
РШН<Ш)
Иштпкиж [ПІҒ¥
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СЕРИЯ



ТНЕОВЕТІСАІ. РКЕМІ8Е8 ОҒ ҒОКМАТЮЫ 
ОҒ ҒЫТУКЕ РЕОАСОСЗІІЕЗ' АСТІУЕ 

ЗСІЕІМТІҒІС Р08ІТІ0Ы

К.М. Кегіауеуа, О.В. Воіаіоуа 
РауІоЬаг 5 іаіе ипіуегзііу аПег З.Тогаідугоу

* Бул мақалада болашақ педагог мамандардың гыяыми
гпургыдан белсендіяігіне әсер ететін теориялық алгышарт- 
тар экагдайлары ашылган.

В статье раскрываются теоретические предпосылки 
формирования активной научной позиции будущих педагогов.

УДК 378:001.80-052.8



104 Вестник ПГУМ4,2007

Тһе агіісіе сопзШегз іһе іһеогеіісаі ргетізев о//иіиге 
ре(Іа£0£иез' асіһе ясіепіі/іс рохіііоп /огтаііоп.

Аі ргезепі зсіепсе Ьесотез а тоге апсі тоге зі̂ піГісапІ апсі 
еззепііаі сопзіііиепі оГ Іһе геаіііу зиггоипсііп§ из. II із опе оГ Іһе 
ёеіелпіпаііуе Геаіигез оГтосіега зосіеіу'з асііуііу. Іі із ітроззіЫе іо 
зоіуе зосіаі, сиІШгаІ, апіһгороіодісаі апсі оіһег ргоЫетз поі Іакіп§ 
іпіо сопзіёегаііоп іһе ёеуеіортепі оГ зсіепіійс (һои§һі.

Ыопе оГ Йіе рһііозорһісаі сопсерііопз о£ Іһе 20іһ сепШгу соиМ 
ауоісі Іһе рһепотепоп оГ зсіепсе поі сопзісіегіп£ ііз гоіе іп восіеіу апсі 
(һе ітрогіапсе оГІһе Гогтаііоп оГіһе аПіШёе іо^агёз зсіепіійс асйуііу.

Тһе тозі іпЯиепІіаІ сопсер!іопз оГ (һе рһііозорһу оГ зсіепсе аге 
(һе сопсерйоп оГ сгііісаі гаііопаіізт Ьу С. Роррег, Іһе сопсерііоп оГ 
зс іепіі Гіс-ге зеагсһ рго£гаттез Ьу I. Ьакаіоз, Т. Киһп'з сопсерііоп 
оГ Іһе һізіогісаі сіупатісз оі‘ зсіепсе, Іһе "апагсһізііс ерізіето1о§у" 
Ьу Р. ҒеуегаЬепё, Іһе сопсерііопз Ьу I. НоКоп апё М. Роіапуі, Іһе 
еуоіигіоп сопсерііоп Ьу 8. Тиітіп апё Іһе сопсерііоп оГ рһгазе 
Ігапзіііопз Ьу Б. Егег.

Тһгоидһ (һеіг \уогкз ше еап (гаск (һе ісіеа оГ (һе сһап̂ е о£ 
зсіепіійс рагасіі§тз а( сегіаіп регіоёз оГ зосіе(у'з сІеуе1ортеп(, апё 
(һіз сһап§е ргезиррозез (һе іогта(іоп оГ реоріе'8 аКіШсіе (ошагсіз 
зсіепііГіс ас(ІУІ(у іп пе\ү сіійегепі сопсІШопз. Тһе таіп гоіе іп (һіз 
ргосезз із ріауеё Ьу по( опіу зсіепіійс \уогкегз, Ьи( Ьу реёа§о£иез 
аз і( із (һет мгһо тизі (еасһ апё есіисаіе (һе пе\ү §епега(іоп. Тһиз 
(һе песеззііу оГ си1(іүа(іп£ зисһ аіііішіе іп ШШге ресіа§о§иез агізез, 
алсі іі сап Ье ехріаіпеё Ьу (һе ге̂ иіагііу: опіу а регзоп шііһ ас(іүе 
зсіеп(іГіс розіііоп сап Гогт (һе зате розіііоп іп һіз ог һег рирііз.

Тһе іһеогеіісаі ргетізез оГіһе іогтаііоп оГ(һе розіііоп іп циезііоп 
сап Ье Гоипсі іп (һе ̂ огкз о£ Гогеі§п апё паііуе рвусһоіо̂ ізіз. У.8. 
ЯоіепЬегё апё 8.М. Вопсіагепко сопзіёег гезеагсһ Ьеһауіоиг аз (һе 
іпзерагаЫе раг( оГ апу 1іуіп§ сгеаіиге'з Ьеһауіоиг, аз (һе сопсііііоп оГ 
іһіз сгеа(иге'8 сіеуе1ортеп(, һеаііһ апё зигуіуаі іп (һе сһап̂ іпе 
епуігоптепі. Тһе зсіепіізіз сіаіт, (һаі ап ипзайзйесі пееё іп іһе гезеагсһ 
Ьеһаүіоиг оГ а һитап Ьеіп§ сап Іеаё іо зеуеге пегүоиз зузіет сіізогсіегз
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аіісі еуеп теіііаі сіізеазез [ 1 ]. Тһе \Уогкз оГ (һе рзусһоіоёізіз К. Наіпсі 
ансі К. Зһаиуеп [2] аге (іеуоЫ іо Іһе гезеагсһ Ьеһауіоиг рго^гаттез 
Іһаі Ьедіп іо Гшісііоп &от Ле тотепі оГ а 1іуіп£ Ьеіп^з Ьігйі аз шеіі 
аз Іо іһе рго§гаттез оГ еаһп@ апсЗ сІеҒепсе Ьеһауіоиг.

Р. Ғгепзсһ ап(і С. Ғипке сіеаіі «ІШ іһе ехріапаііоп оГ Іһе 
сіійегепсез іп аітз, іһеогеіісаі сопсерііопз апсі зресійс ехрегіепсе 

іп йійегепі дгоирз оГ гезеагсһегз [3].
Тһе зоіиһоп оГ іһе ргоЫет оГ ехрегітепіаі Іһіпкіпд зігисШгаІ 

оошропегЛз1 Гоппагіоп (сотріех һуройіезез зи£§езйоп, песеззагу тиііі ріе- 
Ғасіог іпіегасһопз аггап§етепі апё Іһе сотргеһепзіоп оГ гесеіуесі 
іпГогтаІіоп) із сопзіёегесі іп іһе ч̂ огкз Ьу А. Бетеігіои, К. ЕКтЬаг, А.- 
Ь. Ғау, І.Н. Ғіауеіі, Э. Юаһг, Р.Н. Міііег, 8.А. Міііег, I  Ріа§еІ апд І.Р. 
Кісһапі [4; 5; 6; 7; 8]. Тһе &п<1іп§8 оҒ (һе гезеагсһез зһошесі іһаі 
ехрегітепЫ Йііпісіпд із сһагасіегізгіс оГопіу асіоіезсепіз апсі асіиііз.

