәжірибе ұйымдастырды. Оларға мәселенің шешімін табу және 

қиындықтан шығу жолын жүзеге асыру ұсынылды. Еуропалық  кейстің Гарвардтық кейстен 

жалғыз айырмашылығы -  көлемінің аздығында [4]. 

Чикаголық кейс. Гарвардпен бірге кейстерді зерттеу әдісін Чикаго мектебі әлеуметтану 

бағытында жасады.  

"Мектеп дүниетанымдық тұрғыда протестанттық дінге сүйенді. Американдық өмірде 

қалыптасқан дәстүр әлеуметтік тұрғыдан реформизм идеяларына негізделген. Әдістемелік 

ұстанымдарға айтарлықтай әсер ету мектептердің прагматизмдік философиясын көрсетті" 

деп американдық философ әрі педагог Джон Дьюи осылай пікір қалдырған болатын. 1910 

жылдан бастап мектеп кейс-стадиді толық зерттеуге бағытталған зерттеу стратегиясы 

ретінде қолданылды.  

1916 жылы Роберт Эзра Парк кейс стадиді пайдаланып қаланы әлеуметтік орта ретінде 

зерттей бастады. Әдістемелік тұрғыдан Чикаго мектебінің ерекшелігі эмпиризмге деген 

жақындығы болды. Оның ізбасарлары (Р. Маккензи, Н. Андерсен, Ф. Знанецкий, Э. Хьюз, В. 

Томас және т. б.) кейс стадиді сандық емес зерттеулерге акцент жасайды деп түсіндірді. 

Негізгі кейс әдісінің әдіснамалық мақсаты –  жинау мен талдаудың сапалы әдістеріне сүйену 

болды. Чикаго мектебінің негізін қалаушылардың бірі Эрнст Уотсон Бургесс кейс әдісін 

практикалық зерттеудің негізгі стратегияларына жатқызды[5].  

Кейс стади сипаттамалары. 1970 жылдан бастап батыста кейс-стади әдісі әлеуметтік 

қызметтерді басқаруда, олардың тиімділігін бағалауда сұранысқа ие болды. Академиялық 

мекемелердің тәуелсіз сарапшылары жүргізген осындай жұмыстың нәтижелері оң бағалауды 

ғана емес, сонымен қатар сын және қызметті жақсарту бойынша кең ұсыныстар жеке 

бағыттар жасады. Бұл есептер жиі жарияланып, әлеуметтік саясаттағы реформаларға 

байланысты қоғамдық талқылау тақырыбына айналды. Ресейде 70 – 80- ші жылдары кейс-

стади әдісі кеңінен таралды.  

Әлемдік ғылымда бұл әдістің мәні туралы бірыңғай түсінік жоқ. Кейбір жағдайларда 

әдістердің бірнеше тобы  жатады:  
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− өмірбаяндық 

− тарихи 

− байқау  

− тәжірибе.  

Басқаларында жағдайларда ол оқиғаны немесе серияны егжей-тегжейлі қарау ретінде 

белгілі бір теориялық принциптерді білдіретін өзара байланысты оқиғалар арқылы 

анықталады.  

Вебстердің халықаралық сөздігі (Webster's Third International Dictionary) кейс стади 

әдісінің келесі анықтамасын берді: 

 Қоршаған ортаға қатысты даму факторларына назар аударатын жеке жағдай талданды. 

Мұнда кейс стади әр түрлі жағдайларда қолдануға болатын жалпы ғылыми стратегия ретінде 

қарастырылды.  

Әлеуметтік жұмысқа қатысты кейс стади әдісі оқытуға негізделген нақты міндеттер мен 

жағдайларды шешу арқылы белсенді проблемалық-ситуациялық талдау болып 

қарастырылды[6].  

Кейс әдісі білім алушыларға бастама көтеруге, теориялық ұстанымдарды меңгеруде, 

тәуелсіздікті сезінуге және практикалық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Кейс әдісі 

білім алушылардың ойлау тәсіліне, әрекет ету және шығармашылықты дамытуына үлкен 

септігін тигізеді. Бұл әдісті қолдану кең демократияландыруға ықпал етеді және оқу процесін 

жаңғырту, мұғалімдерді босату, оларда прогрессивті ойлау стилін қалыптастыруға 

көмектеседі[7].  

     Кейс стади – бірнеше әдістері бар сабақтың бір түрі, және мұнда ғылыми әдебиеттермен, 

оқулықтар және өзіндік жұмыстармен, құжаттармен, нақты жағдайларды талдау, сондай-ақ 

миға шабуыл, пікірталас, жобалар әдісі және тағы да басқа әдістер кіреді. Аудиториялық 

сабақтың бұл түрінде студенттер оқу материалын терең меңгеріп, жаңа идеяларды ұжымдық 

және топтық іздестіруді жүргізеді, сондай-ақ оларды жүзеге асырудың оңтайлы жолдарын, 

механизмдерін және технологияларын қарастырады. 

