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Ж¥МЫСТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Зерттеудің какейкестілігі. XXI ғасырда білім мен ғылым 
саласындагы болып жатқан өзгерістер болашак мамандар даярлауда жоғары 
мектептіц алдына жаңаша міндеттер қойып отьф. Осыған орай, бүгінгі 
әлеуметтік білім беру кеңістігіне бейімдеп білім алу, жалпы ғаламдық 
танымды, ойлауды дамыту, гылыми езінше тұжырым жасауға, олардың 
қажетіне карай ғылым жетістігін еүрыптауға, студенттің өзінің іс-эрекетінің 
субъектісі болуына мүмкіндік тугызу-көкейкесті мэселе. Өйткені, тек жоғары 
білімді қоғам ғана экономикалық, элеуметгік және мәдени өркендеудің 
көшбасшысы бола алады. Аталған проблемаларды шешу үшін бүгінгі таңда 
жоғары мектеп дидактикасының рөлін, мэнін, мазмунын жаңаша гылыми- 
педагогикалық түргыдан қарастыруды кажет етіп отыр. Әсіресе, соңғы 10 
жыл ауқымында жоғары мектеп дидактикасы интенсивті дамуымен 
сипатталады. Дидактиканың даму тарихы отандык жэне ғаламдык ғылым 
жетістіктерінін ішінде әлемдік көрнекті педагогтарынын еңбектерімен тығыз 
байланысты болып отырғанын зертгеу барысында байқадьщ.

Атакты чех педагогы Я.А. Коменскийдін “Үлы дидактика” еңбегінде 
оқытудың кұрылымы, нысанасы жайлы түбегейлі, сындарлы ой-түйіндер 
жасап, гылыми анықтама бергені белгілі.

Осы ойды одан эрі өз еңбегімен дамытқан неміс галымы А.Дистерверг 
өзінің “Неміс мүгалімдерінің білімін жетілдіруге басшылык” атты үлкен 
еңбегінде I тарауды дидактикаға, II тарауды әдістемеге арнайды. Оқыту 
үрдісінде ақыл-ой, кабілет сиякты категорияларга ерекше мэн бергені-мұны 
жүзеге асыру үшін дидактика нысанасын қүрастырғаны айқындалды.

Қазакстанда дидактика жүйесінің алғашқы кадамы физио- 
психологиялык процестер десек, оның ішінде ойлау кабілетінің өзара 
байланысын айқындап, мәнділік сапасын өз еңбектерінде дәлелдеп берген 
даналарымыз: Әбу Насыр-әл-Фараби, Ж.Баласағүни, Қ.Иассауи, Бүхар 
жырау, Ш.Құлекеұлы, А.Құнанбайүлы, Ы. Алтынсарин, А. Байтүрсынов, 
М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жүмабаев, Мәшьүр Жүсіп Көпеев, 
Ш. Қүцайберди е в.

Ж.Аймауытов “Психология” деген окулығының екінші белімінде 
дидактиканың үғымын, бөлінуін, маңызын, мамандык білімін, 
білімдендірудің үлгілі дәйекті жүйесін, жалпы білім, дидакгиканың 
ережелері, ынталы окыту т.б. мәселелерге гылыми талдау жасаган.

Ресей ғалымдарыньщ ішінде бүл мэселені алға 
дамытушылар:Выготский JI.C., Гальперин П.Я., Леонтьев А.Н.,
Рубинштейн С.Л. т.б. Атапган ғалымдардың еңбектерінде таным теориясын 
терең зерделеп ашып берген Есипов Б.П. өз еңбегінде мыналарды айтып 
өткен: дүниетаным сыртқы сезім мүшелеріне байланысты, өйткені түйсікте 
болмаған нәрсе ойда болуы мүмкін емес; ғылымның акикаттыгы мен 
анықтығы тек сезім аркылы дэлелденеді; түйсік дегеніміз адал жетекші жэне



зейін: сезім мүшелерімен кабылдаған нэрсе көпке дейін берік есте сақталады. 
Білім тиянақтылығы-теорияның негізіне кұрьілады.

Ойлау қабілетінің дидактикалық заңдылықтарын жеке қарастьірған, 
дамытпалы оқыту жүйесін зерттеген-Давыдов В.В., Эльконин Д.В., 
педагогикалык психология жайлы ілім жасаған ғалым- Анисимов О.С., 
Гоноболин Ф.Н, жэне т.б.

Жоғары мектептің даму тарихын зерттеген ғалымдар Қүнантаева К.Қ., 
Бержанов Қ.Б.,Сейталиев Қ.Б., Ілясова А.Н., Мусин С.т.б.

Жоғары мектеп дидактикасы-ол жоғары білім беру мен оқыту туралы 
ғылым жэне педагогикалык білім беруде ең дамушы сала екендігін 
қарастырғандар-Архангельський С.А., Бондаренко А.Д., Духовнева А.В., 
Загвязинский В.И., Никандров Н.Д., Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., 
Эсаулов А.Ф., Әбілқасымова А.Е., Садыков Т.С., Күдайқулов И.А.,
Хмель Н.Д., Сейтешов A.JI. т.б.

Жоғары мектепте жаңашыл ұетанымдагы әдіснамалық негізін, 
дидактикалық жүйесін зерттеген ғалымдар: Беспалько В.П., Клинберг Л.,
Кил 3-, Садықов Т.С., Сабыров Т., Хайруллин Г.Т, және т.б. еңбектерінде 
пәннің ішкі зандылықтарына орай дидактикалық негіздің жүйесі бар екенін 
айқындаган. Аталган еңбектерде дидактиканың заңдылыктары, 
қүрылғылары, тұжырымдары әртүрлі бағытта (пэні, нысанасы) болганымен, 
нысананын сарыны мен мазмүнынан жүйесі шығатынын ескерген жөн. Ол 
үшін өтілетін нысананы талдау, жинақтау, карастыратын теориялық негізін 
сүрыптау, саралау, жалқылау т.б. ойлау іс-әрекетінің танымдық қызметін 
жүзеге асыруға ерекше назар аударган; Трифонов В.В., Уманов Г.А., 
Жарықбаев Қ.Б., Жампеисова Қ.Қ, Хан Н.Н., Қалиева С.К., Қоянбаев P.M., 
Нугуманов И., Медеуов Е.Ө., Қьщыршаев А.С., Шоқыбаев Ж.Ә., 
Мұсабеков О. жэне т.б.

Оқыту теориясын жан-жақты зерттеп, болашак мамандардың 
іекерліктері мен қабілеттерін ең жоғары деңгейге, олардың іе-эрекетін 
нәтижелі көрсеткіштерге бағыттау технологиясын құрып берген 
ғалымдардың ғылыми-педагогикалық тұрғыда дамуына ықпальшың зор 
екеніне назар аударгандар: Абрамова Н.Г., Анышакова В.В., Лошкарева Н.А., 
Кисельгоф С.И., Черейская И.Н., Низамов Р.А., Мамырова К.Н., 
ГІулатов И.М., Родзицкая Я.И., Хан Н.Н., Поташник М.М., Нәби Ы.А., 
Әлмүхамбетов Б.А., Қараев Ж., Жанпейісова М.М., Сәлімбаев О. Аталған 
зерттеушілердің еңбектерінде қүнды кеп ой-түжырымдар айтылганы 
айқындалды.

Демек, талдау негізінде жарық корген арнайы ғылыми еңбектерге, оку- 
эдістемелік кұралдарға жасаған талдау жоғары мектеп дидактикасы 
дамуының қажеттілігі мен оның ғылыми-педагогикалық тұрғыдан жүйелі 
зерттелмеуінің арасында қарама-қайшылықтар аныкталды. Бүл 
қайшылыктардың іиешімін іздестіру зерттеу проблемасын анықтап, 
тақырьшты “Жогары мектеп дидактикасы дамуының гылыми- 
педагогикалық негіздері” деп. таңцауымызға себеп болды.
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Зерттеудің мақсаты жоғары мекгеп дидактикасы дамуынын 
ғылыми-теориялык тұрғыдан негіздеу жэне оны жүзеге асырудың 
технологиясын жасау.

Зерттеу объектісі. Жогары мектепте оку-тәрбие процесі.
Зерттеу пэні. Жогары мектепте оқыту процесі.
Зертеудің гылыми болжамы: Егер жоғары мектеп дидактикасының 

теориялык-здіснамалык негіздері айкындалса: ояын ұгымдык жүйесі ғылыми 
тұрғыда сұрыпталса; даму заңдылықтары есепке алынса; коғамнын 
өзгерістеріне сай дидактиканын максаты мен міндеті, мазмұны және жүйелі 
тұрғыда формалары құрылса, соның негізінде студенттерді жаңаша 
оқытудың технологиясы жасалса, онда болашак мамандар өздерінің оқу- 
танымдык іс-эрекетінің субъектісі бола алады.

Зерттеудің міндеттері.
1. Жоғары мектеп дидактикасы генезисін тарихи-философиялық негізде 

айкындау.
2. Психологиялык-недагогикалык тұрғыдан жоғары мектеп 

дидактикасының орнын жэне ерекшеліктерін аныктау.
3. Студенттерге дидактикалык білім берудің мүмкіндіктерін қарастыру.
4. “Жоғары мектеп дидактикасы дамуының негіздері’" атты арнайы курс 

бағдарламасын кұрастыру.
5. Жоғары мектепте студенттерді оку процесінде парасатты іс- 

эрекеттерге үйретіп көрсету.
6. Жоғары мектепте окытудың педагогикалык технологиясын жасау.
7. Жоғары мектептегі даму мэселесіне байланысты ғылыми-әдістемелік 

ұсыныстар беру.
Жетекиіі идея: бүгінгі күн талабына сай педагогиканыц бір бөлігі 

ретінде жогары мектеп дидактикасын тұтас педагогикалык процесс тұргыдан 
карастыру осы студенттермен субъектілі-объектілік-субъектілік өзара карым- 
катынасты орныктыру жүзеге асады.

Зерттеудің теириялык-яоісни.чилық негіздері болып оқытудың 
дидактикалык философиясы, окыту процесінің зандылыктары таным 
теориясы, білім мазмүнының теориясы, жүйе теориясы, тулгалык іс- 
әрекеггілік бағдар теориясы, коғам мен практиканың интеграция теориясы, 
түтас педагогикааық процесс теориясы, ынтымактастык теориясы.

Зерттеудің коздері: Зерттеу проблемасы бойынша философтардын, 
психологтардың, педагогтардың жалпы дидактикага арналған еңбектері, 
ресми материалдар мен кұжаттар, ҚР Конституциясы, "Білім беру туралы” 
Заңы Қазакстан Республикасының жогары білімді дамыту стратегиясы. 
Жогары білімінін стандарты, оку жоспарлары. Мамандандырылған 
мінездеме, монографиялар. г.б., оқу-әдістемелік күралдар, багдарламалар; 
автордың жеке басына тэн іс-әрекет тэжірибесі және озат педагогтардың іс- 
тәжірибелері

Зерттеу әдістері: Зерттеу проблемасы бойынша тарифи, гылыми, 
теориялык, дидактикалык жэне оку-әдістемелік әдебиеттерді окып талдау; 
студенттердін оку іс-әрекетін бакылау, олармен әңгімелесу, сауалнама



жургізу, олардың нәтижелерін матемагикалык өңдеу, дидактикалык 
тапсырмаларды дайындау, педагогикалык эксперимент жасаудын зерттеуге 
катысты жүргізілген аныкгаушы жэне калыптастырушы, бакылау 
экспериментпен сипатталады.

Зерттеудің негізгі кезеңдері. Бірінші кезеңде (1995-1997 ж.ж) зерттеу 
ітроблемасы бойынша тарихи педагогикалык, пеихологиялык. дидактикалык 
жэне әдістемелік эдебиеттермен таныеып, талдау жасалынды; практикалык 
материалдар дидактикага арналган кұжаттары зерделенді, жүйеге келтірілді; 
гылыми аппараты айкындалды; жогары мектеп құжаттары жинакталды.

Екінші кезецде (1997-1999 ж.ж) жинактаган теориялык жэне дәйекті 
материалдарга жүйелі талдау берілді; педагогика, философия, тарих, 
эдебиеттану. антропология, медицина, астрология, физиология гылымдары 
саласында жарык көрген еңбектер зерделенді, зерттеуге катысты жүргізілген 
аныктаушы жэне калыптастырушы, бакылау эксперименттермен 
сипатталады. Бұл кезеңде студенттердің озіндік жұмысын жүргізуде 
капыптастыру оку гіроцесінің мүмкіндіктері карастырылып оның 
дидактикалык мазмұны айкьшдалып, сабактар барысында студенттерде 
парасатты іс-әрекеттерді калыптастырудың тиімді түрлері аныкталып және 
оларға қажет дидактикалык тапсырмалар, әдістемелер, нұскаулар, 
эксперимент нәтижелерін тексеруге арналган багдарламалар кұрастырылды. 
Жогары мектепте окытудын диагностикасы негізінде педагогикалык 
технологиясы жасалды.

Үиіінші кезеңде (1999-2002 ж.ж) "Жоғары мектепте оқытудың 
дидактикалык негіздері" атты арнаулы курс багдарламасы жасалып, жоғары 
оқу орнында жүзеге асырылып, нэтижелері жинакталды, эксперимент 
жұмысының нэтижелдері өңделді, оку-әдістемелік кешендер басылымга 
берілді, диссертация әдебиеттері жүйеге келтірілді.

Зерттеу базасы: тэжірибелі-экспериментке Абай атындағы 
Алматының университеті, Павлодардың педагог-мамандар біліктілігін 
арттыру институты. С.Торайгыров атындагы мемлекегтік университеті. И, III, 
IV курс (педагогика жэне филология факультеттерінің) студеиттерінің 900-і 
камтылды.