Но\угеуег, (һе гезеагсһ саггіесі оиі Ьу А.ІЧ. Роёсіуакоү аііошесі 
"выявить принципиально новое психологическое явление - 
достаточно неожиданную способность дошкольннков к реше- 
нию комплексных, многофакторных задач, а также определ ить 
роль самостоятельной исследовательской деятельности в по- 
знавательном, социальном и личностном развитии ребенка" 
("геуеаііпд а Гітсіатепіаііу пе\ү рзусһоіодісаі рһепотепоп - а яиііе 
ипехресіеё сараһііііу оГ ргезсһооі а§е сһіісігеп (о зоіуе сотріех, 
тиҺірІе-Гасіог ргоЫетз - апё сіеіегтіпіп§ іһе гоіе оГ іпсіерепсіепі 
гезеагсһ асііуііу іп іһе содпіііуе, зосіаі апсі регзопаі сіеуеіортепі оГ 
асһіісі") [9, р. 15].

А.И. Росідуакоү саііз іһіз кіпсі оГ асііуііу а сотЬіпаііуе 
ехрегітепіаііоп аиё сопзіёегз іі аз іһе ресиііаг апаіодие оГ асіиііз' 
тиІіірІе-Гасіог ехрегітепіаііоп. "Оно служит одной из основных 
предпосылок становления у детей начальных форм системного 
подхода к изучению сложных явлений и тем самым вносит су- 
щественный вклад в их познаватеяьное развитие" ("Іі зегуез аз 
опе оГ іһе Ьазіс ргетізез оГ іһе Готіаііоп оГіһе іпіііаі Гогтз оГ зу зіепііс 
арргоасһ іо іһе іпуезіі̂ аііоп оГ сотріех рһепотепа іп сһіісігеп апсі 
§геаі!у сопігіЬиіез іо іһеіг со§пШүе сіеүеіортепі") [9, р.28].
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Тһе р8усһо1()£Іса1 Ьазіз оГ(һе гезеагсһ арргоасһ Іо (еасһіп̂  із 
геуеаіед іп (һе шогкз оГ А.1.8ауепкоу [10; 11] іп үуҺісҺ (һе аиіһог, 
ёе8шЬіп£ Іһе тесһапікшз оГ со£пі(іоп ргосезз апсі гезеагсһ ргосезз, 

зіаіез (һе іоііошіп^ Гасі: "современное школьное обучение дол- 
жно ориентироваться на формирование у ребенка способнос- 
ти творчески осваивать и перестраивать новые способы дея- 
тельности в любой сфере человеческой культуры. Это возмож- 
но только в усл овиях опоры на иссл едовател ьскую деятел ьность 

ребенка" ("шоёегп зсһооі есіисаііоп шизі Ье аішеё а( іһе Гогшагіоп 

оГ (һе сһіМ'з аһііііу Гог сгеаііуе аззітііаііоп апё геаггап§етепІ оГ 
пемг асііуііу теіһосіз іп апу зрһеге оГһитап сиііиге. І( із опіу роззіЫе 
шһеп (еасһіп£ І8 Ьазесі оп (һе сһіІсГз гезеагсһ аЬі1і(у") [10, р.8].

Аз Гаг аз (һе һіз(огу оҒ ресіа§о£у із сопсетесі, (һе песеззі(у оГ 

(һе аггап£етеп( апё геа1іга(іоп оГ гезеагсһ ас(і уі(у із Гоипсіесі іп (һе 
шогкз оГ АІ-ҒагаЬі, А. КипапЬауеу аз шеіі аз іп (һе сііёасііс тосіеіз 
оГ паіиге-сопГогтаЫе апсі си1(иге-сопГогтаЫе (гаіпіп̂  апсі есһхсагіоп 
оГ (һе рес1а£0£у сіаззісз І.А. Котепзку, 1 і. Коиззеаи, З.О. 
Рез(аІ022І, А. Оіе8(ете@, 8.Т. 8һа(зку апё V. А. 8икһот1іпзку.

АІ-ҒагаЬі етрһазігеё: "Наука полезна в том смысле, что уме- 

ряет нравы тех, которые потеряли равновесие, делает совершен- 
ными тех, которые еще не достигли совершенства, и сохраняет 
равновесие у тех, которые находятся в состоянии равновесия. 
Наука полезна и для здоровья тела, ибо когда забо левает тело, то 
чахнет и душа, когда тело испытывает помехи, то испытывает 
помехи и душа. Поэтому исцеление тела совершается таким об- 
разом, что исцеляется душа, что ее силы умеряются и приспо- 
сабливаются к ее субстанции" ("Всіепсе із \уһо1езоте аз і( гез(гаіпз 
(һе (етрегз оГ (һозе, \уҺо һауе по( уе( асһіеуед Ьаіапсе, регГес(з (һозе 

мгһо һаүе по( уе( асһіеуесі регГесгіоп, апсі кеерз (һе Ьаіапсе оГ (һозе 
шһо аге аігеасіу Ьаіапсеё. 8сіепсе із шһоіезоте Гог (һе Ьосіу һеаһһ 
(оо зіпсе іГ (һе Ьосіу із ііі (һе зоиі із ііі (оо, чгһеп (һе Ьосіу Гасез а 
һіпсігапсе, (һе зоиі Гасез і( (оо. ТһегеГоге (һе Ьосіу із һеаіесі іп зисһ а 
шау (һа( (һе зоиі із һеаіесі (оо апсі (һе зһгеп̂іһз оГ (һе зоиі аге гезігаіпесі 

апсі а4]‘из(есі (о і(з зиЬз(апсе") [ 12, р.95].
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А. КшіаііЪауеу поіесі: "Стремление к истине и постижение 

ее рождаются высоким сознанием; созидание же человека оп- 

ределяется его человечностью, умом и интересом к науке" 

("(ЗиезІіп£ Гог Іһе Ігиіһ апсі сотргеһепсііп£ Іһе Ігиіһ сотез Гогт 

һірһ сопзсіоизпезз; (һе сопзсіоизпезз оГ а һитап Ъеііі§ із деіетііпесі 

Ъу һіз һшпапепезз, тіпб апсі іпіегез! Гог зсіепсе") [13, р.48].