     "Кейс стади" әдісін қолдану әсіресе оқу пәндерінің бөлімдерін салыстырмалы түрде 

жүзеге асыруда, талдауда және қойылған сұраққа нақты жауап жоқ жерде, яғни бірнеше 

ғылыми көзқарастар және нұсқалар пайда болғанда өте құнды болып табылады. "Кейс-

стадиді" пайдалану тек алынған білімге ғана емес, сонымен қатар кәсіби қызметтің  

дағдыларына, кәсіби-жеке тұлғаның  қасиеттеріне де ықпал жасайды. 

Жұмыс кезеңі Оқытушының іс-әрекеті Студенттің іс-әрекеті 

Сабаққа дейін 1. Істі таңдайды 

2. студенттерді дайындауға 

арналған негізгі және 

көмекші материалдарды 

анықтайды 

3. Сабақ сценарийін 

әзірлейді 

1. Кейс және ұсынылған 

әдебиеттер тізімін алады 

2. Сабаққа жеке 

дайындалады 

Сабақта 1. Кейсті алдын ала 

талқылауды ұйымдастырады 

2. Топты кіші топтарға 

бөледі 

3.  Кіші топтарда істі 

талқылауға жетекшілік 

етеді. 

Студенттерді қосымша 

мәліметтермен қамтамасыз 

етеді 

1. Кейс пен мәселені түсіну 

үшін сұрақтар қояды 

2. Шешім нұсқаларын 

әзірлейді, басқалардың 

пікірлердін ескереді 

3. Шешім қабылдайды 

немесе шешім қабылдауға 

қатысады 
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Сабақ соңында 1. Студенттердің жұмысын 

бағалайды 

2. Қабылданған шешімдер 

мен қойылған сұрақтардың 

жауаптарын бағалайды 

 

Берілген кейс бойынша 

жүргізілген жұмыстың 

нәтижелері туралы жазбаша 

есеп жасайды 

 

 

 

Кесте 1. Кейс стади қатысушыларының әрекеті 

 

Кейстерді талдау – кейс стади әдісінің бір бағыты болып табылады. Кейспен жұмыс істеу 

барысында  студенттерге тәжірибеде қолданатын жазбаша немесе ауызша нақты жағдай 

ұсынылады. Көп жағдайда ол қысқа болып, талдау нәтижесін ұсынатын бірнеше сөйлем ғана 

болады. Бұл қысқа мерзімді оқытудың ең қолайлы интерактивті технологиясы болып 

есептеледі, өйткені ол білімді игеруден гөрі жаңа психологиялық қасиеттер мен дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

 

Жіктеу негізі Түрлері 

Сюжеттің болуы 1.Сюжетті кейс  

2.Сюжетсіз кейс 

Материалдың уақыт тізбегі 1.Өткеннен бүгінге дейінгі режиміндегі 

кейс 

2.Уақытты артқа қайтару мүмкіндігі бар  

кейс-естелік 

3. Болжамды кейс 

Материалды ұсыну тәсілі 1. Әңгіме 

2. Эссе 

3. Аналитикалық жазба 

4. Журналистік тергеу 

5. Есеп 

6. Эссе 

7. Мультимедиялық кейс 

8.Видеокейс 

Көлемі 1. Қысқа (шағын кейс) 

2. Орташа 

3. Көлемді 

 

Кесте 2. Кейс түрлері 

 

Кейс – бұл бірыңғай ақпараттық кешен. Негізінде, кейс мынадай 3 кезеңнен тұрады: 

− Кейсті талдау үшін қажет көмекші ақпарат; 

− Нақты жағдайдың сипаттамасы;  

− кейске тапсырмалар[9].   

Оқу пирамидасы деп  аталатын Эдгар Дейлдің білім конусы кейс-стади неліктен маңызды 

екенін көрсетті. Бұл ғалым өзінің эксперименттеріне сүйенді. Өзін-өзі тәрбиелеу жағдайында 

сондай-ақ өзін-өзі тексеру немесе басқаларды оқытуда оның тұжырымдарын пайдалану 

пайдалы болады.  

Бұл әдісте: 

− Басқаларды оқытқанда білімнің 90%-ы; 

− Тәжірибе кезінде үйренгендерін пайдаланған кезде 75%- ы; 
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− топтық талқылау барысында 50%-ы; 

− Демонстрацияны көрген кезде  30%-ы; 

− аудио және визуальды құралдармен жұмыс барысында  20%-ы; 

− Оқығанда 10%-ы; 

− Дәрісте 5%-ы есте қалатыны айтылған[8]. (1-сурет). 