Зерттеудің гылыми жаңалыгы мен теорияпық мэні:
1 .Жалпы дидактиканың тарихи философиялык генезисі зерделенді.
2.Жоғары мектепте дидактиканың даму заңдылыктары сұрыпталу 

арқылы оның теориялык-әдіснамалык негіздері анықталды.
3.Парасатты іс-эрекет моделі жасалды.
4.Жоғары мектепте окытудын педагогикалык технологиясы 

аныкталды.
5."Жогары мектепте окытудың дидактикалык негіздері” агты арнаулы 

курстьщ багдарламасы жасалды, эксперимент арқылы тэжірибеге 
колданылуы тексеріліп тэжірибеге ендірілді.
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Зерттеудің практикальщ мэні, дәлдігі мынада: жоғары мектеп 
студенттеріне арналған оқу бағдарламаларына, типтік жоспарына 
мамандыққа мінездеме т.б. қүжаттарға сэйкес, оқытудың дидактикалык 
негізін қалыптастыратын: -оку қүралдары, монографиялары жоғары мектеп 
дидактикасы, “Оқу және ғылыми еңбекті үйымдастыру”, “Оқыту жэне білім 
теориясының интеграциясы”, “Оқытудың ғылыми-технологиялык оқу 
мәселесі”, “Дэстүрлі жэне инновациялы білім мегеру процесі”, 
“Студенттердін танымдық қызметі”, “Дэрісхана жэне өздігінен білімін 
ғылыми негізде дамытудың технологиясы”, “Құрылымдық талдау жасаудың 
моделі”, “Программалық, проблемалық, модульдық оқыту”, “Бағалаудьщ 
дидактикалык нысанасының кіші элементтерінен жіктеп, тутастықта 
карастырудың білім нәтижесіне ықпалы”т.б. нүсқаулықтар жасалды.

Зерттеу нәтижелерін жоғары оқу орындарында біліктілік пен танымды 
қызметті дамыту максатында пайдалануға болады.

Қоргауға мыналар ұсынылады:
-Жогары мектеп дидактикасы дамуының философиялық, 

пеихологиялык, педагогикалык; тұргыдан негізделуі
-Жоғары мектеп дидактикасыньщ зандылықтарын анықтап, оны іс- 

тэжірибеде колдану.
-Білім мазмүнын білімділік, тэрбиелік, дамытушылық қызметке 

бағыттаудың жүйесі.
-Қоғам өзгерістеріне еәйкес жогары мектепте студентгі оқыту 

продесінде парасатты іс-эрекегке косудың технологиясы.
-“Жогары мектепте окытудың дидактикалык негіздері” атты арнаулы 

курс бағдарламасының мазмүны жогары мектепте студенттермен тиімді 
жұмыеты жүргізудін дидактикалык үеыныстары.

Зерттеу нәтижеперініц негізділігі мен дәлелділігі: автордың зерттеу 
проблемасына арнаулы курстық багдарлама жасауга катысуымен және 
теориялық-эдіснамалық түрғыда дәледеуімен, зерггеу мазмұнының гылыми 
аппаратқа сәйкестілігімен, педагогикалык технологияларды диагностика 
негізінде пайдаланылуымен, жоғары мектептің дидактикасына оқу- 
әдістемелік кешендерін ендіруімен, сонымен бірге көп жылгы педагогикалык 
кызметгегі тәжірибесін тірек етуімен қамтамасыз етіледі.

Зерттеу нэтижелерін сыннан откізу және тәжірибеге ендіру.
Зетттеудің негізгі қағидалары мен нәтижелері гылыми баяндама 

ретінде С.Торайғыров атындагы Павлодардың мемлекеттік университетінің 
жанында жыл сайын үйымдастырылган гылыми-эдістемелік 
конференцияларда (1997-1999-2000-2001-2002 ж.ж.),Республикалық ғылыми 
теориялық конференцияларында (1998-1999 ж.ж.), Облыстық педаіог- 
мамандардың біліктілігін арттыру институтында өткізілген курстарда және 
“Жогары мектепте оқытудың дидактикалык біртүтас жүйесі” тақырыбы 
бойынша моноірафия (Алматының “Ғылым” жэне “Ғылыми орталыгы”, 
2001 жылы) баспасынан жарық көріп, Республиканын жогары оку 
орьшдарына таратылды және Алматының Абай атындагы университетінің 
педагогика кафедра мәжілісінде талқыланды.
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Жоғары мектептің бағдарламалары бойынша оку қүралдары, 
әдістемелік құралдар, видеофильмдер, кинофильмдер, матрицалар әзірленді; 
Зергтеудің нэтижелерін жоғары оқу орындарында студенттерге, мектептің 
басшылары мен үстаздарына дидактикалык негіздердің теориясы ретінде 
пайдалануға болатыны дәлелденді; Студентгерге окытудың мазмұнын 
мецгерудің амалдары ұсынылды.

Диссертацияның қүрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, үш 
тараудан және тарау соңында түжырымдармен, қорытындыдан, 
пайдаланылған эдебиеттер тізімінен, жеке қосымшалардан ту рады, кесте, 
сурет бар.

Кіріспе бөлімде зерттеудіц көкейкесгілігі, мақсаты, объекгісі, пэні, 
міндеттері, зерттеудің ғылыми болжамы, зерттеудің эдістері мен негізгі 
кезендері беріліп, диссертацияның мэні, ғылыми жаңалығы және корғауға 
үсынылатын қағидалар баяндалды.

“Жалпы дидактикапың тарихы, оның әдіснамалық-философиялық 
негізі” аггы бірінші тарауда казіргі ғылыми білімдегі “дидактика” ұгымына 
берілген түсініктерге талдау жасалып, жоғары мектеп дидактикасыньщ 
тарихи-философияльщ мәні мен маңызы ашылды, оның шығу генезисі 
зерггелді, “диалектика” үғымына қатысты еңбек жазған әлемдік 
ғалымдардың, казак елінің данышпан ойшылдарының білім жию іс- 
әрекетіне, ойлау пайымына, танымдық қызметке, интеллектуалды әлеуетке 
байланысты күнды түжырымдарының болашақ үстанымына да кажетгілігі 
көрсегіледі. Аталған қүнды түжырымдардың езі философиялық негізін 
калайтынына соны түйіндер, дәйектемелер келтіру аркылы дәлелденеді.

“Жогары бііімді дамытудың педагогикалық негһдері” атты екінші 
тарауда Қазакстан Республикасындағы жоғары білімді дамыту 
стратегиясына, Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың “Қазақстан-2030” 
Жолддауына, ЮНЕСКО-ның, ОЭСР-дін халықаралық білім саясатының 
материалдарына жоғары мекгеп дидактикасын негіздеудің қажеттілігі 
зерделенді. Рухани әлемдік дамуы оныя материалдық мүқтаждықтарынан 
қалып қоюының бір себебі дидактикада оқьпудың жаңа педагогикалык 
технологияларын білім мен ғылым меңгерудегі нәтижеге үтымды қолдану 
піеберлігі керсетілді. Білім қағидаларын гылым негіздерінен сүрыптап алу 
амалы “Инновациялық білім” мен “Демеуші білім” түргысьшда жіктеп,
v i v v J  v p v a m w a i i  i n  с і у і ч о і р с и  с і р л  m i v ,  о л ш ч - і ү і д і л і  ь а у а л а п д ы .  и Қ Ы  I )1
теориясының көрінісі ретінде студенттердің субъектілі түлғасын 
қалыптастырып кемелдендірудің амалы танымдык кызмеггің деңгейліктерін 
сабақта жасап, соған ыңғайлы нысандарды тәжірибеде іріктеп алудың жолы 
таңдалып, олардьщ кабылдау деңгейіне материалды жеке сәйкестендіру 
технологиялары үсынылды.

“Зертгеу мәселесі бойынша эксперименттік тэжірибе 
жүмыстардың нәтижесі” атты үшінші тарауда жоғары мектеп 
дидактикасыньщ теориялык-әдіснамалык негіздеріне сүйеніп, “Жоғары 
мектепте оқытудың дидактикалык негіздері” атты арнайы курстың
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бағдарламасы мен студенттерге кажетті оқытудын әдебиет нысанындағы 
технологиялары ұсынылды, зерттеу нәтижелерін жоғары мектеп 
дидактикасьщ процесіне ендіру қарастырылды. Жоғары мектеп
дидактикасыньщ даму өлшемдіктері мен көрсеткіштері қу.рылды. Мұнда 
біріншіден, ақпараттық мазмұидык мэні сұрыпталды: алдымен мемлекеттік 
стандартын камтудың, одан кейін студенттердің қабьшдауына сәйкес 
біліктілік пайымы ,мен ғылыми тусінігінің үздіксіз қатар дамуынын, ортаға 
деген пікірінің болуы, оны тарихи-философиялық дәстурлерге негіздеудің, 
шығармашылық парасатының көрсеткіштері сараланады.

Екіншіден, мотивациялық-еріктшікте: жинаған білімі мен ғылыми 
жетістіктерін өмірде ізгілікті бағытта колдана білудің, нормативті 
макұлданған іс-әрекетті игерудің, түйістеу мен кабылдау әдістерінін 
көрсеткіштері гүзіледі.

Үшіншіден, тәжірибешілік-шығармашылық іс-орекетге студенттердің 
табиғи мүмкіндіктеріне сәйкес қурылған тапсырмаларды берудің амадцары 
мен олардың суггестивті ойлау парасатынын көрсеткіштері екшеледі. 
Нэтижесінде, студентгерді креативтік дедгейге жетудің бес деңгейліктері 
курылды. Әрбір деңгейліктерге сипаттама беріліп, эксперименттің 
анықтаушы, қалыптастырушы, бакылаушы кезеңдерін тәжірибеде сыннан 
өткізіп, алғашкы екі кезеннің дүрыс ұйымдасуына бақылаушы іс-әрекеттің 
тэуелді екені зерттеу енбегімізде айқындалғанына мэн беріледі.

Қорытындыда болжамды дәлелдейтін зерттеудің негізгі нәтижелері 
мен тужырымдары мазмундалады, ғылыми үсыныстар беріледі жэне 
қарастырылып отырған проблеманың келешекте зерделенетін бағыттары 
айқындалады.

Қосымшада жоғары мектеп дидактикасы дамуының бағыттарын 
айқындайтын бағдарламалар бақылау жүмыстарының түрлері үсынылады.

.
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Диссертацияның негізгі мазмуны

Қазақстан Республикасынын “Білім туралы” Заңында және Ел 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтьщ “Қазакстан 2030” жолдауында: “Бүгіндс 
гылым мен техника жоғары білім саласында адам куатыныи дамуымен 
жүзеге асуының жаңа, кейде фантастикамен шектесетін бағыггарын ашуға, 
бірак, олардың прогресі адамнын өзіне ұксастығы, оның емір сүруінің 
негіздеріне эсер ететін өзгерістер ағымына қаншалыкты бейімделгені туралы 
мәселені шүғыл алға тартуда.”-деген тужырымы бүгінгі жоғары мектептің 
ғылыми негізде дамуын талап етеді.

Қазақстан Республикасында жоғары білім ерекше орын алып, мемлекет 
қызметінін, барлык жақтарына ықпал еткеніне біздер куәміз. Рухани 
өндірістің аса маңызды бул саласы қоғамның қызмет етуінің 
интеллектуалдық жэне экономикалық базасын қурайды. Ол мәдениетті 
сақтаудың жэне оны болашак үрпаққа жеткізудін басты кұралы болыгі 
табылады, соның ішінде, болашақ мамандарды даярлауда жоғары мектеп 
дидактикасы айрықша орын алады.

Тәуелсіздікке ие болған 12 жыл ішінде Қазақстан мемлекеті жаңа 
Қазақстандык коғамға сәйкес жогары мектептен дидактиканың жаңаша 
құрылуына колайлы жадай туғызуда. Мунда ен басты мақсат-бұрынғы зиялы 
қауымның, педагог-зерттешілерінің құнды ой-тұжырымдарын зерттеп, 
студенттерді оқыту іс-эрекетіне қатысты идеяларына, бүгінгі жоғары мектеп 
дидактикасына, білім мазмүнының өзгерісгеріне сәйкес етіп талдап, 
жинақтап, тиімді пайдалану көзделеді.

Біздер зерттеу мэселесіне байланысты ғылыми, тарихи, 
пеихологиялык, педагогикалык әдебиеттерге талдау жасау барысында 
бірқатар гужырымдар жасадық:

Біріншіден , ерте заманнан бері зерделенген адамның ойлау, таным іс- 
эрекетін дұрыс ұйымдастыру максатында еңбек сіңірген данагөй, педагог- 
зерттеушілердің озык идеялары мен түжырымдамаларьш, ірі дәстүрлерін 
сақтап, мектеп дидактикасыньщ дамуына тірек бола алатындығы;

Екіншіден, өз тагдырын езі айқыңдаған Қазақстаниыц барлық халкы 
әлемдік интеллектуалды әлеуеттік жаьандануына ерекше назар аударьш 
отыргандыгы;

Үшіншіден, жоғары мектептін болашак мамандарды даярлау моделі 
коғамымыздын. нарықтық экономикалық жағдайына сәйкесетіндігін жогары 
білім меңгертудің казіргі бағыттары: гылым турлеріне қарай онын 
философиялык, пеихологиялык, педагогикалык ұштастыкка келуінің үздіксіз 
жаңаруы; жогары мектеп дидактикасыньщ ғаламдык мүддеге сәйкесіп келуі; 
мемлекеттік жогары білім стандартын болашак мамандығында ұтымды 
негіздеуі, білімді ақпараттандыру, оган барабар жаңа оқыту технологияларын 
жасауы, жүмысты уйымдастыру формшіарын, түрлерін ғылыми негізде 
аталған төрт бағыт жогары мектептен окыту процесінің когам езгерісіне ілеее



отырып дамуына жэне окытушы мен студенттің өзін өзі субъектілі дәрежеге 
ынталандыра алудың амалдарын менгеруге қозгаушы күш болатындығы.
Сол себепті оз зерттеулерімізде рухани байльгкка ұмтылыстын өзі жоғары 
мектептің оқыту процесін талапқа сай қүру түрғысынан дамуына назар 
аударудың қажеттігі іуып отыр. Осыған орай, біздер зертгеу жұмысымызды 
біріншіден, жалпы дидактиканьщ тарихы, онын эдіснамалык-философиялык 
негізія зерттеулерге мән бердік; екіншіден, дидактиканың тарихи- 
философиялық генезисіне талдау жасап оның іс-әрекетінің бастау алу 
кезеңдеріне тоқталдык. Үшіншіден, казіргі жогары оку орындарындағы 
дидактиканьщ орны мен ерекшеліктерін айкындадык; төртіншіден, 
студенттердің оқыту процесіндегі танымдық қызметінің мэнін, манызын, 
қүрылымын, саралап, олардың жеке түлгалык дэрежеге жетілуі үшін 
тэжірибеге қажетті ұтымды педагогикалык технологиялары жасалды.