А. Оіезіеп^е^ поіесі іһаі "без стремления к научной работе 

учитель элементарной школы попадает во власть трех демо- 

нов: механичности, рутинности, банальности. Он деревенеет, 

каменеет, опускается" ('Чһе іеасһег оГ еіетепіагу зсһооі поі 

азрігіп^ Гог зсіепііГіс \Уогк §еіз іп Іһе һапсіз оГ іһе Іһгее сіетопз: 

тесһанізт, сопуепііопаіізт апсі Ъапаіііу. Не зііГГепз, реігійез апсі 

сотез ёо\мп") [14, р.322].

8.Т. 8һаізку зіаіесі: "ІДкольная система должна обладать тремя 

элементами: научной деятельностью, направляющей и освещаю- 

щей педагогическую работу, курсовой, организующей педагоги- 

ческое дело, и практической, претворяющей в конкретные фор- 

мы то, что вырабатывается двумя первыми" ("8сһоо1 зузіет тизі 
сопіаіп Оігее еіетепіз: эсіепіШс асіһгііу 4һа1 Іеасіз апсі еіисісіаіез ресіа§оціс 

\үогк, соигзе асітіу іһаі ог§апігез рес1а§о§іс \үогк апсі ргасйсаі асйуііу 

іһаі такез а геаіііу оГ \уһаі іһе Гігзі і\үо ргосІисе") [15, р. 110].

У.А. 8икһот1іпзку \үгоіе: "По самой своей логике, по фи- 
лософской основе, его творческому характеру, педагогический 
труд невозможен без элементов исследования. Если вы хоти- 
те, чтобы педагогический труд давал радость, чтобы повсед- 
невное проведение уроков не превращалось в скучную одно- 
образную повинность, ведите учителя на тропинку исследова- 
ния" ("Ресіа§о§іс \уогк із ітроззіЫе шііһоиі іһе еіетепі з оГ 
гезеагсһ, Ъесаизе оГііз уегу Іодіс, ііз рһііозорһісаі Ъазіз, ііз сгеаііуе 
сһагасіег. ІГ уои ̂ апі ресіа§о§іс х̂ огк іо діуе ]оу, іГ уои ёоп'і шапі 
еүегуёау іеззопз іо іит іпіо іесііоиз топоіопоиз сіиіу, іеасі іһе іеасһег 
іо іһе Ъарру раіһ оГ гезеагсһ") [16, р.49].

Тһе ёеуеіортепі оГ сіісіасііс сопсерііопз оГ іһе гезеагсһ 
(һеигізііс) теіһосі, сопсетесі \үііҺ іһе гарісі йеүеіортепі оГ паіигаі
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зсіепсе апсі іһе ёеуеіортепі оГ Іһе паіигаі-всіепсе есіисаііоп 
сопсерііоп, із гейесіед іп (һе \^огкз оГО. Агт5Ігоп§, У.Р. Уакһіегоу, 
А.Ү. Сегсі, У.Р. Беуіепе, Р.Ғ. Каріегеу, А.А. Зоіоууеу апё оіһегз.

Тһе ёісіасііс еуаіиаііоп оГІһе арргоасһез (о Іһе зоіиііоп оГ(һе 
ргоЫегп оГесіисагіопаі-гезеагсһ ас(іуі(у ог§апІ2а(іоп аз шеіі оГ(һе 
арр1іса(іоп оГ(һе гезеагсһ те(һос! (о (һе ҺІ8(огіса1-ре<іа§о§іс соп(ех( 
аге геуеаіесі іп (Һе ёіззег(а(іопз оГГ.І. Вагапоуа, М.І. Воі(воу, М.У. 
Еһісіагоуа, Е.І. Мазһесһкоуа апсі Ь.А. 8(еразһко.

ТЪе зі§піГісапсе апё ргіогі(у оГ (һе сгеа(іуе гезеагсһ ас(іуі(у оГ 
рирііз апсі і(з (гаіпіп ,̂ есіиса(іопа1 апсі Гогесаз(іп§ Гипс(іопз (акіп§ 
іп(о сопзісіегагіоп тосіет зосіо-сиКигаІ зі(иа(іоп апё (һе һитапіз(іс 
огіеп(а(іоп оГ (гаіпіп§ апд еёисагіоп ргосезз аге геЯес(есі іп (һе \уогкз 
Ьу V  I. Апдгеуеү, Т.У. Вопёагсһик, 2.1. Уаззііуеуа, М.У. Юагіп, 
Е.У. Ті(оуа апё А.Р. Тгуарі(зупа.

Тһе сіісіасгіс апсі те(һосііса1 азрес(з оГ (һе арр1іса(іоп оГ (һе 
гезеагсһ те(һосі апё (һе ог§апіга(іоп оГесіисаііопаІ-гезеагсһ ас(іуі(у 
іп тосіет  есіиса(іопаі сопсікіопз аге геуеаіесі іп (һе \үогкз оГВ.А. 
Уікоі, N .0. Уоікоүа, А.С. Іоёко, Ь.2. Кагеііп, А.У. Киіеу, Е.У. 
Ьагкіпа, У.Р. Рапко, Т.В. Кд)аЬоу апё С.У. Токшагоу.

Иочуасіауз гезеагсһез аге саггіеё ои( іп іһе йеЫз оГіһе те(һос1о1о§у 
оГ зсіеп(ійс-гезеагсһ ас(іүі(у (С.Ы. Уоікоу, С.М. Е>оЬгоу, У.Р. 
Кокһапоузку, К.К. Каһта(и11іп, С.І. К ш я ү іп ,  У.8. 8(уоріп, УХ, 
Сһетікоу аші о(һегз), оГ (һе зресійсз апсі кіпсіз оГ зсіепгійс ас(іуі(у 
(2.1. Уаззііуеуа, Е.У. Уосіоріапоуа, М„Ү, Уоікоу, С.А. ТаззоЬіпа, 
У.О. Киіуіеу апсі о(һегз), (һе те(һосіо1о§у апсІ ргосеёиге оГ ресіа§о§іс 
гезеагсһ (М.А. Бапііоү, Ғ.Ғ. Когоіуеү, У.У. Кгауеузку, N .0. 
МікашІгоу, М.Н 8ка(кіп, N.0. Нтеі апё о(һегз), (һе те(һосіо1о§іса1 
сикиге оГ (һе (еасһег (У.У. Кгауеузку, У.А. М о з з о і о у ,  У.А. 
81аз(уопіп, 8Һ.Т. ТаиЬауеуа апсі о(һегз), (һе сиІШге оГ 8сіеп(іГіс- 
гезеагсһ \уогк (КМ. Уагзһаузку, І.С. Сегаззітоу, Б. Ре1(2, Ғ. Апсігешз 
апсі о(һегз), (һе тейюсіз оГ \у г і ( іп §  таз(ег8', сапсіісіа(ез' апсі сіосіогаі 
(һезез (А.С. Аксһигіп, Ғ.А. Кигіп, Ш . Кигпе(зоу апсі о(һегз), (һе 
те(һосіз оГ \угі(іп£ (егт рарегз апсі ёе§гее ууогкз (О.А. АЬсіиІІіпа, 
Ү.А. 8а1а§ауеү, V I  8о1оүуоүа, Ү. Екһо апсі о(һегз).