 

Бұл әдіс білім  беруде ең оңтайлы әдіс болып табылады. Сондықтан басқа елдерде кеңінен 

қолданылып жатыр. Өкінішке орай біздің елімізде қарқынды дамымаған. Компьютелік 

модельдеудегі тақырыптарды  кейс стади әдісі арқылы оқыту дұрыс шешім болып табылар 

еді.    

 

 
Сурет 1. Эдгар Дейлдің «білім пирамидасы» 

 

 

Зерттеу әдістері 

Білімді тиімді беру және алу – әрбір мұғалім мен білім алушының басты мақсаты. Осы 

мақсат аясында білім алушылар арасында сабақ жүргізілді. Сабаққа барлығы 21 респондент 

қатысты. Ол респонденттер Алматы қаласының, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің студенттерінен құралды. 

Қатысушылар екі топқа бөлінді: Бірінші топ - бақылаудағы топ (10 адам), ал екінші – 

эксперименталды топ (11 адам).  

Эксперименталды топта кейс стади әдісі арқылы сабақ өткізілді, ал бақылау тобында 

сабақ дәстүрлі түрде өткізілді. Сабақ 2 тақырып және нәтиже алу мақсатында тест 

сұрақтарынан құралды. Тақырыптар компьютерлік модельдеу және кейс стади әдісі негізінде 

қарастырылды.  

 

Нәтиже  

1 тақырып. «Экономиканы оптимизациялау модельдерін құру» 

Эксперименталды топ   шапшаң әрі тез жауап беріп, тақырыпты толық меңгерді. 

Бақылаудағы топта жауап беру барысында қиындықтар туындады. Бірақ екі топта өте 

белсенді қатысты. 

Кейс: «Жалпы оптимизациялау модельдері қалай  құрылады?» 

Тақырыпты меңгеру барысында екінші топ кейс стади әдісі арқылы кейсті мынадай 

кезеңдерге бөліп қарастырды: 
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1. Мәселені қою және оны сапалы талдау 

2. Математикалық модель құру 

3. Модельді математикалық талдау 

4. Бастапқы ақпаратты дайындау 

5. Оптимизациялау мәселесін сандық шешу үшін алгоритмдерді әзірлеу 

6. Сандық нәтижелерді талдау және оларды қолдану 

 

 

 

2 тақырып. «Радиоактивті ыдырау процесінің моделі» 

Екі топ одан әрі белсенділік таннытты. Бірінші топта әлі де қиындықтар байқалды. 

Екінші топ ашық және еркін өздерінің ойларын жеткізе білді. Сондай-ақ «миға шабуыл» 

әдісі арқылы тақырыпты талқылады. 

Кейс: «Егер бастапқыда заттың массасы, радиоактивті ыдырау уақыты және 

жылдамдығы белгілі болса, радиоактивті заттың массасы уақыт өте келе қалай өзгереді?» 

 Эксперименталды топ кейстің шешіміне алып келетін жолдарды мынадай етіп бөліп 

қарастырды: 

 

1. Радиоактивті ыдырау процесін сандық аналитикалық модельдеуді жүзеге асыру. 

2. Модельдің берілген кіріс параметрлері бойынша есептеулер жүргізу (k=3, m0=5) 

. 

3. Модельмен сандық тәжірибені пайдалана отырып, модельдің кіріс 

параметрлерінің имитацияланған процестің жүруіне әсер ету дәрежесін анықтау. 

4. Алынған нәтижелерді талдау. 

 

Нәтиже алу барысында тест сұрақтары алынды. Сұрақтар қамтылған тақырыптар 

аясында қарастырылды. 

 
 

Сурет 2. «Экономиканы оптимизациялау модельдерін құру» бойынша тест нәтижесі 

 

0

1

2

3

4

5

1 топ 2 топ

Экономиканы оптимизациялау модельдерін 
құру

Орташа нәтиже Үздік нәтиже
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Сурет 3. «Радиоактивті ыдырау процесінің моделі» бойынша тест нәтижесі 

 

Талдау 

Алынған нәтиже компьютерлік модельдеуде кейс технологияны қолданудың қажеттілігін 

көрсетті. Компьютерлік модельдеу білім алушы үшін маңызды сала болғандықтан, оның 

оқытылуына көңіл қою қажет. 

Сабақ нәтижелерін талдау кейс-стадиді "миға шабуыл", "сыни ойлау" және т.б. 

әдістерімен бірге қолдану эксперименттік топ студенттерінің бақылау тобы студенттерінің 

тәсілдерінен айқын артықшылық беретінін көрсетті. 