Осындай мәселелерді шешуде жогары мектеп дидактикасыньщ гылыми 
-педагогикалык негізін тұтас караудың қазіргі жагдайына сүйене отырып 
карастырылды.
Дидактиканьщ тарихи даму сипатына багамдасак, оньщ бастау квзі элемдік 
кеңістікте екені белгілі болды.

Мэселен, «Дидактика» деген үғымның шыгу төркіні грек сөзі 
“didaktikos” оқыту жэне оның теориясы мен завдылығы деген үгымды 
біддіргеннсн кейін, біздер жумысымызды дидактиканың оқыту теориясын 
анықтап, адамның танымдық, ойлау қызметінің жалпы заңцылыктарын 
зерттедік. Бүл процестін езі оқытушьшың оқу процесін әрі үйымдастыруды, 
әрі басқаруы шеберлігінен және студенттердщ белгілі бір тапсырмаларды 
ездігінен түсініп орындау біліктілігімен гылыми түсінік танымын дербсс 
дамыту эрекетіне ыңғайлан беру амалдарына карай айқындалады.

Жалпы дидактиканьщ тарихи-философиялық шығу процесіне үнілсек, 
оны әлемдік педагогика объектісінен іздейміз. Педагогиканы философиядан 
бөлек қарастырьга, соның негізінде дидактиканы гылыми жүйе ретінде 
зерделеген Я.А. Коменский (1592-1670). Ол 1632 жылы “¥лы дидактика” 
еңбегінде акыл-ой жаңа мектебін кұру мэселелерін зертгеп, оныц маңызын 
айқындады, Я.А. Коменскийдің ой түжырымдары дидактиканьщ 
принциптері оқытудың әдістері, түрлері, кластық-сабақ жүйесі бүгін де 
педагогика теориясының ғылыми корына кірді. “Көру сезімін естумен 
ұиымдастырып, аитуды қолдьщ іс эрекетімен Оайланыстыру керек” деген 
оймен жэне оқушыны қалай жаксы оқьпу керек? Оқыту мен оқудың 
женілдігі неде?, Оның негізі қандай? деген аталган үстанымы казіргі 
дидактиканьщ негізгі тірегі болып отыр.
Осы ойды көрнекті педагог А.В. Дистерверг (1790-1866У  ез еңбектерінде 
одан эрі дамытып, оқу процесін білім теориясымен ара қатынасын белгілеп 
берген.

Зерттеу барысында адамзат қогамыньщ дамуы тарих арқылы 
қалыптасып, эрбір дәуірдін өзіндік ерекшеліктерімен, қайшылықтарымен 
біте қайнаскан дидактика мэселесі, үлы ғүламалардың мүрасынан елеулі 
орын алгандығы айкындалды. Оган айғак шығыс ғүламалары: Ж. Баласағұни
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(XI), А.Иассауи (XII), Бұхар жырау (1693-1787), Абай Құнанбаев (1845-1904), 
Шоқан (1835-1865), т.б. еңбектер.

Осы ойымызды дэлелдеу үшін бір мысал келтірейік: Әбу Насыр әл- 
Фараби “интеллекті” үғымына философиялық тужырым жасап, оның ішін ара 
беліктеріне жіктеліп кету себептерін ашады. Оған кысқаша интерпретация 
жасасақ, мынандай түйін шығады:

-потенциалды интеллекті -формаларды жүзеге асыратын субстанция, 
-актуальды интеллект-тек осы форма жөнінде аиуальды.
-жүре келе дарыған интеллект бірінші материядан бірге бірте өрлеп, 

нэрселерді, “иерархиясы” аяқталатын шегі бірінші материя жэне материя 
болып табылады.

Адамныц катысым күралдардан жиған интеллекциясы.
Әрекетшіл интеллект-бар нэрселердін ішінен ең жетілгенін танитын 

қасиет. Ойымызды қорытсақ, дидактика нысанасы оқытушыдан екі қасиетті 
талап етеді:

-қабылдаушы субъектіге жеткізер нысаналарды такырып, мұрат 
мүдцесіне, құрылым жүйесіне коркемдегіш күрал эдістеріне жеткізіп, оның 
парқына терен бойлап, бәрін тұтас жүйеде автордьщ көздеген “Дамудың 
жакын алаңын” дұрыс меңгергендігін анғартады.

Оқыту үлгісін ізгілікті пішінге үйлестіріп, янтеллекцияны өзінін 
интеллектісіне айналдырып, барлық тұлга болмысымен, бітім пошымымен өн 
бойынан нүр сәулесі шашырап тұрған білімді ұсынады.

Міне, осындай дидактиканьщ философиялык-эдіснамалық кұрылымы 
жинақталып беріледі.

XI ғасырда емір сүрген Жүсіп Баласагүнның “Құтты білігі”- 
халкымыздьщ үлылығын, елдігін, өнер-сезім кереметтерін үғындыратын 
даналық енбек. “Құтты білігі”-халқымыздын кұты, ырысы болған ілім. 
Ұрпақтарға, адамға бакыт берген, кұт әкелетін білім, ғасырлар бойы көзі 
ашық, көкірегі ояу ұрпакка адалдық, азаматтық касиеттер, эдеп-адалдық 
дэстүрін сіңірген кітап. Әсіресе “Егер auiy-өкпе” келсе, “Қатулан, сабыр қыл, 
сабырлы кісінің сүйініші алдында”,-деген жолдардан қазақ мақал мәтелдерін 
салыстырганда, ескертетін ерекшелік тек әдеби шығармаларда ғана 
кездесетін поэтикалык көркемдік эдіс, тэсілдердін бір тектілігі, төркіндестігі 
десек үстірт кететініміз анық. Мүның түп-тамырында бүкіл ой-толғам
m w i iv x n i r ^ ,  v m i a j  î a u n r a x D i  mv/П  і а п о і м '1 / і д і м  Қ ^ И С І Ш Щ  І Ш Ш С ІЫ ІЫ , tb lJ I b fM H

элеуметтік тамырластык жатыр. Бүл студенттердщ танымын, кызметін 
тәрбиелеуге комектеседі.

Жүсіп Баласағүни ғылымы толық, оны іс-эрекетте колдана білу жүйесі 
қалыптасса, түлгалық келбеті бірден дамып, өзіне кажетті білік алудың 
шындық жолы әділетке үмтылса, егер тавдаған жолына сай жэне затгық 
күндылыкты (дәулет) іріктеп алу өнерімен каруланса, аталған жүптық іс- 
эрекетгі парасатын, бағам жасау, түжырымдау сияқты ойлаудын кезендерін 
толык үғып меңгерсе, сол түлғаның тек өзінін ішкі пайым, сараптау 
қызметіне лайықты қанағаты бар деген лүғатты, ғибратты болашақ үрпағына 
философиялык гауьар тағылым калдырған.
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XII ғасырда өмір сүрген Қожа Ахмет Иассауидың ғалам жайлы өзінің 
топшылау тұжырымдары бьілай болып келеді:

Біріншіден, микрокосмос, табиғатты реттеуші қүдыретті күшке 
багынуды ұсынады;

Екіншіден, “Бірім”, “Барым” дсген үгымдарды езіңмен тұстас 
пендеяермен жалпы табиғат қойнауындағы материалды деректі ьэм дерексіз 
заттардыц бэрінің иесі деген мэнде үгатынын айтады.

Үшіншіден, “Пірмүған” күдыретгі кушті мойындаған адам 
киыншылыкка муқалмай, қасиетті жандардың зэмзам суын тосушы, асыл 
мұраг иесі, шыдамды болуға шақырады;

Төртіншіден, Қожа Ахмет Иассауидің ой түжырымдарының, 
тэубашылык, ғибадатшылық, махаббат, сабырлык, шукірлік, ризаліылық, 
захидшілік (анықтык), ғаріптік, сиякты сегіз сипатының субстанциялары үш 
қүбыладан тұратынын айқындауы. Бүл “Екінші дәптердің” барлык 
маңыздылығы осы үш кұбыла. Ол қүбылалардың анықтамасын былай 
жіктейміз:-магрифат-сауаттану, ағару, ғылым, білім, -тарихат-жол, жүйе, 
сенім, қағида, -хакикат-хақ, шындык, дәлел-факт.

Қ.Иассауи еңбектеріндегі тұжырым адамньщ танымы барлық 
болмысты, материяны кабылдай алмайды дегенге саяды. Білім мен ғылым 
жолына адаспай түсудің бірден-бір амалы-табигаттағы көзге көріне 
бермейтін кұбылыстарды түсінуге ниетгену. Ол үшін ит нәпсіні елтіру керек, 
өзіннің ерік жігеріңді билей алуың керек деген іс-әрекет моделін береді. Бұл 
орайда көптеген біздің когам субъектілері Қ Иассаудын “Диуанн хикметін” 
діни шығарма деп есептейді. Әрине, бұл ұстанымның бар екені даусыз. Бірак, 
кітаптыи аты “Сәни дэптері”, оны казақша ұғымға келтірсек, “Акыл кітабы” 
болып шығады. Кітаптың езі адамнын ойлау жуйесінің заңдьшыгы екенін 
білдіріп түрганын ескергеніміз жен. Олай болса, Қ.Иассауи сені басқарып 
турғаи табиғатта біздің көзімізге ілікпейтін күш бар, біздер оған бағына 
отырып, аз гұмырыңда берілген уакыт пен кеңістікті дұрыс пайдалан, яғни 
ойлау қабілетінді үздіксіз дамыту іс-әрекетін парасат деңгейінде дей отырып, 
оны ұдайы өнімділік дәрежеге бағытгай білудің барлық амалдарын ұсынады. 
Ғұламалык тужырымның сыры да осында демекпіз. Бұл ақьш-ой сипаты 
жайлы Қ.Иассауидын тұғырлы пікірі бүгінгі дидактиканьщ да дамуының 
өзсгі бола алады деп тұжырымдаймыз.

лты мэшьур ьұхар мүрасы-жыраулар здеОиетіндегі тақырыптық 
жагынан бай, мазмұны терең, құрылысы күрделі туындылар. Үздік 
шығармаларынын бірі “Бірінші тілек тілеңіз” деп басталатын толғауында 
жырау адам өмірінің мэнін, әр адамның өзіне тілейтін жақсылықтарын, ел 
тыныштылығымен байланыстырып, осының бэрі біліммен екендігін айта 
отырып, тілек баталардың алдында бейбітшілікті қояды, Сонымен катар 
халыктың тұрмыс-тіршілігі де көрініс береді, аласапыран заман, берекесі 
кеткен ел, күнде “жау келділеп” түрган мазасыздық кезең, адамның мінез 
қулқы, эдет-гұрып, дэстүрі де суретгеледі. Ғылым мен білімге үндейді.
“Ай не болар күннен сон” өлеңі толғауға жатады. Толгаудьщ жырдан 
ерекшелігі-философиялық ой орнегі.
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Бұл толғаудың түйіні: “бэйшешек-курай, камқа тон-шүберек, кең сарай- 
мортық, карт бабаң-жаңылар, бикешің-тіркеусіз о да қайтар, арба-жүре 
алмас, сары атан-ком жасамас...”

Қарама-кайшылыкты сурет философиялык антитеза іс-әрекетте 
берідеді.

Өзін басқарып отырған микрокосмоспен санасу өнеріне Бұхар жырау 
да тоқталған. Оны жырлары мен толғауларынан байқаймыз. Біздің парасатты 
Іс-эрекет моделінің алғашқы қадамдары осы данагей философтардың 
еңбектерінде қалаііғанын ескеріп, колыида бармен тоқмейілсіме деген сақтык 
жасау әмірін естіп түргандаймыз. Бұндай түжырым тек отарлау саясатына 
қатысты айтылуы десек қателесеміз (Өкпеңменен кабынба; Өтіңменен 
жарылма; Орыспенен соғысып, Басына мүнша көтерген; Халқыңа жаулық 
сағынба.) “Айналасын жер тұткан”, “Бірінші тілек тілеңіз” жэне т.б. 
толғауларында жеке түлганың білімі мен гылымының өмір сүру процесінде 
пайда әкелуіне кам жасалғандықты жаиылмай байқаймыз.

Алгоритмге салынған Абай Қунанбайұлының 38-қара сөзіндегі 
философиялық пайымдар-дидактиканың негізі. Бүл әр субъектінің филология 
ілімінен өзіне қажетті кұндылыктарды саралап алуына толык мүмкіндігі 
барын аңғартады. Бүрынғы түсінігімізде білім беру үрдісіне тек окытушының 
үлесі деп қарайтын едік. Бүгінгі нарықтық қоғам талабымен багамдасақ, 
білім беру де, оиы меңгеру де түтас жүйесімен кез-келген субъектінің 
харакеті болып отыр. Еңбектеген баладан еңкейген картка дейін тіршілік 
болмысында тэн менен жанын жэне рухын үнемі дамыта алу үдесінен шығуы 
үшін, көзге көріне бермейтін ишараларды жасауға дағдыланып, білімі 
аркылы гарышпен байланысьш езінің кем-кетігі мен куатын еселеп отыру 
дағдысы үштала түсуі көзделеді. Міне, бүл амал-хақикат жолы. Абай тілІмен 
айтсак, ішкі ойдың пзктігі, іңкәрлігі, тазалыгы. Ол тазалық, яғни ғылым 
жолымен кемелденіп отырмақ.