ссрия Педагоги ческая 109

М.О. Сапшіү, Ь.А. СогЬипоуа, Е.Р. Үеіигіп, Ь.С. Куіікіпа, 
А.І. Кіргіапоу, У.І. Кги§оу, А.А. ЬеЬедеү, А.І. М атоі, Е.А. 
Ыеротпуазсһу, О.І. Кікоіауеу, Р.І. Рісіказізіу апсі оіһеге іпуезіідаіесі 
Іһе ргасіісе оГ зсіепіійс- апсі ебисаііопаі-гезеагсһ дүогк оГ зілісіепіз. 
Тһе заше ргоЫеш із сопзісіегесі іп а питЬег оҒ «Зіззегіаііопз оҒЬ.Ғ. 
Аусіеуеуа, М.А. Ваісіап, Ғ.М. УіусіісҺ, У.И. Ыатагоү, Е.8. Зріізуп, 
Р.2Һ. СһаззакЬау, апд іһе апаіузіз оГ іһезе шогкз зһо\уз Іһаі іһіз 
ргоЫет із \уе11 іпуезіідаіесі іп депегаі реда£0£Іс ріапе.

Тһе рзусһоіо^ісаі-апсі-ресіа^о^іс Ьазіз оГ (һе гезеагсһ ас(іуі!у оГ 
8Шдеп(8 І8 геуеаЫ іп Іһе шогкз Ьу У.І. Апсігеуеу, 8.1. Агкһап^еізку, 
Ү.К. ВаЬаизку, У.У. Вауусіоу, 8.1. 2іпоууеу, 1.1. Ііуаззоу, У.А. 
Кгиіеізку, Т.У. Кисігуауізеү, У.Ү. Ьаисііз, Я.А. № гатоу, N .0 . 
Мкапдгоү, Ү.А. Ропотагуоу, У.Ы. Ризһкіп апд оіһегз.

Тһе \^огкз оГ Ь.І. Акззуопоу, 8. АшоүісҺ, 8.А. Ваігһапоүа, 
С. 2һігоз, Е.В. Сизһкапеіз, У.У. Уазһкеуісһ, К У . Кіззеіуоуа, В.І. 
8агопоу апё оіһегз геуеаі (һе зресіГісз оГ (һе гезеагсһ ас(іүі(у оГ 
8(ис1еп(8, (һе соорегаііоп оГ ргоГеззогз апсі зһісіепіз і п а гезеагсһ \люгк, 
(һе іпЛиепсе оГ зсіепііГіс-гезеагсһ \уогк оГ ап іп8(і(и(е оГ һі^һег 
есіисаііоп ог а со11е§е оп (һе Гогтаііоп оГ з(ис1еп(з' іп(еге8( Гог 
8сіеп(іііс ас(іуі(у.

Тһе Гогтаііоп апсі сіеуеіортепі оГ (һе зсіепгійс гезеагсһ ас(іуі(у 
оГ (һе 8(ис1еп(8 оГ реёа^о^іс зресіаіііез із раід тисһ а((еп(іоп (о іп (һе 
\үогкз с1еуо(е<1 (о (һе (һеогу оГІппоуа(іоп-с1іс1ас(іс асЙУІІу оГ(һе (еасһег 
(У.1.2һигаү1уоу, IА . 2уатуші, Ь.8. Росіутоуа, Ғ.8Һ. Тегедиіоу, КК. 
Ү изиІЬекоуа апё о(һегз), (о (һе і ззие оГ (һе сиМуа(іоп оГ (һе (еасһег'8 
гезеагсһ зкіііз іп ап іп(е§га1 ресіа§о§іс ргосезз (И.СҺ. Векйіг^апоуа, 
У.У. Үе^огоу, 8.Т. Каг^іп, С.В. Отагоуа, У.М. Р1о(пікоу, N .0 . 
Н теі, һ. А. 8һки(іпа апс) оіһеге), (о (һе гіеуеіортепі оГ (Һе (һеогейсаі 
тосіеі оГ (һе ргоГеззіопаІ-гезеагсһ сиһиге оГ іп(епс1іп§ ресіадо^иез іп 
(һе зуз(ет оГ ипіуегзі(у едисаЬоп (2.А. Іззауеуа, 8Һ.Т. ТаиЬауеуа 
апсі о(һегз), аз \уе11 аз іп (һе сІіззег(а(іопз оГ N.8. Атеііпа, С.Р. 
Кһгатоуа, Ы.М. Үакоуіеуа сІеуо(ед (о (һе ог£апІ2а(іоп оГ (һе 
еёиса(іопа1 -гезеагсһ дягогк оГ з(исіеп(з іп (һе ргосезз оГ з(исіут£ 
реёа§о§іс зиЬ)ес(з апсі іп (һе гезеагсһ рарегз ЬазесІ оп (һе та(егіа! оГ
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тейюсііс зиЬіесіз: С.М. Сокзеуа (Ьіоіоду іеасһіп§ теіһосіз), У.К. 
КгакһоІкіпа(рһузісз (еасһіп£ теіһосіз) апё У.У. Кікоіауеуа 
(таіһетагісз (еасһіп§ теіһосіз).

А( (һе зате Ііте, (һеге аге по гезеагсһ \уогкз сопзісіегіп§ (һе 
а((іШсіе оГ ап іп(епсіт§ ресіа§о§ие (о\үагсІ8 зсіепІіГю-гезеагсһ шогк 
аз \уе11 аз (охуагсіз (һе гоіе һе/зһе із §оіп§ (о ріау іп (һе §іуеп Гіеісі оГ 
ас(іуі(у, і.е. (һе аЬоуе теп(іопес! \^огкз опіу соп(аіп (һе ргетізез оГ 
(һе Гогта(іоп оГІиіиге ресіа§о§иез' асііуе зсіеп(іГіс розі(іоп іпс1иёіп£ 
іһе §іуеп кігкіз оСаііііисіе.