 

Қорытынды 

Қорытындылай келе, білім беру әдістеріне өзгеріс енгізу керектігіне көз жеткіздік. Жалпы 

білім беру педагогиканың керегесі. Білім берудегі ықпал – оқыту әдістеріне түседі. Алынған 

эксперимент нәтижесі бойынша кейс стади әдісін білім беруде толықтай қолдану керектігі 

көрсетілді. Педагогикалық эксперимент математикалық модельдеуді оқытуда кейс-стадиді 

қолдану есептерді шешу әдістерін түсінуге, жаратылыстану пәндеріндегі есептерді шешу 

әдістерін таңдауда сыни тұрғыдан ойлауды қолдана білуге оң әсерін тигізетінін, күрделі 

мәселелерді аналогия бойынша оңай шешетінін дәлелдеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1 Инновационные процессы в образовании. Тьюторство. В 2 ч. Часть 2 : учеб.пособие для 

СПО / под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 403 с. - Серия: Профессиональное образование. 

2 https://changellenge.com/article/chto-takoe-keysy/ 

3 Зайцев, В.С. Кейсовое обучение студентов в вузе: учебно-методическое пособие \ В.С. 

Зайцев. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018. 

4 Еременко Т.В. Метод кейс-стади и его применение в библиотечно-информационном 

образовании / Т.В. Еременко // Библиотековедение. – 2009. – №1. – С. 124–127. 

5  Бахтина А.С. Проблема использования кейс-стади в образовательном процессе / А.С. 

Бахтина // Вестник науки Сибири. – 2016. – №2(21). – С. 21–31. 

6  Социальная работа: теория и практика: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата /под ред. Е. Н. Приступы. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 306 с. - Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс. 
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7 Современные технологии в преподавании русского языка: К 60-летию кафедры 

методики преподавания русского языка Московского педагогического государственного 

университета: Материалы международной научно-практической конференции (2-3 

октября 2020 года) /Отв. ред. А.Д. Дейкина, В.Д. Янченко; сост. и ред. А.Д. Дейкина, 

В.Д. Янченко, О.Н. Левушкина, О.Е. Дроздова, А.Ю. Устинов. - Москва : МПГУ, `2020. - 

548 с. : ил. 

8 The Science of Accelerated Learning: Advanced Strategies for Quicker Comprehension, 

Greater Retention, and Systematic Expertise / Peter Hollins // PublishDrive. –  2019. 

9  Инноватика в научно-педагогической деятельности. Учебное пособие. Киселева Л.С. 

Издательство "Проспект", 14 авг. 2017 г. 

10 Барнс  Л.Б.,  Кристенсен  Р.К.,  Хансен  Э.Дж.  Преподавание  и  метод  конкретных  ситу

аций:  учебник,  ситуации  и  дополнительная  литература.  М.:  Гардарики,  2000.  502  с. 
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АННОТАЦИЯ 

       Бұл мақала физиканы оқытудағы жаңа инновациялық технологияларды тиімді 

қолдануды негіздеуге арналған. Ақпараттық қоғамды қалыптастыру инновациялық 

технологияларды кеңінен қолдануды талап етеді.Бұл өз кезегінде жаңа инновациялық 

ехнологиялардың қажет екендігін көрсетті. Осыған орай, жаңа инновациялық технология 

түрі – виртуалды зертхана ұсынылған. Бұл технолгия қолжетімді әрі тиімді екендігі 

көрсетілген.  

       Мақаланың мақсаты–мектепте физиканы оқытуда жаңа технолгиялардың қолданылуы 

оқушылардың қызығушылықтарын әрі білімдерін шыңдай түсу.  

       Авторлардың позициясы – білім саласындағы кей мәселелерді шешумен қатар, 

оқушылардың және бүкіл қоғамның сапалы білім алуына мүмкіндік береді. 

      Түйін сөздер: технология, инновация, виртуальды эксперимент, қоғам, АКТ, жаңашыл. 

Кіріспe. Тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың «Болaшақтың іргесін бірге қалаймыз» 

деп аталатын жолдауында: «Сапалы білім беру Қазақстанның индустриалдық-инновациялық 

дамуының негізі болуы тиіс» деп атап көрсетілгендей қазіргі кездегі білім беру жүйесі 

әлемдік өркениет көшіне cай, жан-жақты ақпараттық-инновациялық технологиялармен 

қамтамасыз етілуі керек.[1]. 

          Ақпараттық қоғамды қалыптастыру инновациялық технологияларды кеңінен қолдану 

және қарқынды дамып жатқан заманда заман талабына сай адамдар арасындағы ақпарат 

алмасу мен коммуникацияның қажетті шартына айналды. Осыған орай, болашақ 

қоғамымыздың әрбір тұлғалары жастардың арасында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру – 

қоғам aлдында тұрған бaсты мiндет.     