Абай Қүнанбайүлы адамның ғылыми түсінігінің дамуы, ез тілімен 
айтсақ, кәмалатқа жетілуі үшін 300-ден астам оның кіші элементтерін 
алгоритмдепгн. Бұл түжырымдама бүгінгі және алыс болашақ ұрпак үшін 
емірден өшпейтін, ғылымнан қуат алған ізгілікті, парасатты адам көңілінен 
көшпейтін тагы бір саликалы түйін екенін айыру киьш емес. Ғылыммен ғана 
оқшауланған адамның білікті түлғасы мыналардан қүралады дейді:
л у и і л г п и ы и у о і / у ,  ^ у ^ . и у о и і г у л ^ у і и о і  ( U 3 l r } V l  О П , 0 П Ь  Ф З С Ъ Ш /  J / M t P U l f f l M U l ,

4) сүйікті;5) кешіруиіі; 6) қоргаушы; 7) айыпты жабушы; 8) цызыц беруіиі;9) 
пайда беруші;10) басқаруіиы; 11)кірсіз, жаны таза; 12) негізі бар; 13) күнэсін 
біліп, оны тазарта алушы жэне т.б. Бадан біз Абайдың адамның түлғалық 
моделін жасағанына көзіміз жетеді.

"Өзің үлкен, қылышң бала-шаға” дәрежесіне адамның жетпесі үшін 
білім алу, ғылым меңгеруді уағыздап қана коймай, оның кұрылғысын жасап 
береді. Мәселен, “Жамандық көрсең нэфрәтлі; Суынып, квңіл тыйсаңыз; 
жақсылық керсең гибратлі; Оны ойға жисаңыз; Ғалым болмай немене; 
балалыкты қисаңыз”. Міне, осы жұптык антитезамен өрілген ойдан 
байқағанымыз ғылым меңгерудің басты амалы балалыкты (инфантилизм) кия
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білу, өзіңді баскара алу сияқты еріктіліктің кажетгігін Абай Қүнанбайұлы 
сонау XIX ғасырдьщ екінші жартысында айтқан. Өкінішке орай, адам деген 
даңқынан асьш, ғаламдык кеңістіктен орын алған дана Абайды кезінде 
тындайтын адам болмағаны, түсінбегені бізге жаңалық емес. Абай 
шыгармашылығынан дидактиканьщ толық дерлік әлемдік негізі шығады, ол , 
ғұламанын 150 жылдық мерейтойында дәлелденді. Аталған бүгінгіше 
креативтік, Абайша кәмалаттык деңгейге жетудің амапы-ғылымды 
кажеттіліктен іздеу керектігі; ғылымды акиқат пен мақсаттан іздеу керектігі; 
кеселді нэрселерден кашық болу үшін ғылым іздеу керектігі; ғылымды ақыл- 
парасат сақтау үшін іздеу керектігі түзілген. Мұнымен бірге Абай сараптау 
жасаудың да моделін ұсынады; Жас кезінде баласын мәпелеп, өскен соң суык 
тартатыны несі? Елді пысық билейтіні несі? пысықтьщ бэрі кедей 
келетұгыны несі? Досыңның дүшгіан болатыны несі? Қариялардың бір- 
бірімен келіспейтіні несі? Өтірік сөзге шаруасын тастап , сүттей үйитьвды 
несі? Берілген сүрақтар жай емес, әрбір осы сүрактарга ғылымы жеткен адам 
дэйекті дэлелді ақиқаттан Іздеу керектігіне мэн беріліп тұр. Олай болса, 
шығыс, қазақ ғүламаларының түжырымдары бүгінгі дидактиканьщ 
эдіснамасы емес деп айту қателік.

Аталған ойды дамытушы Мәшьүр Жүсіп Көпеев былай дамытады: ол 
ілімге ерекше мән беріп, калыпқа тускен терістіксіз сананың өзінше дамуына 
көңіл бөлген. Мүндай әрекеттен ой толганысы, ой шығару, негізгісін теріп 
алу, өзін дамытушылык жүзеге аспайтыны, адам өзі-өзін баспалдақ аркылы 
әсіріп, жоғары көтере алмайтыны М.Көпеев шығармашылығанда айқьш 
беріледі.

Білім, ғылым меңгерудің философиялық тетіктері мен көздерін 
айқындап, нүсқау ретінде үсыньгп дидактикалык тұрғыда ез еңбектерімен 
ерекшеленген Шәкәрім Қүдайберді. Шэкэрім “Талап пен акыл”, “Адам 
немене?”, “Жолсыз жаза яки кез болған каза” шығармаларында парасатқа 
талдау жасап, философиялық сипаггарды саралап тізбелейді.

Адамнын ізгілікті мақсатқа жетуі үшін қүр талап жетімсіз екенін 
байқаймыз. Мүнда ішкі сезім сипатынан гөрі танымға бейімдеу, салиқалы 
істерге багыттау басым. “Талап шапса, ақылға мініп алып”-символ, “Жақсы- 
жаман бәріне бірдей салып”-антитеза, “Анық акыл адымын ашырмайды”- 
символ, тек төртінші жолда гана тура мағынасындағы түйінді табамыз. Ақын 
оз олендерін лдам гүлғасын оңтаилы, ізплікті, өршідщк қасиетке , бақытты 
мәреге бүру мақсатына арналған. Ішкі сезім сипатынан дидактиканьщ 
философиялық пайымы айкын байқалады.

XX ғасырдың басында дидактиканьщ негізін салған ғалымдардың бірі- 
Ж. Аймауытов. Дидактиканьщ тірегін генезисінен іздейміз. Genos -грек сөзі, 
“Шығу тегі” деген ұғымды білдіреді. Адамның шығу тегіне кабілетінің 
бағыныштылығы жайлы Ж.Аймауытов ерекше мән берген: “Тегіне тарту” 
(атавизм). Әрбір сезімнің сыртқа шығуында атадан қалған мүра көп деген 
түжырым жасаган.
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“Тарту” деген сөзінің төркіні “Шығу тегі” деген ұеыммен тамырлас 
келеді. Ж. Аймауытов адамның писхологиясында атавизмніқ табы нышан 
беретініне токталып өткен.

Ж.Аймауытов (1818-1931) таным теорияеынын тірегі пәлсапалық 
жадты үздіксіз дамыту деп есептеген. Адамньщ ойлау іс-әрекетін 
“ойсандыгы” деген атаумен ғүлама зерттеуші бүгінгі компьютерлік жүйені 
білгеңдей. “Ынта”, “Мүдде”, “Берне”, “Бағам , “Перцевтив”, “Апперсепсе” 
және т.б. атауларды алғаш дидактикаға енгізгенін сараладық.

Сол секідді М. Жүмабаев (1893-1938) окыту процесіне катысты іс- 
әрекет, амал жүйесін күрып, бірқатар терминдерді өзінің “Педагогика” 
еңбегінде қолданады. Мәселен, “индукция”, “дедукция”, “талдау”, 
“жинактау” “силлогизм” жэне т.б. Осы арада әлемдік педагогика саласынан 
казак ұлтының гылымына сырттан дидактикалык лексика корына енген 
сөздердің бір тобы аталған ғұлама, елінің озық кайраткерлері, XX ғасырдың 
басында колданғанын айкындадык.

Жогарғы мектеп дидактикасыньщ ғылыми-педагогикалык даму 
процесінің бастау көзі ғүлама-данышпандардың еңбектеріндегі қүнды ой- 
түжырымдамалар біздің алыс болашағымызға да өзінің рухани байлыгымен 
толықтыратынына көзіміз жетті.

Зерттеуші галым А.Н. Ілиясова өзінің зерттеу еңбектеріңде ғалым- 
педагогтардың тарихи мәндегі дидактика жайлы ой-түжырымдарына 
тоқталып, әсіресе, С. Қожахметовтьщ педагогикалык тэжірибешілік 
мәселемен шұғылданып, окудың принциптерін жіктеп бергеніне, біліктілік 
деңгейді көтеруге ерекше үлес қосканына тоқталады. Сөйтіп, Р.Л.Лембергтің 
“Дидактика” очерктеріне коңіл бөліп, талдау жасаған.

Осы орайда біз зертгеу мэселемізге байланысты жогары мектеп 
дидактикасысының ғылыми-педагогикалык негізде дамуын үш кезеңде бөліп 
қарастырамыз.

Алғаиіқы кезең XVII-XIX гасырдың екінші жартысына дейінгі кезең. 
Бүл кезеңде оқыту процесі білім алгысы келген адамды тыңдаушы рөлінде 
калыптастырды. Аталган басты амалы репродуктивтік мэндегі іс-әрекет еді. 
Жогарыда жалпы дидактиканьщ тарихи-философиялық генезисіне токтальш 
өткенде, аңғарғаньмыз, әлемдік деңгейіне үндестікте келерлік дүниетаным 
жоктың қасы. Бірақ, танымдык қызметтің ішкі компонеттері, ойлау,
иоиымдау, ц/илиядл^иллык, і^жырым жаиоудың аміищары жаилы
зерттеулердің нышандары, көріңістері байқалды. Сондықтан бүл кезеццегі 
жалпы дидактиканьщ шығу генезисінен басқа мэвділік сапаны табу үлкен 
проблема екені белгілі болды.

Екінші кезең • X I X  ғасырдьщ екінші жартысынан XX гасырдьщ 
80жыддардың аяғына дейінгі уакыт. Аталган уақыт пен кеңістікте білім мен 
гылым менгеруші жоғары білімді мамандар орындаушьшық іс-әрекеттің иесі 
ретінде калыптасқанын шартты тұрғыда аныктадык.
Орындаушылық сапа оқытудьщ эвристикалык амалымен жүзеге асты. Оқыту 
процесі орталыктанган жүйенің басшылығымен үйымдасып, алгашқы кезеңге 
қарағанда, 60-70 жылдары дамушылық бағытты жүзеге асыру мэселесі



зерттеушілердін негізгі объектісіне айналды. Егер бұндай пайыммен қарасак, 
XVII-XIX-дың екінші жартысына дейін жоғары мектеп дидактикасынан 
белгілі зертгеушіні таба алмаганымыз жайлы жоғарыда айтып өттік.

Ал XX ғасырдың 80-жылдарына дейінгі кезенде Выготский JI.C., 
Гальперин Ц., Занков Л., Давыдов В., Амоношвили III.. Ганчарова T., 
Турбовской Я.С., Скаткин М.Н., Лернер И.Я., Шамова Т., Менчинская Н.А., 
Рубинштейн С.Л. және т.б. ғалымдардын еңбектері арқылы эвристикалық 
деңгейді қалыптастырғандығын көрдік. Сөйтіп аталған зерттеу енбектердің 
табыстары дидактика нысанасына ерекше нәтиже әкелді:

-ойлау әрекетін калыптастырудьщ кезендік теориясы (Гальперин П.А.); 
-проблемалы оқытудың эдістері (Скаткин М.Н., Лернер И .Я.); 
-танымдык ойлау белсенділігін арттырудың тәсілі (Шамова T.);
-кандай гылым саласы болса да, оның біліми-ғылыми аспектісінен 

беліп алмаушылыктың амалы т.б. басқа, тәрбиелілік мәні бар. Тәрбиелік мэн 
сол қарастырлатын нысананьщ ішінеи шығады. Окыту мен оқу процееінде 
осы тэлімнің ізгілікті моделін жинақтап алуға ерекше кеңіл бөлінеді.

Үшінші кезең - 1991-2003 ж ы л д ы ң  аралшы.  Мұнда білім алушы 
болашақ маман тындаушы сападан шығармашылық деңгейге көтеріледі. 
Оның парадигмасы заманның өзгерісіне орай құбылып отырады. Тәрбие мен 
біліктілік арасыңда завды байланыс бар. Мұныц өзі окыту жэне даму процесі 
сиякты жұптық сапаның көрсеткішінен түратынын байқаймыз. Осы орайда 
біздер креативтік деңгейге ұмтылдыратын эвристиканың мынандай деңгейін 
анықтадық:

Бірінші деңгей. Аталған деңгей репродуктивтік, эмпирикалык кезеңнің 
енімі. Ал екінші деңгей эвристикалык, ол XX ғасырдьщ 1991 жылдарына 
дейінгі кезеңде туғанын айқындадық.

Екінші деңгей. Студенттің ерік күші көп жағдайда көрініс табады; 
Көптеген пәндер бойынша сабақтарда ынталы жұмыс істейді; жұмысты 
ақырына дейін жеткізуге ыкыластанады, бірақ таным барысындағы елеулі 
қиындықгарға тап болғанда, тайкып шыгады; Семестр бойына жүйелі жүмыс 
істеуге бағытгайды; көбіне семестр аягында жүмыс қыза түседі.