Везісіез, іі із аізо (һе ргезепі зііиаііоп оп (һе зрһеге о£ зсіепсе 
апё еёиса(іоп іп (һе КериЫіс оГКа2акһз(ап (һа( зегуез аз (һе ргіог 
сопёігіоп (о (һе Гогта(іоп оГ іп(епсііп§ реёа§о§иез' ас(і уе зсіеп(іГіс 
розі(іоп. Ье( из сопзіёег (һіз азресі іп тоге ёеіаіі.

Ассогёіпб (о іһе ойісіаі ёаіа оГ іһе §оуеттепі з(а(із(ісз оГ (һе 
КериЫіс оС Кагакһзіап іп 1991 559 реоріе сотріеіеё розі-£гаёиа(е 
соигзез апё 106 оГ (һет ёеіепёеё іһеіг іһезез (18,9%). Іп 2004 (һе 
питЬег оС розі-^гаёиаіез таёе ир 1503 реоріе іпс1иёіп§ 139 \уҺо 
ёе&пёеё Йіеіг (һезез (9Д%). Іп 19913 реоріе сотріеіеё ёосіоші соигзез 
апё 1 регзоп ёе&пёеё ёосіогаі (һезіз (33,3%); іп 2004 (һе питЬег оГ 
ёосіогаі соигзе §гаёиаіез таёе ир 97 реоріе іпс1иёіп§ 20 (20,6%) \уҺо 

ёеГепёеё іһеіг ёосіогаі іһезез [ 17, р. 33]. Тһиз, \уе сап оЬзегуе (һе питЬег 
оГреоріе іһаі һауе сотріеіеё (һе һі^һезі циаіійсаііоп (гаіпііщ іпсгеазіпё 
апё (һе ейесіі уепезз оГ (һеіг ігаіпіп£ ёесгеазіп§.

"ТЪе §оуегптеп(а1 рго§гатте оГ еёиса(іоп ёеуе1ортеп( іп (һе 
КериЫіс оСКагакһзіап Гог 2005-2010" з(а(ез "недостаточная вос- 
приимчивость системы образования к нововведениям, сниже- 
ние ответственности научных руководителей, организаций 
образования и науки за результаты обучения аспирантов и док- 
торантов. Многочисленные исследования по педагогическим 
наукам имеют низкую практическую значимость.

Имеется дефицит научных кадров по ряду направлений. В 
научно-исследовательских институтах и вузах происходит "ста- 
рение" кадров. Есл и 10 лет назад средний возраст докторов наук 
составлял 56 лет, то в настоящее время (2005 г.) - 62 года, кан- 
дидатов наук - соответственно 44 года и 47 лет.
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Разрыв между содержанием образования и современным 
состоянием науки не позволяет осуществить полноценный пе- 
реход от подготовки специалиста к подготовке специалиста- 
исследователя, способного творчески воспринимать новые на- 
учные идеи, быть проводником новейших технологий и управ- 
лять современными технологическими процессами. Сохрани- 
лось устаревшее представление о назначении педагога как ис- 
точника готовых знаний" ("іһе іпзиШсіепІ іппоуаііоп гесерііуііу 
оГ Іһе яу віет оі' едисаііоп, Іһе сіесгеаяе оҒ іһе гезропзіЬіІііу оГ всіепііГіс 

асІУІ8ог8, есіисаііоп апсі зсіепсе езіаЫізһтепіз Гог іһе гезиііз оГ розі- 
цгасіиаіех апсі зіисіепіз \уогкіп§ Гог сіосіог'8 сіецгее. Ыитегоиз 

гезеагсһез іп ресіа§о§іс асіепсез һауе 1о\у ргасіісаі теапіп§.
Тһеге І8 деГісіепсу іп зсіепіійс зіаГГ іп а питЬег оГёігесііопз. 

Тһе "а§еіпё" оГ регзоппеі оссигз аі гезеагсһ іпвіііиіез апсі іпзіііиіез 
оГ һі̂ һег еёисаііоп. ІГ10 уеагз а§о іһе аүега§е а§е оГ Эосіогз оГ 
Зсіепсе \̂аз 56 уеагз, подү (2005) іі такез ир 62, іһе ауега§е а§е оГ 
сапёіёаіез такев ир соггезропёіпёіу 44 апё 47.

Тһе §ар Ьеі^ееп іһе сопіепі оГ еёисаііоп апё іһе тоёеш 8іа§е 
оГ зсіепсе ёое» поі аііолү геаіігіп  ̂іһе сотріеіе ігапзіііоп Ггот 
вресіаііві ігаіпіп£ іо гезеагсһег-зресіаіізі ігаіпіп£, іһе аресіаіізі аЫе 

іо сгеаііуеіу регсеіуе пе\у зсіепііГіс іёеаз, Ье іһе сопёисіог оГ іһе 
пешезі іесһп0І0£Іе8 апё тапа§е тоёет Іесһпо1о§іса1 ргосеззез. Тһе 
оиіёаіеё сопсерііоп оГ іһе реёа§о£ие аз іһе зоигсе оГ геаёу-таёе 
кпоиёеё§е зіііі гетаіпз") [ 18, р. 15].

Тһе апаіузіз оГ іһе геаі зіаіе оГ реёа§о£Іс регзоппеі ігаіпш£ іп 
іһе КериЫіс оГ Кагакһзіап аёёисеё іп іһе Сопсерііоп оГ һі§һег 
реёа§о£Іс еёисаііоп із іһе еүіёепсе оГ"отсутствии в деятельнос- 
ти педагогических вузов стратегии, направленной на гаранти- 
рованное достижение необходимого обществу результата - под- 
готовку высококвалифицированных педагогов, не только об- 
ладающих знаниями в области специальных дисциплин, но и 

способных к педагогическому творчеству, активных, неравно- 
душных, восприимчивых к новому" ("іһе аЬзепсе іп іһе асііуііу 
оГ реёа£0£Іс іпзіііиіез оГһі§һег еёисаііоп оГ іһе зігаіе§у аітеё аі
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Іһе авзигесі асһіеуетепі оГ Іһе гезик сіетаікіесі Ьу Іһе зосіеіу - іһе 
Ігаіпіп§ һіёһ-зкіііесі ресіа§о§це5 шһо аге Ьоіһ сотреіепі іп Іһе Гіеісі 
оГ зресіаі 8иЬ)ес1з апсі сараЫе оГ реёа§о§іс сгеаііуе шогк, асііуе, 
поі іпсііГГегепі апё ореп-тіпёесі") [19, р.З].