          Ақпаратты игерген мәдениет, сауатты адам ақпараттың керекті екенін сезіне білуі, оны 

тауып, бағалай білуі және қолданыста тиімді пайдалана білуі, ақпарaтты сақтаудың дәстүрлі 

және автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі керек.                            

 Виртуалды эксперименттің басты құндылығы оның мазмұнында. Тамаша навигация, 

түрлі-түсті түстер, жылдам жүктеу және сенімді виртуалды тәжірибе - бұл оқу мен 

меңгерудің қосымша элементтері. 

Виртуалды эксперименттің артықшылықтарын айта отырып, бұл «әдіcтемелік 

материалдарды әзірлеуге кететін уақытты айтарлықтай қысқартып, зерттелетін теорияның 

әдістері мен қорытындыларын талдауға бағытталған» құрaл деп айта аламыз. 

Физика пәнін виртуалды эксперимент арқылы оқыту, оқушылардың материалды білім 

деңгейіне қарай игеру үрдісін іске асырады.    

Әдістеме. Ақпараттық қоғамды қалыптастыру инновациялық технологияларды кеңінен 

қолдану және қарқынды дамып жатқан заманда заман талабына сай адамдар арасындағы 

ақпарат алмасу мен коммуникацияның қажетті шартына айналды. Осыған орай, болашақ 

қоғамымыздың әрбір тұлғалары жастардың арасында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру – 

қоғам aлдында тұрған бaсты мiндет.    .   

БҰҰ-ның шешімімен біз иелік еткен ғасыр – aқпарат ғасыры деп аталады. Біздің 

елімізде де ғылым мен техниканың прогрестің басты көрінісі қоғамды ақпараттандыру 

болып табылатын жаңа бағытқа аяқ басты. Әлемді ақпараттандыру – экономика саласының, 

ғылым мeн мәдeниеттің дaмуының басты шaрттарының бірі деп атауға болады. Бұл мәселені 

шешуде басты қызмет мектепке жүктеледі [2, 112 б.].    
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Мектепте физиканы оқытудың тиімділігін арттырудың көптеген жолдары бар. Соның 

бірі – оқытудың жаңа инновациялық технологияларын енгізу. 

Физиканы оқытуда физикалық объектінің құбылыстары немесе қасиеттері 

идеализация арқылы теориялық тұрғыдан зерттеледі. Оқушылар бұл абстракция әдісінің 

құбылыстарын елестете алмайды, бірақ оған қолданыстағы заңдылықтарды түсінбейді, яғни 

күнделікті өмірде көргенін теорияда үйренгенімен ұштастыра алмайды.   

Білім берудегі инновациялық технологиялардың көмегімен оқытуда қолданылатын 

электрондық құралдар кешенін және олардың қызмет ету әдістерін анықтайды. Төменде 

білім беруде қолданылатын әртүрлі инновациялық техникалық құралдардың жіктелуіне 

мыналарды айтуға болады: 

- дидактикалық бағыт; 

- бағдарламалық ұсыныс; 

- техникалық ұсыныс; 

- пәндік аумақта қолданылуы. 

Инновациялық-аппараттық кешеннің дидактикалық бағытының жіктелуінің 

ерекшеліктерін әдебиеттерден табуға болады.        

Оқытуда қолданылатын технология декларативті деп аталады. Декларативті 

технологияларға мыналар жатады: 

-компьютерлік оқулықтар; 

-оқытылатын мәліметтер базасы; 

-білім алушыларды анықталған ақпаратпен қамтамасыз ететін, олардың шындығын 

бақылайтын және сақтауға мүмкіншілік беретін мәтінді және басқару бағдарламалары және 

басқа компьютермен орындалатын құралдар. 

Ал компьютерлік ақпараттық технологияларға мыналар жатады: 

• қолданбалы бағдарламалар пакеті; 

• компьютерлік тренажерлер ; 

• зертханалық практикумдер; 

• ойындардың бағдарламалары; 

Қазіргі таңда мектеп алдында тұрған басты міндет – жас жеткіншектерге заманауи жаңа 

технологиялар арқылы жан-жақты, терең, жүйелі білім беру, олардың интеллектісін, 

белсенділігін, оқуға деген қызығушылығын арттыру. Бұл мақсатқа жету үшін оқу процесін 

дұрыс ұйымдастыру қажет.  

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырып, дамыту тек қана оқытудың 

мақсаттары мен міндеттеріне байланысты емес, сонымен қатар оқу материалының мазмұнын 

және оқыту үрдісін ұйымдастырудың әр түрлі формаларына байланысты болады. Сондықтан 

оқыту мазмұнын түрлендіріп, солардың әрқайсысын саралап, ғылыми жағынан негіздеу және 

оқытудың ұйымдастыру формаларын, құралдарын, әдістерін жетілдіріп, мектептің алдына 

қойған жаңа талаптарына сәйкестендіру керек [3, 99-100 б].    