Үшінші деңгей. Эвристикалық денгейдегі студенттің ерік куші оку- 
танымдык қыметінін барлык түрлерінде көрініс табады- пэндер бойынша 
сабактарда бүкіл уақыт бойына қызу жумыс істейді; кез келген оқу жұмысы 
әрқашаада ақырына жетюзеді: семестр ооиына жуиелі жұмыс істеяді. 
Зерттеуші Н.А.Половникова танымдык міндеттерді шешу кезінде жасайтын 
қорытындының жинактаушылық дэрежесі ретіндегі өлшем бойынша 
танымдык ізденімпаздыктын үш деңгейін зерттейді: - көшіруші, - 
жацғыртушы -  шығармашылық, кұрасіыру ш ыл ы к, шығармашылық 
деңгейлер. Ойымызды түжырымдасақ, оку мақсатын танымдық 
ізденімпаздықтын кешіруші, ішінара іздестіруші және зерттеуші 
деңгейлерді ажырату үшін негіз деп есептейді. Студенттердін оқу 
барысындағы көшірушілік және шығармашылық қызметінің табиғи бірлігін 
жүзеге асырьшуы көзделеді, бірақ, ізденушілік, орындаушылык сапада 
калады.
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Қоғамның, ғылымның жэне техниканың карқынды дамуы кезеңінде 
оку мен окыту процесі өзгеріске үшырайды деген Лотар Клинберг. Бүдан 
дидактиканы өздігінен танудың кажетгігін пайымдағанын аңғарамыз. 
Л.Клинбергтің ойын эрі қарай дамытсақ, онда мынадай тұжырымдар 
шығады:

-Бүгінгі таңда дидактикалық мәселелерді таза дидактикалык тұрғыда 
шешуге болмайтыны байқалды;

-Қазіргі уақытта дидактиканьщ саласы бүрынғыга қарағакда өрісі 
кенейіп, мазмұны тереңдегенінің салдарынан ғылымдар арасындағы 
сабактастығыньщ негізінде қарастыру керектігін түйіндейді. (II кезең)

-Оқу процесіне галдау жасаудың барысында, аңғарғанымыз, жаңа 
талаптарды қанагаттандыру үшін жогары мектепте біржакты, дэстүрлі, 
үйреншікті окытудан арылудың қажеттігі қарастырылады.

Л.Клинберг дидактиа адамның оқыту процесін тұтас қамтуы керек 
жэне онтогенез аспектісі ретінде ол барлық білім беру мен оқыту процесінде 
маны іды болып табылады деп багамдаған.

Философиялық сөздікте генезис үгымына мынадай аныктама бері леді: 
(rpeKine-genezis)-nibffy, пайда бодцы. Бастапкыда “Генезис” термині ежелгі 
грек мифологиясында қолданылған. Кейіннен философияда (Фалес, 
Гераклит, Кант, Гегель жэне т.б). Сонымен, жалпы философияда көбінесе 
ескінің негізінде жаңаның алгышарттарының пайда болуы. Осы сапаның 
сокыр сезімге ұласып, саңылау сезімдеріне, білім мен ғылымға үлкен кедергі 
екеніне ерекше мэн береді.

Тенезис” сөзі дидактикалык тұргыдан қарастыруы, бірдеменін алгаш 
шыгуы, даму процесін айқындайтын эрекет. Дидактика дамуының генезисін 
зерттеуіміздің басты максаты ол арқылы кезендерді шартты түргыда белуге, 
оның гылыми-педагогикалык негіздерін дамытуга себеп-гүлама- 
педагогтардьщ ізденістері.

Бүрын айтылган идеяларды “Адамның оқыту процесін түтас қамту” 
деген түжырымды дэлелдеу үшін біз дидактика дамуының генезисін толык
iVapwvi.Dipj' D I M D I O  Л О А С Ш Л Ш  І^гдш. U tb l ЛйЖСІ шьіңдыгьша ЖС1'У
барысында біздер ғүлама-педагопардың еңбектеріне талдау жасадық.

Қорыта келгенде, мектеп дидактикасыньщ гылыми-педагогикалык 
дамуына назар аударсақ, репродуктивті-эмпирикалыктан эвристикалыққа өту 
арасы тым үзақ мерзімді қамтыганын байқаймыз. Бүдан шығар түжырым, 
адамзат алған білімін оздігінен дамыта алмай, оны тек қайталаушылық 
сапада кабылдаган. Ал ол іс-әрекетін тәжірибеде қолдана алуы нэтижеге 
апармаған. (Сурет -1)



Адамнан адамның ереюнелігі 
ғылымыңца 

Абай

1-ші кезецде адам тыңдаушы

Сурет 1-Жогары метгепте дидактиканьщ даму кезеңдері

Сөйтіп, өткен өмІрдегі педагогтардьщ еңбектеріне жүйелі зерттеу мен 
талдау жасау, аталған ғұламалардың философиялық- дидактикалык 
мүраттарын қиыстыру, оны бүгінгі жоғары мектеп студентгерін оқыту 
процесіне қатысты жинақталган жаңа дүниетаныммен байланыстыру 
мәселесі бізге қазіргі жоғарғы оқу орнындағы студентгерді окыту процесін 
жаңаша тұрғыда құруды қарастыруға түрткі болды.

Біздін пайымдауымызша, жоғарғы мектептің казіргі жаңа окьггу 
процесінде, болашақ мамандарды даярлауда “адамды оқытуда онын барлык 
кезеңін тұтас қарастыру” тұжырымдамасы нып қажеттілігін байқадык.

Студенттердің оку іс-әрекетінде өзін-өзі тану мен гісихологиялық, 
философиялық жэне дидактикалық бірліктердің тұтас карастырылуын жүзеге



асыру максатыңда оқыту аспектісінде “Парасатты іс-әрекеттік” модельді 
кұрастырдык. (Сурет 2)

2 сурет - Парасапгы іс-зрекеттегі тұлғанын иоделі

Дидактиканьщ дамуын ғылым ретінде карастыру мәселесінде, біздіңше, білім 
мен ғылым арасындағы қатыстык мән ескерілуге тиісті. Дидактиканы баска 
ғылымнан жеке бөліп алудың мумкін еместігін баса айтып, оньщ адамды 
коғамға интеллектуалды элеует тұрғысында іскерлікке,табиғи білімін
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ширатуга кызмет етерлік әмбебап білім беру арқылы гылыми пайымға 
калыптастыру болатыны аныкталды.

Әрі жалпы, эрі жоғары мектепке қатысты екенін ескергеніміз жөн. Осы 
жоғарыда айтылғанның барлығы бізге зерттеу түжырымдамамызды негіздеп 
беруге септігін тигізді. Мүның өзінде даму қарқынының прогрессивті өнімін 
дидактикалык мураттылықпен байланысыгі келу түрғысында зерделеу 
көзделген. Жогары мектеп дидактикасы мәселелерінін теориялык, жэне 
әдіснамалық мазмүны мен оның маңыздылыгын айкындау үшін колайлы 
жағдай туғызудын тіректік рөлі осы сабактастыктың мәнінде құрылуы.

Студенттердің парасатты іс-әрекеті болашак мамандыгының біліми- 
ғылыми деңгейін аныктау үшін диагностика жүргізудің амалы, осыған орай 
білім көздерінен бағдарламаға қатысты нысапдардың жүйесін аңғару 
максатында технологиялык картань толтырткызу, аталған екі іс-әрекетгің 
жүпгары бар. Біліми-ғылыми еңбегін оку еңбегінін қүралдарынсыз жүзеге 
аспайтыны белгілі болды (плакат, сызғыш, түрлі-түсті сия, техникалық 
қүралдар жэне т.б.), ал технологиялык карта жасау үшін дидактикалык 
материалдын ішкі элементтерінің алгоритмін шыгару көзделеді. Қарап 
отырғанымыздай, үшінші жүптық жүмыста електен өз жүмысын өткізуге 
теселеді, бүл орайда студент езінің іс-эрекетіндегі жинаған білімі мен 
ғылыми деңгейін електі жоспарга өрнектей алады, парасатымен бағамдап, 
аткарган қызметін саралай алатын дэрежеге жетіледі. Бүл іс-эрекетке студент 
окытудың негізі қандай деген сүракка жауап береді. Ал төртінші жүптык 
парасатты іс-эрекетте студент өзінің сөз сапасындагы түжырымыи матрицага 
салуга дағдыланады, бүл іс-әрекет тапсырмалардың бағдарлама межесін 
өздігінен орындавды.
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Технологиялық 
карта толтыру Мэтіниің

алгоритм!

Рейтинг
сұрақтарыныц

жиыны

Електсн өз 
жұмысын өткізу

Нысананың 
модулін рейтингіге 
салып, мониторинг 

корытындысын
ІІІЫШОҮ

Қүрылғыдан
матрица

кұрастыру

Материаиды 
тезиске жинақтау, 
конструктивті ой 

шығару

Студенггердің 
ғыльши оқу 

еңбепн басқару

Дидактиканьщ
негізі

Тапсырмалардың
багдарламасы

Дәрістің
мамандыққа
ыңғайланган
тұжырымы

Сурет 3- Студенттердің іс-әрекетінін алгоритмі



Парасатты i с-эре кет моделінің жоғары өрлеу сипатын дидактикалык 
біртұтас жүйесі технологиясын уйымдастыру барысында аныктадык. 
Студенггердің танымдык кызметін крагивтік деңгейге бағыттау үшін 
алдымсн дэрістін міндетін өздігінен жұмыс жүргізу барысында аныктауга 
зерттеу сұракгары беріледі. Екінші эрекет окыту стилінің ыкпалын табуга 
осыган орай. тілін, интеллектуалды элеуетін дамытуға, деңгейін ажыратуга, 
окытудын анализін шығаруга, оның сезім мүшелеріне эсерінің қандай 
мәселеде болуына қатысты кабілетінің ұшталуына мүмкіндік 
жасалады.Студенттердін өз-өзіне анализ кұрады, оқытушымен ынтымакты 
парасатты іс-эрекетке түседі, қабілетін бағалай алады. өзара талдау жасайды, 
тұлғалык келбет қальштасады, өзінін кемшілігі мен жетістігін біліп 
аналитиктерше сараптама күрастырады. Осындай парасатты іс-әрекет 
денгейінде оқытушы студенттің гылыми, оку еңбегін үйымдастыру 
мақсатында береді, ал ішкі мүмкіндігі өздігінен жұмыс аркылы сырткы 14 
тен көбеюі керек.

• Дәрістің 
сүрьгптау:

- нені карастырады;
- калай пайда болды, 

қалай колданылады?
• окытудын стиліне 

ықпалы

• окытудын анализі

• окытудын жаналык 
ретінде кабылдануы

• окытушы-баскарушы

• өзара талдау

• карым-қатынас рөлі

• оқытудың мэні
• кауымдык іс-эрекет
• анализ жіктемесі
• графи ктік анализ
• лингво-филогендік
• тұлғалык кабілет
• окыту стилі

• тіл
• таным. элеует
•  деңгей

• сезім-окуга 
катыстыv

• психотрлы икем, 
кабілетіне карай 
окыту

• даму жэне окыту 
араласу, окытуды 
кушейту

• кабілетті багалау
• оку пэнін заңға ’ 

неггздеу
• машыктык пен 

кабілетті ширату
• проблемам ын 

шешілімі
• окытуды багалау -  

рейтинг -  
мониторинг

• тіл жэне окыту 
үжымнын топка 
ыкпалы
жетістік. кемшілік

Сурет 4- Жоғары мектепте студенттерді 
окытудын дидактикалык біртұтас жүйееінін технологиясы



Сурет 4 - тін жалғасы

Коғамнын, ғылымның және техниканың каркынды дамуы кезеңінде 
оку мен оқыту процесі өзгеріске ушырайды. Бұдан Лотар Клинбергтін 
дидактиканы өздігінен тануың кажет деп пайымдайды. Л.Клинбергтің ойын 
әрі карай дамытсақ, онда мынадай тұжырымдар шығады:

-Бугінгі таида дидактикалык мәселелерді таза дидактикалык тұрғыда 
шешуге болмайтыны байкалды;

-Қазіргі уакытта дидактиканын саласы бұрынғыдан өрісі кенейіп, 
мазмүны тереңдегенінің саладарынан ғылымдар арасындағы 
сабактастыгының негізінде карастыру керек еді.(ІІ кезен)

-Оку процесіне талдау жасаудың барысында, аңғарғанымыз, жаңа 
талаптарды канағаттандыру үшін жоғары мектепте біржакты, дәстүрлі, 
үйреншікті окытудан арылудың кажеттігі аңғарылады.

Л.Клинберг, дидактика адамнын окыту процесін түтас камтуы керек 
жэне онтогенез аспектісі ретінде ол барлык білім беру мен окыту процесінде 
маңызды болып табылады деп бағамдаған.

'‘Генезис" сөзі дидактикалык тұрғыдан карастыруы, бірдеменің алгаш 
шығуы, даму процесін айкындайтын эрекет. Дидактика дамуынын генезисін 
зерттеуіміздің басты максаты ол аркылы кезендерді шартты тұрғыда белуге, 
оның ғылыми-педагогикалык негіздерін дамытуга себеп ғүлама- 
педагогтардың ізденістері.

Бүрын айтылган идеяларды "Адамның окыту процесін түтас қамту” 
деген дәлелдеу үшін біз дидактика дамуының генезисін толық 
карастыруымыз кажеттілігі туды. Осы кажеттіліктің шындығына жету 
барысында біздер ғүлама-педагогтардың еңбектеріне талдау жасадык.



Қазіргі жаңа жағдайда еубъекті менгерген түрлі мамандықтарға 
карамастан, езінін практикалық іс-әрекетінде дидактикалык білімімен 
пайдалануды үйретуі керек.
Жоғары мектеп дидактикасыньщ дамуын зерттеген еңбектерге талдау жасау 
барысында біз мынадай бағыттар бар екенін аныктадык:
2. Жалпы дидактика туралы (Коменский Я.А., Дистерверг А., Локк Д., 
Ушинский К.Д., Алтынсарин Ы., Байтұрсынов А., Дулатов М.т.б.)

Бәрімізге белгілі Я.А. Коменскийдің “¥лы дидактика" еңбегінде 
окытудың қүрылымы, нысанась! жайлы түбегейлі, сындарлы ой-түйіндер 
жасап. ғылыми аныктама бергені.
Осы ойды одан әрі өз еңбегімен дамыткан А.Дистерверг өзінін "Неміс 
мүғалімдерінін білімін жетілдіруге басшылык” атты үлкен еңбегінде I 
тарауды дидактикаға, II тарауды әдістемеге арнайды. Окыту үрдісінде акыл- 
ой, кабілет сияқты категорияларға ерекше мэн бергені-мұны жүзеге асыру 
үшін дидактика нысанасын кұрастырғаны.