"Тһе рго§гашше оГ зсіепсе сіеуеіоршепі (ііі 2015" зіаіез (һе Гасі 
оГ "отсутствие системы воспроизводства научных кадров. При 

том, что средняя заработная плата в секторе науке в 1,5-1,8 раза 
превышает среднюю заработную плату по стране, привлека- 
тельность научного сектора остается невысокой. По результа- 
там конъюнктурных опросов, число студентов, желающих уча- 
ствовать в научно-исследовательской работе, падает от 90% в 

первый год обучения до 25-30% в последний год. Магистрату- 

ра и аспирантура воспринимаются как возможность получить 
более высокую квалификацию, но не стать ученым" ('Чһе 
аЬзепсе оГ зсіепгійс регзоппеі гергоёисііоп зузіет. Тһои§һ (һе 
ауега§е заіагу іп зсіеп(ійс зес(ог із 1.5-1.8 іітез һі§һег (һап (һе 

ауега§е заіагу (һгои§һои( (һе соипЦу (һе арреаі оГ (һе зсіеп(іГіс зес(ог 

гетаіпз по( һі§һ. АссогсІіп§ (о (һе гезиһз оГ сусіісаі зигуеуз, (һе 
питЬег оГ з(исіеп(8 іп(егез(е<і іп зсіеп(іГіс-гезеагсһ луогк сіесгеазез 
Ггот 90% іп (һе йгз( уеаг оГ з(иёу (о 25-30% іп (һе 1аз( уеаг. Ров(- 
£га<іиа(е з(исіу із регсеіуесі аз а роз8ІЬі1і(у (о §е( һі̂ һег циаіійсайоп 
Ьи( по( (о Ьесоте а зсіеп(із(") [20, р.4].

Тһезе ргоЫетз аге аізо гейес(есі іп (һе апаіуйсаі герог( "Наука 

глазами ученых" - "8сіепсе аз уіешесі Ьу зсіепйзіз" оГ Ыайопаі 
Сеп(ге Гог 8сіеп(ійс апсі Тесһпісаі ІпГогта(іоп оГ (һе КериЫіс оГ 
Ка2акһз(ап, 2006 [21 ]: еуа1иа(іп£ (һе розігіоп оГКагакһз(ап зсіепсе, 
(һе гезропсіеп(8 сотріаіпеё аЬои( (һе з(а(е оГ аГГаігз іп (һе зсіепсе оГ 

(һе соипігу. Тһе гезропсіепіз £ауе (һе һі§һез( ез(іта(е оГ (һе Гас(огз 
сһагас(егІ7Іп£ (һе з(а(е оГ зсіепсе іп (һе КериЫіс (о (һе ехрегіепсе 
апсі яиа1ійса(іоп оГ (һе зсіеп(ійс регзоппеі. Ви( зисһ і(етз аз 
"сотре(і(іоп іп (һе зсіепіійс епуігоптепі", "(һе аГПих оГ уоип§ 
8сіеп(із(з", "(һе ргас(іса1 арріісайоп оГ зсіепййс асһіеуететКз" 

оссштеё іп (һе 1о\уег раг( оГ іһе га(іп§. Аі (һе зате (іте, (һе 
гезропсіепіз апзх̂ егесі (һе циез(іоп "\¥һа( \уі11 Ье (һе асіүап(а£е оГ
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Кагакһзіаіі зсіепсе?” аз Го11о\үз: іһе ехрегіеисе апё циаіійсагіоп оГ 

іһе зсіепгіГіс регзошіеі, іпГоипагіопаІ ргоуізіоп, іһе зузіет оГ 

регзоппеі ігаіпіп$, апд іһе аШих оГ уоші£ зсіепііГіс Гогсез.
Тһе іеуеі оГКагакһзіап зсіепсе аз сотрагесі шііһ іһе зате іеуеі 

іп оіһег соипігіез шав езіітаіеё іп іһе &>11о\уіп§ шау; опе оГ іһе 

Іеаёіпв розіііопз іп СІ8 - 35,4%, аүега̂ е Іеуеі іп СІ8 - 32,5%.
Тһе бізігіЬиііоп оГ ргіогіііез апд ргозресіз аёсіисесі іп іһе герогі із 

іһе еуісіепсе оГҺІ£Ыу сопзегуаііуе апсі аһзоіиіеіу поп-тагкеі іһіпкіп£ 
ргеуаШпд іп Кагакһзіап зсіепсе. Тһе герогі геуеаіесі пе§аііуе аііііисіе 
іо іһе зігисіигаі геГогтз оГ зсіепсе: іһе розіііоп "ог§апІ2аііопа1 
іпіе£гаііоп оГ асаёетіс апд ипіуегзііу зсіепсе" іоок іһе Іазі розіііоп іп 
іһе гаііп§ оГ ргіогіііез. Іі'з ёерІогаЫе іһаі іһе зсіепіізіз аге поі іпіегезіеё 

іп гаізіпй іһе зосіаі ргезіі§е оГ зсіепііГіс \Уогк [21, р.34]. Но^еуег, 
ассогдіп§ іо іһе зіаіетепі оГҒ. Науёк, іһе ЫоЬеІ Ргіге Гог есопотісз 
Іаигеаіе, іһе зосіаі зіаіиз оГ зсіепсе із іһе таіп іпсепііуе Гогіһе зосіеіу
іо іаке рагі іп іһе ёеуеіортепі оГ зсіепсе.

Тһе езіітаііоп оГ Іһе гезропсіепіз' аіііішіе іо іһе геаіііу оГ зоте 
£оа1з апё теазигез ёесіагесі Ьу зіаіе зсіепіійс роіісу дізріауесі іһе 
Го11о\дпп§ гезиііз (іһе езіітаііоп \уаз сапіесі оиі һу а 5-гапк зсаіе, \үһеге
1 теапі 'аһзоіиіеіу ипгеаі1, 5 - 'аЬзоІиіеІу геаГ): "по некоторым от- 
раслям науки Казахстан займет видное место в мире - 3,18, науч- 
ная деятельность вновь станет престнжной - 2,72, научная дея- 
тельность станет привл екательной дпя молодежи - 2,90, государ- 
ственные расходы на науку многократно возрастут - 3,11, Ка- 
захстан станет признанным в мире производителем научных 
продуктов и наукоемких технологий - 3,72, ученые станут од- 
ной из наиболее высокооплачиваемых категорий работников - 
3,11" ("Кагакһзіап уоіі оссиру а рготіпепі ріасе іп іһе шогіё <1ие іо 
зоте Ьгапсһез оГ зсіепсе - 3,18, зсіепііПс асііүііу \уі11 Ьесоте 
ргезіі§іоиз а§аіп - 2,72, эсіепіі&с асііуііу \гі11 Ьесоте аіігасйуе Гог 
уоиіһ - 2,90, риЫіс зсіепсе ехрепзез \үі11 іпсгеазе тапу іітез - 3,11, 
Кагакһзіап \уі11 Ьесоте іһе \̂ог1ё'з гесодпігед зсіепсе рпхіисіз апсі 
зсіепсе-іпіепзіуе іесһпо1о§іез ргоёисег - 3,72, зсіепіізіз \үі11 Ьесоте 
опе оГ іһе тозі һі§һ-раіё саіе§огіез оГ етріоу еез - 3,11") [21, р. 35].