Мектептегі білім алушыларды  қоғамда өз орыны бар тұлға етіп тәрбиелеу үшін 

жүргізілетін жұмыстардың мақсаты мынадай болуы тиіс: 

• Оқушылардың өзгермелі өмірде қорықпай, еркін өмір сүруге бағыттау; 

• Білім мен біліктілігіне  сәйкес болатын бағытты таңдап аларлықтар деңгейде тәрбие 

жұмыстарын жүргізу; 

• Өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

• Аналитикалық ойлау қабілетін дамыту [4, 212 б]. 

Жаңашыл иннoвациялық технолoгияларды сабақта қолдану – білім беру процесінің 

пайдалылығын арттырып қана қоймайды, басқа да біршама проблемаларды шешуде 

көмектеседі. Білім алушы тек белгілі бір тұлға болып қалып қоймайды,өз қабілеттеріне қарай 

іріктеу, әрі қарай білімін арттыруға мүмкіндігі болады.   

Талқылау. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамыту және оның 

мүмкіндіктерінің жаһандық білім беру ортасында сабақтастығы үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолданудың басты маңызы бар.   
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 АКТ электрoнды есептеу техника түрлерімен жұмыс жасауға, oқыту кезінде 

компьютерді пайдалануға, модельдеумен электрондық оқулықтарды, интeрaктивті тақтаны 

қолдануға, желілерде жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламaларына 

ыңғайластырылады. Ақпараттық-әдістемелік материалдар коммуникация құралдарын 

қолдану арқылы білім беруді жетілдіруге арналған. [7, 8 б].     

 Ақпараттық қоғамның басты талабы – білім алушыларға ақпараттық білімнің 

негіздерін беру, жылдам ойлау және құрылымдық ойлау дағдыларын арттыру, ақпараттық 

технологияларды өзін-өзі дамыту және жүзеге асырушы құрал негізінде қолдану қабілеттерін 

қалыптастыру, ақпаратқа бейімдеу. 

            21 ғасырдағы ақпараттандырылған қоғамның қажеттіліктерінің орнын толтыру 

үшін:оқу үрдісінде ақпараттық технологияны, интернетті, электрондық  желілерді, 

электронды және телекoммуникациялық құралдарды, электронды кітаптарды тиімді 

пайдалану арқылы білім сапасын арттыру қажет. Бүгінгі таңда жаратылысты тану-ғылыми 

білім беруде сабақ кезінде кері байланыс құралдарды пайдалануда. Интерактивті құралдарды 

пайдаланудың арқасында мұғалімдер мен оқушылар шығармашылықпен жұмыс жасай 

алады. Оқытудағы интерактивті технологиялар – бұл жерде интерактивті деген сөз өзара 

әрекеттесу, әрекет мағынасын береді, оның барысында оқушы топтық жұмысқа қатыса 

алмауымүмкін емес, барлық оқушылардың сабаққа қатысуын ұйымдастыратын қосымша 

білім беру процесі.  

             Интерактивті тақта – мұғалімге немесе баяндамашыға екі түрлі құрылғыны: 

ақпаратты көрсету мен қарапайым тақтаны біріктіруге мүмкіндік беретін компьютердің 

қосымша құрылғысы.    

            Электрондық оқулық – материалды оқудағы қиындықтарды жеңетін, әртүрлі 

формаларды пайдалана отырып, зерттеу әдістерін дамытатын, нақты, жан-жақты оқу 

бағдарламасын пайдаланатын күрделі интерактивті бағдарламалық кешен. Электрондық 

оқулық негізінен үш бөлімнен тұрады: негізгі ақпараттық курс бөлімінен тұратын 

презентация бөлімі, алған біліміне негізделген жаттығулар, студент білімін жан-жақты 

бағалауға арналған тесттер. Компьютерлік оқыту негізгі оқулықтарды, анықтамалықтарды, 

компьютерлік сыныптарды біріктіреді.   Электрондық кітаптар – гаджет 

экранында көрсетілетін жай ғана мәтін емес, ол білім алушыға қажетті материалдарды өз 

бетінше меңгеруге мүмкіндік беретін күрделі, көп деңгейлі жүйегАл электронды 

оқулықтарды жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру құралы ретінде 

пайдалану – білім беру жүйесін дамытудың алғашқы қадамы. Оқулықтың ерекшелігі әрбір 

тақырып қажетті суреттермен көркем безендірілген. Компьютер көмегімен жасалатын 

зертханалық жұмыстар, тесттер мен тапсырмалар жиынтығымен қорытындыланады. 