А. Дистервергтің дидактикаға коскан улесі тек неміс халқына емес, 
бүкіл элемдегі зиялы қауымнын игілігіне айншіғаны. Қазакстанда дидактика 
жуйесінщ алғашкы кадамы физио-психологиялык процестер десек, онын 
ішінде ойлау кабілетінің ө.зара байланысын айкындап, мәнділік сапасын өз 
еңбектерінде дэлелдеп берген даналарымыз -әл-Фараби, Ж.Баласагүни, 
Қ.Иассауи, Бүхар жырау, Ш.Күлекеұлы, А.Кұнанбайүлы, Мэшьүр Жүсіп 
Көпеев, Ш.Құдайбердиев.

Мұнымен бірге ойлау эрекетіне катыеты қүнды түжырымдар 
ұсынатыны жайлы Б.П. Есипов өз еңбегінде айтып өткен: дүниетаным 
сыртқы сезім мүшелеріне байланысты, өйткені түйсікте болмаған нэрсе, ойда 
болуы мүмкін емес; ғылымның акиқаггығы мен аныктығы тек сезім аркылы 
дәлелденеді; түйсік дегеніміз адал жетекші және зейін: сезім мүшелерімен 
қабылдаған нэрсе кепке дейін берік есте сакталады. Білім тиянактылығы- 
теориянын негізіне күрылады.

Аталган гылыми енбектердің негізгі түжырымы-болашак мамандардыц 
білім меңгеру даярлығы мен эдіснамасына талаптын солғын болуы жэне 
түбегейлі зерттелмеуі. Болашак мамандардың іс-эрекетін жетілдіру 
нобайларының кұрылуы. Кәсіби даярлықтың ажырағысыз жүйе сипаттамасы 
ретінде ұғынылатын үстаным тұрғысьшан жүзеге асатын ғылыми- 
ісАнилиі имлық дсңі еиі дамуының және оның ику-әдісіемелік мүмкіндіктерін 
жіктеуі. Ғылыми жэне технологиялық білімдердің формасы болып 
табылатын ғылыми-әдіснамалық өрлеу процесінің зерттеуі.

Ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде біз мынандай мэселені 
айкындадық: бүгінгі күнге дейін жогары мектеп дидактикасы дамуының 
ғылыми-педагогикалык негіздері арнайы зерттелмегені байкалды. Сондыктан 
Қазакстанда дидактика теориясының негіздері зерттелмегені, философ- 
педагопар мен коғамдық мемлекет кайраткерлерінің жэне казіргі 
ғалымдардьщ дидактиканьщ дамуына қоскан үлесі қарастырылмағаны 
аңғарылды.
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Зерттеу ж ум ысымыздың теориялық әдіснамалық болашак мамандарды 
қазіргі жоғары оку орнының жағдайында білім беруді тұтас калыптастыру 
процесінде түлгалык қызметтік, тұл ғал ьг к-бағл ар л ы к жэне оның жүйесінің 
түжырымдамаларын қүрастырады.

Студенттің парасатты іс-әрекеті өздігінен білім жинау процесінде 
тереңцей түседі. Сөйтіп, дэрісті оқытушыдан меңгереді, оны аудиториядан 
тыс уақытта 60%-ке, ішкі мүмкіццігіне қарай толыктырады, қабьшдау 
сипатының әдістерін біздер «перцептив», ал әрбір жеке-жеке үғымдарды 
түтас жинақтау, түйістеу процесін «апперсепсе» деп алдық. Студент 
нәтижесінде бүрынғы білігі мен ғылымын толықтырып окытудың 
технологиясын жасайды (тек өзіне тэн), өзінің парасатты іс-әрекетін 
баулыйды, кэсіпке қажетті білім мен гылым қорын кез-келген қоғам 
өндірісіне ыңғайлану процесінде жинақтай алады, нәтижесіиде өзінің 
парасатты іс-эрекетін бакылаумен шектелмей, басқару іскерлігіне төселеді, 
барлық білімі мен ғылыми пайымын қажеттілікке сәйкес айтьш, жауап беруге 
дагдыланады. Қорытындысында парасатты іс-эрекет дамуының дәрежесінде 
түжырым жасауға кемелденеді.
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Сурет 5- Студенттін іс-әрекетке араласуының түлғалық, 
креагивтік көрінісі
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Жоғарыда берілген эвристикалык кезеңнің одан әрі дамуына бірталай 
ғалымдар ықпал етті. Олар дидактика саласының ішкі мэнділік, сапасын 
ашып көрсетті.

Окыту -  педагогика ғылымыныц категориясы. Мұнымен бірге бүл 
көрсеткішті дидактика үрдісі дейді. Процесс -  окыту жүйесінің өзгерісі, 
бэрінін басын жинактай алғанда, ол -  біртұчас іс-қимыл, нысана, әрекет. 
Мұнын формуласын кезінде В.П.Беспалько былай бернелеген:
Д.П.=С+О.А. +Б.АП.

Айқындап айгсак, Д-П. -  дидактикалык процесс: С -  студенттердің оку 
процесіндегі ұстанымы, жұмысының сарыны ОА - орындалым алгоритм) 
(студенттіц біліктілік танымының әрекеті); БА -  баскару алгоритмі 
(оқытылым үрдісін окытушының баскаруы).

Оқыту процесі әр түрлі децгейлікте жүзеге асқандықтан, бір айналым 
жүйесінде түйықталып отырады. Оның өзі екі топтьщ төңірегіндегі мақсатты 
көздейтінін анықтады:

-біліктілік-ғылым негіздерін барлық студенттердің қабылдауы, белгілі 
бір білікті меңгеруі, сол багытта олардың икем, дағдысының дамытылуы, 
тэні мен жанының ғылымнан нәр алуы, рухының куат нүрына бөленуі, еңбек 
майданына араласуга дайын болуы, кэсіптік мамандыкка ширауы;

-ізгілікті тэлім-адамгершілігі жағынан жоғары, жан-жақты дамыгап 
дара тұлғалы, ғылыми дүниетанымы бар, гумандык бағыттагы, 
шығармашылығы ұшқыр, элеуметтік орны салиқалы студент болуы. Аталған 
екі максаттың іштей катыстык олшемі-алгашкысының екіншіге тәуелді 
болып келуі, міне, бұл-жоғары мектептегі жүйені айқындаса, ал 
К.К.Платоновтын әдіснамасы бойынша эзірленген технологиясының ең 
бастысы-біліктілІк, адал, ізгі азамат тәрбиелеу, кірпияз, іскер, өздігінен 
біліктілігі мен ғылыми дүниетанымын дамыта алатын, адами қасиетін омірге 
жарататын субъектіні сомдау екені аңғарылды.

Ал ғалым А.Л.Нойнер: “Адам” деген философиялық мәқце 
қолданылса, “жеке тұлға” қоғамдық тіршіліктің сомдаған субъектісі екенін 
түеінгеніміз жөн дейді.

-“организм-қоршаған орта” қатынасы адам және табиғат арасындағы 
қагынастар денгейінде;

-“субъект-объект” катынасы адам мен адамныц практикалық жэне 
теориялық қызметінін ооъектілендіршген заттары арасыңдағы қатынас 
деңгейінде;

-“жеке тұлға-қоғам” катынасы түрлі әлеуметтік топтар жанама 
катынастарға айналдырган адам мен қогам арасындагы катынастар 
деңгейінде-деп, жіктеген.

Осы орайда В.С.Леднев түрлі авторлардың жеке түлға бітімінің 
үлгілерін корытындылай отырып, оның срекше үш бөлігіне тоқталады: 
(Ж.Аймауытов)

-жеке түлганың тәжірибесі; -психика тетіктері; -жеке типологиялык 
касиеттері.
Бірінші бөлік екі топтан түрады:
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-білім, гылым, білік, дағды, машық;
-бағыттаушылык, таным, багам, парасат, еңбек, карым-катынас, 

эстетикалык сапалар, дене, жан, рух тәрбиесі деген тұжырымды айтады.
Көзге көріне бермейтін жеке Түлғаның бітімін М.С.Каган бес эулетпен 
сипаттаған, олар: 1) гнесологиялык эулет; 2) аксиологиялык әулет; 
3)шығармашылык эулет; 4) қарым-катынас әулеті; 5) керкемдік әулет. 
Психика тетіктерінен тыс әрекет жок. Психика тетіктері үшінші белікке 
қатысу емес, ал үшінші мінез, темперамент, дагды мен білік жатады дегі 
гүжырымдагап.
Осы ретте В.С.Ледневтің тұжырымдамасынан мына принципке назар 
аударамыз:

-жеке түлға жөніндегі тұжырымдамалардың авторлары жеке тұлғаның 
әлеуметтік мәнін бірінші орынға кояды. Жеке түлға-адамнын элеуметтік 
келбеті, онтогонез барысында жеке адамды әлеуметтендірудін желісі. 
Сондыктан “жеке түлға” үғымы “коғам" уғымында диалектикалык үндестігін 
табатынын айкындаған.

Бірқатар еңбектерде жеке түлға ұғымының мазмүны оның жоғарыда 
каралган бітім компоненттерінің бірі аркылы ашылады десек, мәселен,
А.Н.Леонтьев жеке түлғаны оның табиғаты жөнінен дүниеге коғамдык 
катынастарының, бірак, әрекетпен немесе сан алуан эрекеттер жиынтығымен 
іске асырылатын қатынастарынын жиынтығы ретінде карастырған. Бүл 
арада-деп атап көрсетеді автор,-эрекеттер, операциялар, пеихологиялык 
талдау жасаудың (Ж.Аймауытовтың психологиясын талдағанда бүл пайымды 
кездестірдік) басшылықка алынатын өлшемдіктері болып табылатын 
әрекеттері айкындалып отыр; соңғылары тікелей жеке түлғаны емес, эрекетті 
сипаттайды деп көрсеткен.

Бұл ойды Ж.Аймаутов "жұлма жад’" және “философиялык жад”екеуін 
косканда, адамның "ойсандығы” шығады дей отырып, “ойсандығына" 
саңылау сезімдер кажет деген пайымды дамытады. Міне, Леонтьевтің 
түжырымдамасынан да осыны табамыз.

Кейінгі жылдары ойлау ұғымын түсіндіруде баска дүниетаным 
байқалып отыр. М.М. Бахтиннің еңбектерінен кейін ойлау-мәдениет 
бейнелерінің диалогы ретінде, түрлі мәдениеттердің тең күқықты карым- 
катынасы ретінде адамдар карым-катынасының нысаны ретінде көрініс
тиуда. ivi.ivi. düaihh иы лаи д с а  ж озады . киіуаі адам ньщ  иары ^ы нда
тумайды және онда болмайды, диалогтық карым-катынасы барысында 
акикатты бірге іздесіп жүрген адамдардың арасында туады". Кеп 
мэдениеттің диалогтық жағдайында ой елегінен откізілген эрбір кылық әр 
адамның ізденімпаздығы мен ойлану белсенділігін талап етеді деген.

Бұдан мынадай қорытьшды туады: танымдык ізденімпаздықтын 
сипатгамасында танымдык әрекегге жүзеге асырылатын катынастар маңызды 
орын алатын болғандыктан, танымдык ізденімпаздыкгы калыптастырып 
дамыту шарттары мен құралдарын анықтау үшін окытушынын эдіснамалық 
технология даярлау жүйесінде танымдык ізденімпаздыктың жұмыс істеуін 
арнайы карауы кезделеді.
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В.И.Селиванов “іс-әрекеттегі киындықтарды жеңе білу біліктілігі-жеке 
тұлғаның еркінің дамуын багалайтын негізгі алшем”, -деп караган. Еріктілік 
компонент-сезімге байланысты категория. Студенттердін оку-танымдык 
кызметінде айқынырак көрініс табатын көрсеткіш ретінде дэрістер мен 
семинар-тәжірибелік сабактарда жүмыстың ынталы жүргізілуін, жұмыстағы 
біртұтастык жүйелілікті (семестр бойына), танымдык кызметтің барлық 
түрлерін аяктауга үмтылушылык үсынылады.

XX ғасырдың 90 жылдарынан XXI ғасырдың бас кезінде креативтік 
кезеннің басымдык екені аныкталды. Креативтік студенттің танылуы 
кызметінің жасанды шығармашылығын туғызу керінісі емес, керісінше, әр 
индивидтің өзіндік бейімі мен ыңғайына карай табиги шығармашылық 
кабілетін ішкі мүмкіндіктеріне лайыктап дамытуды іске асырады.