114 Вестник ПГУ №4,2007

"В ответах респондентов сочетается реализм с горьким 
скептицизмом. Болезнениые коллизии, которые пережила ка- 
захстанская наука, прочно укоренили пессимистические и скеп- 
тические настроения в научной среде" ("Тһе апзшегз оГ Іһе 
гезропёепіз сошЬіпе геаіізш \уі(Һ ЬіПег зсеріісізт. Тһе раіпйіі 
соШзіопз Кагакһзіап зсіепсе шепі (һгои§һ зиЬзІапІіаІІу ітріапіеё 
реззітізііс апсі зсергіс оріпіопз іп (һе зсіепШіс зрһеге") - поіесі Ь. Ү. 
Ошеүісһ ап(1 Е.Ъ. Зиіеітепоү [21, р.36].

ТЪе ехізйп§ (епёепсіез сіеіегшіпе опе оГ іһе тозі ітрогіапі (азкз 
оГ зсіепсе ёеуеіортепі. І( із (һе іогта(іоп оГ розіііуе айі(и<іе (о 
зсіепііііс ас(іуі(у, Гігз( оі" аіі іп (һозе үуҺо опіу Ье§іп (о з(иёу (һе 
е1етеп(з оГ 8сіеп(ійс-гезеагсһ шогк. Тһеу аге з(иёеп(з, раг(іси1аг1у, 
(һе з(и<іеп(8 оГ реёа§о§іс зресіаМез, аз і( із (һет \уҺо \уі11 ргераге 
(һе ёго і̂пе §епега(іоп Гог ИГе а( аіі (һе Іеуеіз оГ еёисайоп зуз(ет 
(һиз ргоуЫіпе (һе ргото(іоп оі" зсіеп(іГіс ас(іүі(у.

62% о£ (һе гезроп(іеп(з а§гее оп (һе песеззі(у оГ (һіз ргото(іоп. 
Апё (һе с1е§гее оГ а̂ геетепі аЬои( (һе з(а(етеп( "8сіепсе із (һе таіп 
шогк оГ ту НГе" дерешііп£ оп (һе гезропёепСв а§е Іоокв (һе 
Го11о\т§: сотр1е(е1у а̂ гее -12% (Ьеһіпё 30 уевгз оЫ), 20% (31- 
45), 29% (46-60), 49% (оүегбО); га(һег а̂ гее - 42%/43%/42%/29%; 
50/50 - 34%/23%/19%/10%; га(һег ёізаегее - 12%/12%/8%/9%, 
шһісһ із (һе еуіёепсе оГ ипз(аЫе а((і(и<іе оГ уоип§ зсіеп(із(8 (о 
зсіеп(ійс-гезеагсһ ас(ІҮІ(у.

8а1агу іпсгеазе \үаз саііесі (һе Ьазіс теазиге оі- а((гас(іп£ у ои(һ 
(о зсіепсе Ьу (һе та]огі(у оГ (һе гезропёеп(8.

Но\уеуег, іп оиг оріпіоп, і( ̂ ііі по( Ье опе оГ (һе таіп Гас(ога оГ 
а((гас(іп£ уои(һ (о зсіепсе, аз а һі§һ заіагу (іоез по( £иагап(ее уоип£ 
реор1е'з с!е1іЬега(е апсі сопзсіеп(іоиз іиШ1теп( оГ (һеіг ёи(іез. Тһе 
зоһкіоп оГ (һіз ргоЫет сап Ье ргото(ед Ьу (һе Гогта(іоп оГ (һе 
ас(іуе зсіеп(Шс розі(іоп оГ іп(епёіп§ реёа§о§иез.

Тһе пех( ргетізе оГ(һе §іуеп розі(іоп'з Гогта(іоп із (һе геаіітаііоп 
оГ з(га(е§іс ёоситеп(з ёе(егтіпіп§ (һе £оа1, (азкз апё Ьазіс 
ёеуе1ортеп( ёігес(іопз оГ реёа£о§іс еёисагіоп іп (һе КериЫіс оп 
(һе £ОҮеттеп(а1 Іеүеі.



серия Педагогическая 115

Тһе Мезза^е о? Іһе Ргевідепі оГ Іһе КериЫіс оҒ Кагакһзіап, 
Ы.А. КагагЬауеу, "То іһе есопотісз оГ кпо>у1есі§е (һгои̂һ 
іппоуаііопз апсі ебисаііоп" "«іеіегтіпез зеуеп ргіогііу сіеуеіортеп! 
сіігесгіопа іһе геаіігаііоп оС лүһісһ ауііі рготоіе Ка2акһзІап'з еп(егіп§ 
іһе питЪег оГ Іһе тозі ёеуеіореё апд сотреіігіуе соипігіез оҒ іһе 
\уогЫ. Опе оГ (һеае кеу ргіогіііез із іһе (Іеуеіортепі: оҒ тоёет 
едисаііоп ап(1 зсіепсе" [22].

Тһе Іеуеі оГ зесопсіагу еёисаііоп, ассогёіп  ̂Іо іһе Иаііопаі 
сотриізогу еёисаііоп з(ап<1аг(1 оҒ Ле КериЫіс оГ Кахакһзіап ̂ һісһ 
\уі11 Ье ри( іп(о Гогсе іп 2008, \ҮІ11 ипсіег̂ о Іһе Ғо11о\уіп§ сһапдез:

- Іһе еёисаііоп ргосезз \уі11 Ье сопзіііиіесі \уііҺ іһе ассоипі оҒ 
оріітит изе оҒ ргоёисгіуе ап(1 гезеагсһ (еасһіп§ Іесһпо1о§іез 
ргоүідіп̂  едисаііоп гезиһз;

- іһе едисагіоп ргосезз тш( іпсіиде рирііз' ргсу ес( апд гезеагсһ 
\уогк. "В течение учебного года учащийся индивидуально или 
в составе группы учащихся разрабатывает и реализует личнос- 
тнозначимый проект, на базе меж- и надпредметного содержа- 
ния. Для этого отводится шестой день учебной недели" ("Тһе 
риріі, іікіі уідиаііу ог \уііһіп а §гоир оҒ рирііз, (Іеуеіорз ап геаіігез а 
регзопаііу ітроііапі рго̂ есі Ьазед оп іпіег- апсі оуег-зиЬ̂ есІ сопіепі 
ёигіп£ Іһе асагіетіс уеаг. Тһе зіхіһ сіау оҒ (һе асаёетіс шеек із 
іпіепсіесі Ғог Іһіз") [23, р.24].