Оқушылар білімі автоматты түрде бағаланады. Физика пәнінен 10-сынып оқушыларына  

арнап жасалған электрондық кітапта керек  материалдардың барлығы бөлімдерге 

жіктелген.Әр бөлім қысқаша түсіндірмелі кіріспеден, суреттер мен видео материалдардан, 

практикада есептерді шығару үлгілері мен өз бетінше шығаруға арналған есептерден және 

тест жұмысынан тұрады. Бақылау жұмысы әр тарауды өткен соң 20 сұрақ көлемінде тест 

арқылы берілген [8, 12 б].       Электронды оқулықтың 

жетістіктері мыналар болып табылады: 

- шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді; 

- қарапайым баспадан шығарылған оқулықта көп іздеуді керек ететін тиісті ақпаратты тез 

табуға көмектеседі; 

- технологияның пайдалану аясы мен артықшылығын осы жерде көруге болады; 

- әрбір білім алушыға тәуелсіз түрғыдан байланыс жасауға мүмкіншілік беріліп,олардың 

өз алдына білім алуына жағдай жасайды; 

- белгілі бір бөлім бойынша білімді тексеруге мүмкіндік туады. 

Сонымен мектептегі физика пәнінің негізгі міндеттерінің бірі физикадағы ұғымдар 

жүйесін қалыптастыру.Оқушылардың санасына физикалық ұғымдарды енгізу үдерісіндегі ең 

маңызды кезең – ұғымды анықтау (логикалық шегіну), оның түсінігін түсіндіру және талдау. 
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Концептуализация – логикалық ойлаудың соңғы нәтижесі. Ал ғылымда таным процесінің 

түпкі нәтижесі – табиғат құбылыстарын бақылау, зерттеу және білу деп 

есептеледі.Сондықтан да бұл кезеңге мұғалім ерекше мән беруі тиіс. Ең дұрысы бұл кезеңді 

таным процесінің схемасы түрғысында жүргізген жөн:  

• тікелей сезіну 

• абстракты ойлау 

• практикада пайдалану.  

Физикалық ұғымдарды қалыптастыру процесі нәтижелі болуы үшін мұғалім оның нақты 

критерийлерін білуі қажет (1-кесте). 

1 кесте 

Оқушылар 

дың 

физикалық 

ұғымдары 

меңгере білу 

қабілеті 

Меңгеру сапасының басты критерийлері 

Заңдылықтар 

туралы 

білімі бар 

Шамалардың 

белгілері 

мен 

қасиеттер-

рін біледі 

Ережелерді 

біледі 

Формуланы 

қолдана 

алады 

Өлшеу 

жүргізе 

біледі 

Есептерді 

шығара 

алды 

нашар ✓  - - - - - 

орташа ✓  ✓  ✓  ✓  - ✓  

жоғары ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Физиканы оқытудағы ең негізгі, көрнекі құрал бұл арнайы құралдардың көмегімен 

физикалық процестерді көрсету және оқушылардың жұмысы, оқуы және бақылауы оқыту 

тәжірибесі.  

Оны қолдану нәтижесінде физикалық ұғымдар, құбылыстар арасындағы байланыстар, 

физиканың басты заңдары ұсыналады. [10, 43 б].  

Осылайша, студенттер мен жалпы жұртшылық физикалық құбылыстар мен 

жаңалықтарға немқұрайлы, сақтықпен қарай бастады [10, 62 б.]. Мектеп тәжірибесінен 

мұғалімнің дайын білімді жай ғана тасымалдайтыны, ал оқушы оны босқа қайталап, оның 

ойлауын тежеп, мұғалім мен оқушының шығармашылық қабілеттерін енгізетіні анық. 

Физиканы оқытудағы қайшылықтарды шешудің бірден-бір жолы – әрбір тарауды оқытудың 

эксперименттік жүйесін құру. Оларға диссертациялар, монографиялар, жеке ғылыми 

мақалалар мен оқулықтар жатады.  

 

     

 

 

 

 

 

 

Виртуалды эксперименттің түрлері 

1. Демонстрациялық тәжірибелер.Физикалық эксперименттердің ішінен 

демонстрациялық эксперименттер, эксперименттік есептер мен виртуалды эксперименттер 

өте қысқа уақытқа лайықталып жасалған. Олар: жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде, мұғалім 

түсіндірмесін иллюстрациялауда, оқу материалын қайталауда, жаңа тақырыпты бекіткенде, 

практикалық дағдыларын қалыптастыруда, т.б. жағдайда қолдануына болады. Білім 

алушылардың санасын, танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту, физиканың 

бүгінгі қоғам өміріндегі және адамзат мәдиенетін дамытудағы рөлін ашу,алғы шарт болатын 

әлеуметтік мәні бар біліктер мен дағдыларды оқушы бойында қалыптастыру үшін физикалық 

оқу экспериментінің алатын орны бөлек [11, 36 б]. 