Тәулсіздікке ие болган Қазакстан көлемінде окытылу мәселесі жоғары 
мектеп дидактикасыньщ дамуына ерекше назар аударылып жатыр. Кәсіби 
білімді дамыту мәселесін, оның стратегиялык келбетін дамытудың гүлгатык- 
бағдарламалык сипатта айкындалып. білім мен гылым жиюдын 
дидактикалык жүйесінің көп сатыльіғын зерттеген Т.С.Садықовтын енбегі 
республика жұртшылығына ерекше ықпалын тигізді. Танымдык ойлау 
кабілетіне кагысты деген А.Е.Әбілқасымова ой-түжырым жасап, бүгінгі және 
алые болашак субъектілерінің технологиялык іскерлігін дамытудьщ негізін 
кұрып берді. Сонымен бірге аталган ғалымдар окытушы мен студенттердің 
алатын орнын айкындады. Бүрынғы тьщдаушылык кезеңдегі окытушы 
үстемдік жүргізуші, оку іс-әрекетін өзінін баскару күзырына 
сыңаржақтылыкпен бағындырса, студенттерін тывдауга бейімдесе, ендігі 
90жэне жаңа гасырда студента’ тұлғалы болмыс дэрежесіне жеткізудің 
амалдары, технологиясы карастырылды. Сөйтін, Т.С.Садыков пен
А.Е.Әбілкаеымова ықпалдастык оқыту жуйесінің кажеттілігін дэлелден 
шыкты, жалпы жэне жоғары мектеп дидактикасыньщ төмендегідей 
ерекшелігін айкындап берді:

1.Жогары мектепте, оку орнында орта мектептегі процестен кейбір 
ерекшеліктері бар. Оку материалын, дидактиканьщ жүйесін беру, игерту 
технологиясы мен оньщ игерілуін тексеру тәсілін өзгерту осындай 
ерекшеліктердін бірі болып табылады. Жогары оқу орнындагы дәріс, 
семинарлык жэне зертханалык-практикалық сабақтар жүйесі оку 
материалының мазмүнын беруде бөлуді, дискретті процесті көздемейді. 
Дәріс сабактарында студенттер білім алады, олар семинарлык жэне 
зертханалык-тәжірибелік сабактарда әрекет тәсілдерінің технологиясын 
эдіснамшіык негізде игереді. Бұл орайда, сабакта берілетін материалдың 
аукым-тыгыздығы мектептегімен салыстырганда, едэуір ұлгаяды. 
Айтарлыктай көлемдегі терең білік пеп гылым негіздерін етуденгтер тек 
окулық бойынша гана емес, сонымен бірге білімдердің баска да гылыми 
көздері бойынша жұмыс жүргізіп, өздігінен игереді. Оку материалыньщ 
игерілуі эрбір сабақта тексерілмейді, өйткені семестрде бірнеше өткізілетін 
семинар-тэжірибешілік, коллоквиумдар мен бакылау жүмыстары гана 
жогары оку орнындагы күнделікті бакылаудың жетекші нысандары болып
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табылады. Отідгек сабактарда студент сынак-емтихан сессиясына эзірлеу 
барысында өз жұмыеын жүйелейді, ал оның сессиясында окытушы сынақ пен 
емтихан, тестілер өткізу сапасында тексереді.
Н.Екінші бір ерекшелігі-оку барысынын касіптік багдарға ыңғайлануы. 
Университетте гуманигарлы пәндердің болашак мұғалімдерін даярлауды 
кэсіптік багдарлау барысы негізінен, болашак мұгалімдерін даярлауды 
тәжірибешілік жұмыстарынан мамандықка бейімдеу машығы дамытылады. 
Ш.Үшінші ерекшелігі-"окыту-студент” арасындағы ыкпалдастык сипаттың 
озгеруі. Бұл езгерістің мэнін студенттің шэкірттен гөрі осы процестің көбірек 
субъектісі болып табылатын сипатында. Жоғары оқу орнында окудын 
алғашкы кезендерінде студент оку-тэрбие процесінің объектісі ретінде 
кобірек эрекет етеді, міндеттерді игереді.

Н.Д.Хмель-оқыту теориясын қалаған галымдардың бірі. Оқытушынын 
окыту теориясын жүзеге асару процесінде қандай сипатта болуы жөнінде 
сындарлы да соны тұжырым жасап береді.

Әсіресе, дерексіз үгымды дамытудың жолын белгілеп, бір жүйенің кіші 
клеточкаларын үштастыра білу іс-эрекеті дамытылуының кажеттігіне көңіл 
белген. Дерексіз ойды дамыту үшін мынандай шарттарды колданған: зерттеу 
құбылыеын айкындау барысында өте тереңдеп кетпеу; алғашқы шындыктың 
тарихилығын сактау; абстрактілі ұстанымның жалпы мақсатка үндесіл келуі; 
оныи тууы процесінде кұбылыстағы дамуының жэне оның козгаушы күшінің 
барысындағы кездесетін кайшылықтардың бірі екендігіне мэн беру.

Ал зерттеуші ғалым А.А.Бейсенбаева дидактиканьщ кеңістігін үш 
қырлы бірліктіц негізінде карастырған.
Олар: эдіснамалык, пеихологиялык, әлеуметтік-еңбек. Әеіресе, біздің 
зерттеуімізде тіректік ұғымына кызмет етерлік түсы-таным акикаты жайлы 
филоеофиялык-диалектикалык жаңа коғамның креативтік кезенін жүзеге 
асыруда еңбек сіңірген бірталай ғалымдардьщ еңбектеріне тоқталуы, жоғары 
мектеп дидактикасыньщ дамуы XX ғасырдың 91 жылдарынан, еліміздің 
тәуелеіздік алып, ғаламдық кеңістікпен интеграциялы карым-катынасының 
нәтижесі демекпіз.

Білім мен ғылымды студенттер бойына дарыту үшін мемлекеттік 
стандарттың үстанымын окытудын негізгі көзі ретінде гіайдалану іс-эрекеті 
коғамның мүддесінен шыгуды қарастырады дегенге саяды. Олай болса, 
мемлекеттік стандартта барлык жогары оку орнында үеынылып отырган 
‘Демеуші білім” мен "Инновациялы білім” негіздерін эр окытушы өзінің 
оқытар дәрісі мен семинар-тәжірибешілік және зертхана жүмысының тірегіне 
айналдырғаны жөн- деп есептейміз.
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“Демеуші білім” 
үлгісінің негізгі белгілері

“Инновациялық білім” 
үлгісіпің негізгі белгілері

1. V -  XIX ғасырлардағы әдеби 
шыгармалардагы қалыптаскан, 
назарды таным объектіеіне, дүние 
туралы ақиқат білім алуға 
топтастырылған ғылыми ұғым- 
дылықтың классикалық түрі. Белгілі 
бір ұлттық деңгейдің патриоттық 
сезімін кушейтіп, өз елінің мэдени -  
біліми -  ғылыми құндылығын 
орнықтырады. Ол кездің талап + 
мүдцесі ең мыкты ұстанымда 
болады. Бір кездегі жаңалық -  
бүгінгі де жаңалық.

1. Таныи білетін және колданыдып 
жүрген субъектіні қоса қамтитын 
ғылыми үтымдылықтың клас- 
сикалық түрлерінің басым болуы. 
Танымды шектеушілік дағдыдан 
аулақ болып, эр адамды жеке 
деңгейліктегі Түлға дегі 
караушылық.

2. Жогары оку орнының өзіне тэн 
оқыту мазмунына ыңгайланған 
тәртіп жағынан үйымдастырылуы. 
Оқу мен ғылыми кызмегті 
қатарынан дамыту. Іргелі пайым, 
табиғат жайлы философия, 
адамдардың эр түрлі сипатын 
ажырататын танығыштық кызмет, 
гумандық іс - қимылдың пәндер 
модуліндегі окшаулығын баян етеді.

2. Оқытудың мазмүнын 
интегративтік негізде 
үйымдастыру; табиғаттың, 
коғамның, адамның өмір сүру 
мәністерін айқындайтын 
зандылықтарын әдеби 
шығармалардың сарынынан 
зерделеп, сыни бағаммен 
қүндылыктарды екшей білетін 
кабілеттілікті мегеру.

З.Программалаи оқыту мен 
модульдеп окытудың технократтық 
ойлау мэдениетін эдеби 
шығармалардың нысандарын 
пайдалану нәтижесінде айқындаи, 
қолдайтын дүниенің механистік 
жэне детерменистік көрінісі 
қальштасады.

3 .“Адам-қоғам-табиі ат” қатьшасын 
үйлестіруге бағытталган жүйелік 
ойлау, адамның мүмкіндігінен тыс 
қүбылыстың барлығына, оны 
тануға багыттау, дүниетанымның 
ең жогары дамүынын мәдениетін 
қалыптастыру.

4. Негізінен бір мағыналы және 
оқытушыға (жоғары мектептің) 
бүрыинан мәлім жауаптары бар, ол 
әдеби таптаурын калыпқа түскен, 
таддаудыц әдістері танымал, даяр 
білімді беруге бағдарланған оқыту 
эдістсрінің басым болуы.

4. Оқытудың мазмүны мен 
әдістерін шығармашылық іс- 
әрекетінің методологиясын 
меңгеріп, басқалар байкай 
қоймайтын автордың ішкі 
үстанымын таба білетін, тіпті 
окытушы байқамаған нәрсені 
жаеайтын инновациялық кабілетін 
тәрбиелеп дамыту.
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Кесте 1-дін жалғасы

5. Білім мазмүныньщ әлеуметтік- 
техникалык қүрам беліктерінің 
жасанды арақатынаста болуы, Жан- 
тән-рух сияқты асыл касиеттердің 
ықпалынын іс жүзіндегі алшактығы.

5. Мамандьщ факторлары ретіндегі, 
оның ішінде гуманитарлы- 
философиялық модульді пәндерін 
меңгеру барысында. эсірссе. 
жобалық оқу жұмыстары 
барысында ізгілікті, руханилықты, 
әлеуметтік жэне когамдық 
жауапкершілікті дарыту және 
дамыту.

Гуманитарлы бағыттағы жоғары білімнің жаңа үлгісінің басты максаттары 
(стратегиялық):

-адамды шыгармашылық ойлау кабілетіне үіМтылдырып, көзге, қүлаққа 
көріне және естіле бермейтін қүндылықтарды байқай отырып, оны гылыми 
негізге сальш, өмірде пайдалана алу' іскерлігін дамьгіу;

-қүрылгыны (пэн бойынша)жобалаудан іс-әрекегті жобалауға өту, 
(Дидактиканьщ ауқымын хронометрі+хронотоп) белгілеу.

Бүл аталған мақсат-мемлекеттік стандарт негізіңде куні бүрын 
қарастырылган жобаны жүзеге асырудың козғаушы күші. Осы 
макромаксаттан гуманитарлы бағыттағы әр оқытушы озінің дәріс, семинар, 
тәжірибелік, зертханалық жүмыстарын жоспарлағанда, эр түрлі блоктарды 
үсақ бөліктерге жіктеп, оны жузеге асыра алады: Жоғары мектептін 
гуманитарлы багытының макромаксатын қүрастыріаннан кейін, білімді 
реформалаудың үстаным-багыттарьш аныктаган жүмысіыц нәтижелі 
жүргүізілуіне ықпалын тигізеді;

-Әдеби арналарды модульдеп өткенде, әр модульді жеке бөліп алмай, 
олардың өзара байланыстык біртүтас жүйесін қарастыру, оның аса маңызды 
буындары-әдеби кезендер мен уақыт жэне кецістік:

Біз жоғары мектеп дидактикасыньщ дамуын зерттеу барысында 
окытудың педагогикалык технологиясына ғылыми түрғыда жан-жакты 
талдау жасауға ниеттендік. Педагогикалық-психологиялық эдебиеттерді 
зерттеу процесінде технология мэселесімен шүгылданган галымдардың 
еңбектеріндегі анықтамаларды топтастырдық:

J a n T r a t  rt

сөзінің мағынасы өндіріс процестеріне қатысты екеніне токтала отырып, 
педагогикалық технология мәнінде эр түрлі анықтамаға ие болып жүргеніне 
ерекше назар аударады:

« Білім алу іс-әрекетіндегі амалдардың негізінде таңдалған кәсіптік 
қызметтің тәсілдерін, қабылдаушының танымдық іс-эрекеті;

• Жоғарыда іс-әрекет сапасында берілген үғымнан педагогикалык 
бақылау технологиясы, өзара ынтымақтастык технологиясы, өзін-озі тану 
технологиясы деген категориялар шығатыны.

Міне, Г.Т.Хайруллин жаңа технология жайлы үгымдык мәнге осылай 
тоқталып өткен.
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Технология-амал-әдістердің жиыны, іс-кимыл, кызмет пен әрекеттегі 
адамның шеберлігі, өнері:

-педагогикалык технология оку үрдісіне алдын ала ықгіал жасау 
(Б.Т.Лихачев);

-педагогикалык технология-оку үрдісін жүзеге асырудың 
техникасы.(В.Т.Беспалько);

-технологиялык оқу-дидактика жуйесіндегі үрдістін бір бөлігі 
(М.Шошанов);

-педагогикалык технология-істі жүзеге асырудьщ жүйелі эдіеі. 
Окытудын қолданымы мен айкындау үрдістерінен түратын жэне адамға 
пайдалы білімнің міндеттерін үтымды жолмен шешу. (ЮНЕСКО).

Жоғары мектеп дидактикасыньщ мынандай заңдылыктарына 
сүйенеміз:

1 Білім меңгерудің мазмүны мен технологиясын әлеуметтік еүранымға 
сәйкес жаьандандырылуы.

2 Оқыту лроцесінде білік пен тэрбиенін қатар дамытылуы;
3 Окытудың тұтастык жэне бір лік жүйесініц іске асырылуы;
4. Теория мен тәжірибе сабақтастығының ескерілуі;
5.0қыту процесі не жеке жэне жүптық, топтык, ыкпалдастық 

жүмысының ұйымдастырылуы.
б.Оқытудьщ мақсаты мен міндеттерінің когам өзгерісіне сәйкестеніп

келуі.
Жоғары мектепте студенттердің танымдық кызметін қалыптастырудың 

мүмкіндігі мен жоспарлы түрде алдын-ала ұйымдастырудың эдіснамасы -  
назар аударарлык мэселе- деген түйін жасаймыз:

1. Окыту теориясының дидактикалык нысанынын ішкі кіші жүйелерін 
жинактап. бір деңгейді екінші бір деңгейге аударып алу шеберлігіне ие болу 
мүмкіндігі. Мүндай ойлау әрекетінде жаңа қабілетке дағдыландыру -  
студенттщ нэтижеге тез жетуіне бөгет.

2. Бірінші кезеңде ойлау, танымдык қызметтің уәждік мэнісін 
маңыздылығына орай өзектендіру, студенттердің қызыгушылық фазасын 
мағынаны ажыратуға жетелеу. Мәтіндегі шешуге қажетті міндеттерді табуға 
ьщғайланады. “Кино сабагы”, “Симпозиум” өткізу, “Іскерлік ойын”, “Миға 
шабуыл”, “Пікірталас” сияқты әлеуметтік-психологиялық мэселелерді 
қам i и іын сиіуццияга қурьинан семинар, арактикалык, зертханалық 
сабактардың берері мол.