"Тһе §оүегптеп(а1 рго§гатпіе оҒ едиса(іоп деүеіортеп( іп (һе 
КериЫіс оҒ Кагакһз(ап Ғог 2005-2010" а((гас(з а((еп(іоп (о (һе Ғас( 
(һа( (һе едиса(іоп а( сотргеһепзіуе зсһооіз \уі11 Ье аітесі а( "фор- 
мирование потребности и умения самостоятельно добывать и 
применять знания на практике, целенаправленное и система- 
тическое приобщение к научным способам познания" ("(һе 
Ғогта(іоп оҒ пеесі апд зкііі (о іп<іереп<3еп(1у ас̂ иіге кпош1есі§е апд 
изе і( іп ргас(ісе, 85 шеіі аз а( (һе ригрозеҒиІ ап<і зуз(ета(іс 
іп(го(1ис(іоп (о 8СІеп(іГіс теіһосіз оҒ совдігіоп") [18, р.24].

А( (һе Іеуеі оҒ һі§һег ргоҒеззіопаІ еёисагіоп, (һе рго§гатпіе 
ргезиррозез (һе ёеуе1ортеп( оҒ ог§апіга(іопа1 апё есопотіс 
тесһапізтз оҒ еп§а§іп§ (һе ро(еп(іа1 оҒ зсіепһйс тз(і(и(іопз іп (һе
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Ігаіпіп§ оГ яиаіігіеё 8ресіа1із(8, Іһе сиШуагіоп оГ іһе гезеагсһег- 
реёа§о§ие'з Геаіигез іп зіиёепіз Іһгоидһ (һе сопіепі оГ реёа§о£Іс 
еёисагіоп аз >үе11 аз іһе іпсгеазе оГ (һе пшпЬег оГ ешріоуеез \уі(Һ 
асаёешіс ёецгеез ашопд (һе (еасһіп§ зІаГГ оГ Іһе іпзгііиіез оГһі§һег 
еёисагіоп [18, р.28].

Тһе Ьазіс (гепё оГһі§һег еёисагіоп ёеуеіоршепі: лл/ііі Ье "разви- 
тие инновационного образования, интегрированного с интен- 
сивной научно-исследовательской деятельностью, тесной свя- 
зи вузовских исследований с потребностями социальной сфе- 
ры и экономики" ('Чһе ёеуеіоршепі оГ іппоуаііоп еёисагіоп 
іпіедгаіеё луііҺ іпіепзіуе зсіепгіГіс-гезеагсһ асгіуііу аз луеіі аз оГіһе 
сіозе соппесгіоп Ьеілүееп (һе гезеагсһез аі Іһе іпзгіШІез оГһі̂ һег 
еёисагіоп апё Іһе ёешапёз оГ зосіаі зрһеге апё есопошу") [24, р.З].

Тһе геог§апігагіоп оГ розідгаёиаіе зШёу ргезиррозез "созда- 
ние на основе интеграции науки и образования эффективной 
системы подготовки научных, научно-педагогических кадров 
новой формации, способных решать проблемы совершенство- 
вания общества, экономики, производства, науки, разрабаты- 
вать прорывные технологии" ("Іһе сгеагіоп, оп Йіе Ьазіз оГзсіепсе 
апё еёисагіоп іпіе̂ гагіоп, оГ (һе еГГесгіуе зузіеш оГ (гаіпіп§ зсіепгізі 
апё пе\у Гогшагіоп зсіепгіГіс-реёа§о£Іс зІаГГ сараЫе оГ воіүіп̂  (һе 
ргоЫешз зосіе(у, есопошу, ргоёисгіоп апё зсіепсе регГесгіоп апё 
ёеуеіоріп  ̂Ьгеак-(һгои§һ Іесһпоіо̂ іез") [34, р.6]. ТЪе оргішиш 
сошЬіпаІіоп еёисагіопаі апё зсіепгійс сошропеп(з \̂і(һіп (һе сштісиіа 
оГ таз(ег апё РЫЗ соигзез \уі11 сгеа(е (һе сопёігіопз Гог а 1о( оГ уоип§ 
реоріе (о соте (о зсіепсе [18, р.36].

Ро8(-§гаёиа(е соигзе \уі11 ргоуіёе 8сіеп(іГіс-реёа§о£Іс (гаіпіп§ 
\үі(Һ ргоГоипё зсіеп(ійс-гезеагсһ \уогк. Тһе шаіп ёізгіпдиізһіпд Геа(иге 
оГ ёосіогаі сошзез \уі11 Ье (һе ргоуівіоп оГ оргішшп Ьаіапсе Ъе№ееп 
з(иёу апё гезеагсһ [25, р. 11].

Тһе зуз(ет оГ аёуапсеё (гаіпіп§ апё ге(гаіпт§ \уі11 Ье огіепіеё 
(о (һе (гаіпіп§ оГ "полиязычного учителя, владеющего иннова- 
ционными педагогическими технологиями, навыками поиско- 
вой, исследовательской деятельности, с инновационным, твор-
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ческим типом мышления, характеризующимся созданием 
объективно нового продукта и возникновением новообразо- 
ваний в ходе самой деятельности" ("а шиШ1іп§иа1 (еасһег 
ша8(егіп@ іппоуаііоп реёа£0віс Іесһпоіо§іез апсі ккіііеё іп гезеагсһ 
асііуііу, р088е8зіп§ Іһе іппоуаііоп сгеаііуе Іуре оГ Іһіпкіп§ 
сһагасіегігеё Ьу Іһе сгеаііоп о£ ап оһіесііуеіу пейг ргоёисі апё іһе 
гізе оі" педу іогшаііоп іп іһе соигзе оҒіһе асііуііу іізеіі") [18, р.31].

Бдисаііоп зузіеш із Іһе 1еасИп§ іасіог оГіһе геаіігаііоп оГіһеке 
І̂оЬаІ Іавкв, апсі Іһе шаіп гоіе һеге із ріауед Ьу Йіе ресіа20§ие 

оссируіпе Іһе асііуе зсіепііііс розіііоп.
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