Виртуалды 

эксперимент 

Демонстрациялық 

тәжірибе 

Зертханалық жұмыс 
Эксперменттік 

тапсырмалар 
Физикалық 

практикум 

Эксперименттік 

есептер 
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2. Зертханалық жұмыстар - оқушыларды жан-жақты етіп тәрбиелейтін оқытудың 

әртүрлі формаларының ең маңыздысы. Бұл әдіс алдымен оқушылардың зертханалық 

жұмыстарын физика курсымен тығыз байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Деңгейлеп оқыту әдісін зертханалық сабақтада іске асыруға болады деп ойлаймыз. Ол 

үшін жалпы сыныпты 3 топқа бөлеміз, олар: 

Бастауыш деңгей - физиканы оқып білуінде қиындықтары бар, міндетті бағдарлама 

талаптарын қанағаттанарлық дәрежеде ғана меңгеретін оқушылар алынады. 

Жеткілікті деңгей - жақсы оқитын, яғни өз білімдерін стандартты жағдайда қолдана 

алатын оқушылар алынады. 

Жоғарғы деңгей - терең білімдерін, өздерінің шығармашылық қабілстін көрсетуге 

тырысатын оқушылар алынады. 

3. Физикалық практикум. Фронтальды зертханалық жұмыстардан басқа,үлкен бір 

тарауды өткеннен кейін не физиканың жылдық курсын аяқтағаннан кейін жүргізілетін 

зертханалық жұмыстардың басқа бір түрі бар [12, 22 б]. 

4. Үйде жасалатын эксперименттік тапсырма.Физиканы оқыту әдістемесін жетілдіру 

жолдарының бірі, оқушылардың үйде жасайтын өлшеу жұмыстарының сан-алуан түрлерін 

дамытуымен тығыз байланысты болып келеді. 5.Эксперименттік есептер. Эксперименттік 

есептерге тәжірибесіз немесе өлшеусіз шығаруға болмайтын есептер жатады. 

Эксперименттік есептер мақсаты мен мазмұнына және шығарылуы, эксперименттің 

алатын орны бойынша келесі топтарға бөлінеді: 

Экспериментсіз сұраққа жауап беруге болмайтын есептер. 

Есепті шығаруға жағдай туғызу үшін пайдаланылатын эксперимент. 

Есепте орын алатын құбылысты иллюстрациялау үшін қолданылатын эксперимент. 

Есептің жауабының дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын эксперимент. 

Эксперименттік есептерді шешу мақсат қоюдан (бірнеше нұсқада), содан кейін 

есептің қысқаша сипаттамасынан, гипотезаны құрудан және оны тексеру жолдарын 

жоспарлаудан басталады. Нәтижесінде жоспар әртүрлі құралдармен (логикалық, 

математикалық, эксперименттік) орындалады. Алынған нәтиже тәжірибе жүзінде 

тексеріледі.        

 

 

 
«Физика» виртуалды зертханасы, «Молекулалық физика мен термодинамика» бөлімі 

 

 
«Физика» виртуалды зертханасы, «Оптика» бөлімі 
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«Физика» виртуалды зертханасы, «Механика» бөлімі 

Қорытынды.  

            Ел басының осы пікірін басшылыққа ала отырып дайындалған мақалада виртуалды 

эксперименттерді пайдалана отырып физикалық оқыту-дың тиімді жолдары зерттелді. 

Бірінші тарауда физиканы орта мектепте оқытудағы жаңа инновациялық технологиялар 

түрлері, яғни электрондық оқулықты, виртуалды экспериментті пайдалану жолдарына 

тоқталдым. 

Екінші тарауда виртуалды эксперименттерді пайдалану әдістемесіне  тоқталдық. 

Сонымен қатар, виртуалды зертханалық жұмыстардың тиімділігін зерттедіқ.  

 Сонымен, қазіргі орта білім беру жағдайындағы виртуалды үдеріс дәстүрлі білім 

берудің бай педагогикалық әлеуетін пайдалануға, оны жаңа, виртуалды компьютерлік 

технологиялар деңгейіне жеткізуге бағытталған.   

Бұдан басқа, виртуалды ақпараттық-білім беру экспериментіндегі үлгілерді оқыту 

арқылы білімнің жаңа салаларын зерделеу барысында оқушылар қоршаған орта 

құбылыстарын тануда өз бетінше жұмыс істей алады, өмірлік мәселелердің шешімін өз 

бетінше таба алады, алған білімдерін практикада қолдануға дайын болады. 

Сондықтан студенттердің өз бетінше жұмыс істеуіне көмектесетін виртуалды 

эксперименттерді пайдалану компьютерлік электрондық оқыту өнімдерін енгізу 

стратегиясының табысты бөлігі болып табылады деп есептейміз. 
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