3. Таным қызметінің нұсқаулық, бағдарлаушылық негізін студенттің 
өздігінен дербес жүмысы арқылы табуы. Студент оқыту теориясының 
дидактикалык пэнінің ішкі қүрылысын біртұтастыкта іріктеп алып, өздігінен 
ой-түжырым қорытуға багдарланады.
4. Студент меңгерген білім мен гылыми түжырымдардың инвариантының 

мақсатын бөліп алып, дидактикаалық негіздін жүйесіне маңызды талдау — 
түйін жасап, акпараггык деңгейден іске, жүзеге асу процесін қамтамасыз 
етеді.
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Мұндай алгоритм мен қағидаларды беліп алу шеберлІгін меңгерген 
студент өзінің мамандығынаи жогары мәртебеге жетеді. Білім алу процесінде 
мундай студент психологиялық-педагогикалық білікпен каруланып, 
теориялык гылыми корын қиындыксыз тэжірибеде колдана алатынын 
эксперимент аркылы аныктадық.

Білім теориясының моделі эр кеңістік пен уақытта эр түрлі дамиды. 
Бүгінгі танда жоғары мектептің білім теориясын жүзеге асыратын орындары 
мемлекеттің жэне жеке меншіктің қарамағындағы мекемелер болып 
жіктеледі. Мемлекеттің қарамагындағы жогары оку орнының мемлекет 
тарапынан шыққан зандар мен күжаттамаларды орындауда ешкандай 
кайшылық жоктығын ескеріп, төмендегідей дэстүрлі дэрістер жиі 
қолданылатыны байқалды.

1. Шолу дәрісі. Білім теориясын меңгерудің сң жоғары деңгейін қамтиды, 
ғылыми білім “элементгерін” жүйелеп, ассоциативті, суггестивті ойлауға 
бағдарлап, пәнішілік, пәнаралык байланыста жүргізіледі.

2. Кеңес беру дэрісі. Біріншісі -  сұракка жауап түрі, екіншісі — сұраққа 
жауап -  пікірталас. Окытушылардьщ зерттеу іскерлігіне орай жұмыстың 
түрлері де жетерлік. Бірақ, базалық білім меңгеруге дагдыланып қалган 
дэрістің түрлері жоғарыда берілгендей болып келеді.
Оқьггу теориясы мен тұжырымдамасында окыту процесінің маңызын тусіну 
мәселесі қарастырылады.
Жоғарыда талданған зерттеулер барысында Окыту теориясы мен 
тұжырымдамасын багалаудьщ темендегідей өлшемдігі бар екендігін 
анықтадық:
• оқытудың үтымдылығы мен нэтижелілігі;
• оқытудың теориясы мен тұжырымын аныктауы.

Окыту теориясының сапасын студенттердің психологиясының оң 
өзгерістері мен танымдык оку кызметіндегі жогары сатыға көтеру мэнімен 
есептеледі.

Тәжірибелік эксперимент жұмыс барысында практикалык сабактар 
арқылы студенттерге жаңа дүниетаным қалыптасып, жеке дидактикалык 
нысандар терендеп оқылмайтындыгы байқалады. Студенттердін сұранымына 
карай тавдалып, танымдык кызметгің диалектикалык заңы бұзылатындығы 
нэтижесінде, тэжірибешілік іс-эрекет жұмысының уйыткысы болып 
есептелетіндігі оелплі оолды.

Дидактикалык нысан тек жетекші идеямен ғана шектелмей, басқа 
нысанның қосымша идеяларын қосып карастырады.

Парадигмалық тұжырым (гректін “мысал”, “үлгі” деген сезі). 
Парадигмалық тұжырымда тарихи, логикалык жүйені сақтамайды. Бір 
фактінің аясында тұгастық түсінікке жетеді. Оқу материалының жүйелілігі 
жойылады. Линейлі кұрылымга эбден бағынып кұрылган математика сияқты 
пэңцерге бұл тұжырым келмейді. Біздің филогендік бағыттағы пәндерде жаңа 
филологиялық ұстаным мэнінде III тарауда карастырылды.

Зерттеу проблемаларымызға байланысты психологиялық- 
педагогикалык еңбектерге талдау жасау барысында біздер жоғары мектеп
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дидактикасыньщ бүгінгі күннің талабына сай жаңа тұріыда бағдарлама 
жасаудың қажеттілігіне көзіміз жетті.

Жоғары мектеп дидактикасын бүгінгі жағдайға ыңғайлаудын бір амалы 
арнаулы курсты еткізу екенін түсіндік.

1е-әрекеттердін озыктық түстары ескеріліп, педагогика курсының бір 
саласы болып дидактиканы арнайы курс ретінде өткізудің маңызы 
анықталды: “Жоғары мектепте окытудын дидактикалык негіздері” атты 
арнайы курстың бағдарламасы күрастырылды. Арнайы курс 96 сағатқа 
жіктеліп, 32 сағаты лекциялық, 32 сағаты семинарлык жэне 32 сағаты 
практикалык-зертханалык жүмыстарға арналды.

Багдарламаныц мақсаты: Дидактиканьщ негіздерін талдау және оны 
жүзеге асырудың педагогикалык технологиясын жасау, білім 
корытындысының децгейліктерге сұрыптау арқылы бағалаудың үтымды 
жолдарын табу.

Арнайы курстың шешетін міндеттері төмендегідей:
- дидактиканьщ шығу тарихы мен казіргі кездегі оқыту жүйесіндегі

орны;
- дидактиканьщ теориялык негіздерін айкындау жэне оның дамуын 

зерттеу;
- жоғары мектепте оку процестерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін 

айкындау;
- жоғары мектепте оқытудың педагогикалык технологиясын анықтау;
- жогары мектепте окытудын дидактикалык принциптерін 

негіздеудің амалдарын табу;
- оқыту барысында студенттердің шыгармашылық кызметін 

үйымдастыру;
- жогары мектепте оқытудың дидактикалык негізін айкындауга 

үсынылған технологияларды эксперименттік жүмыс барысында дәлелдеу;
Студенттерге дидактиканьщ негізі жайлы түсінік пен ұғымның әр түрлі 

болуын нақтылы білім нысандарынан тапсырмалар беру аркылы сараптама 
жасау жүзеге асты. Студенттің іскерлігі, кабылеті, икем-дағдысы жайлы 
корытынды жасауға семинар, тәжірбиелік сабақгардан гөрі лабораториялык 
сабақтың мүмкіндігі мол екендігіне көзіміз жетгі.

Проблеманы өздігінен шешу үшін оқытушы студенттерге теориялык 
және практикалық тапсырма оереді. ил үшін дидактикалык негіздщ нысаны 
болып келетін пәннін ішкі заңдылықтары мен окыту принциптерін шебер 
кабыстыра білетін іскерлік өнері қажетгілігі аңғарылды.

Студенттер сабактың бүл түрінде өздерінен бүрын ғылым шешкен, 
бірақ оларға таныс емес мэселелерді карастырады. Зерттеу сабағында 
студенттердің танымдык іс-әрекеті дидактикалык негіздің ғылымилық 
принциптерін ашатын орындалымға жақындайды. Басқаша айтқанда, 
студенттердің зерттеу жүмысының кезендерін еске сактау.

Зерттеу үшін студенттерге эр түрлі деңгейліктегі тапсырмалар беріледі. 
Тапсырманы нактылап. жіктеп орныдау үшін коғамдык пәндерден алған 
теориялык жэне практикалык білімді еске түсіріп, зертгеуге кіріседі.
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Зерттеу жүмысынын барысында студенттер әрбір тапсырмадағы назар 
аударарлық дидактикалык негіздің ғылымилық принциптерін саралайды. 
Оның өзіндік ішкі жүйелерінің мэнін алдымен жалкылап, одан кейін 
жалпылық сипатта айқындайды. Қоғамдық пәндерге тиісті 1) езіндік 
ерекшелігін, белгісін білдіретін нышандары мен 2) қасиетін сұрыптап, оған 
өзінің дүниетанымдық пайымын жасайды жэне 3) парасатты іс-әрекетін 
анықгайды.

Осы сияқты тапсырмалар студенттердің танымдық қажетсіну іс- 
әрекетін қалыптастырып, шығармашылық, креативтік ой-түйін жасауға 
мүмкіндік тугызады. Аддымен, танымдық деңгейліктер репродуктивтік, одан 
кейін эмпирикалық, келесі эвристикалық, проблемалы-зерттеушілік жэне 
шыгармашылық, креативтік секідді кезеқдерге бірте-бірте түсіну, түйсіну, 
сезіну, жағымды ұстаным бағытында дамиды. Аталған өзіндІк ерекшелігін, 
белгісін біддіретін нышандарын, касиетін сұрыптап, оган дүниетанымдық 
пайым жасау танымыньщ алты деңгейліктерінің бірінен соң біріне өту 
сатыларын жүзеге асырады.

Біздің зерттеу тәжірибеміздін қорытындысынан эксперименттік жұмыс 
төмендегідей түрлерге жіктелетіні анықталды:
1)студенттердш, танымын зерттеу эксперименту 2)белгілі бір ғылыми 
экспериментке қатысу; 3)саяхат жэне фактілер жинау; 4)архив 
материалдарын зерттеу; 5)рефераттар, баяндамалар, ғылыми жоба, 
дипломдық жүмыс, курстық және бақылау, тестіге жауаптар беру; 6)қосымша 
эдебиеттерді зерттеу.

Берілген эксперимент жүргізудің дидактикалык негізін Ресей 
ғалымдары ЕЛ.Голант, Б.П.Есипов, М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер, 
М.И.Махмудов жэне т.б. ғалымдар мен Ж.Б.Қоянбаев үш топқа бөлуді 
ұсынады. Бірақ, бүл зерттеулердің басымы жалпы білім беретін мектептерге 
арналған. Жоғары мектептің дидактикалык негізінің теориялык жэне 
практикалык үстанымын сараптап өткізу үшін үсынылган үш жіктемені 
біздер де басшылыкқа аламыз -  (Атауларын солай алғанымызбен, жоғары 
мектептің дидактикалык негізінін принциптеріне салынды).
1. Оқу-танымдық іс-әрекетін үйымдастыру жэне оны іске асару әдістері: 
Сөздік эдіс. “Педагогика”пәнінен түсіндірмелі сөздік кұрьілды, себебі осы 
мәселені шешу көзделді. Диалог, ішкі диалог, ішкі интериоризациясы,

с а ш қ ш п  алг ам
2. Көрнекілік эдісі. Оқу іс-эрекеті арқылы студенттердің сызба, сурет, 
матрица, фафик кұрастыруы, білімін демонстрациялауы, оку телесабағы. 
Бейне-фильмдер қоры. Тәжірибемнен дәлелдеу үшін Ғ.Мүсіреповтің “Талпақ 
танау” эңгімесінен видеофильм дайьшдалды.
3. Практикалық әдістер. Жұмыстьщ бұл түрінде жазбаша жауаптын сүлбасы, 
зерттеу қорытындылары, практикалық іскерлік сипаты, өзінің тәжірибесін 
калыптастыруы, өзін-өзі бақылау іс-әрекеті, алған мэліметін ғылыми негізде 
жалкылауы, жалпылауы, феномендігін шығаруы, силлоргизмге салу және т.б.

Оқу-танымдык іс-эрекетін ынталандыру, уәждендіру (қажетсінудің 
негізінде) эдістері. Зерттеу жүмысын ұйымдастырудьщ бүл түрі
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студенттердің білім мен гылыми меңгеруінің танымдық деңгейліктеріне 
тікелей катысы бар. Тек студенггін оку процесінде өзінің енбегін 
қызыгушылык, уәждік сипатта үйымдастыра білуі негізінде нәтижеге қол 
жетпек. Осындай ықыласы оянған студент өзінің зерттеу жумысына 
жауапкершілікпен қарайтын болады. Сонымен катар оқудың дидактикалык 
негізінін принциптерін іс-эрекетте қолдану мақсатында меңгеруге тиісті 
нысанныц коғамдық жэне жеке түлгаларға катысты маңыздылығын түсіну, 
түйсіну, ондағы сезімдік “суреттерді” козге елестету, нақтылап айтсақ, 
суггестивтік мәнін айқындау, талаптарын жіктеу, өзіне өзінің ризашылық 
көңіл-күйінің тууына нүсқау кұру, қолайлы жадай тугызу. Осындай іс- 
эрекеттің нэтижесінде студенттердің жүмысын багалау жэне мадактау немесе 
үялту.Мүның өзі этикалык талап пен мүддеге сәйкес болып көзделеді. 
Зерттеу жүмысынын ішкі заңдылыктарын лекциялык, практикалык, 
семинарлык сабактарда меңгермесе, жүмысының нәтижесі мардымсыз, 
немесе мүлдем жоқ болатыны дәлелденді.

Біз оқу танымдық іс-әрекеттін тиімділігін бакылау барысында өзінің- 
өзі білімін толықтырудың амалдарын қарастырдық. Мүндай зерттеу 
жүмысынын негізгі әдістері:
І.Ауызша бақылау, 2. Жазбаша бақылау, 3. Лабораториялык бақылау,
4.Машиналы бақылау, 5.Өзін-өзі бақылау.
Өндірушілік сапа. Қол жеткен табыстардың негізгі үрдістеріндегі 
әдіснамалык жүйені басқа субъектілерге колдана білу шеберлігі.

Оқьггудың жаңа технологияларын нэтижеге бағыттаудьщ үтымды 
жолы, әр студенттің ішкі білім корын жия білу жоспарын қүру амалы, 
интериоризациясы диагностикасыз жүзеге аспайды. Жогары мектеп 
дидактикасыньщ ғылыми-педагогикалык кезеңдерін үшке бөліп қарағанда, 
студенттің ішкі үсынымының парасатты іс-әрекетін кіші компоненттерге 
(қайталаным, эмпирикалык, эвристикалық, проблемалы-зерттеушілік, 
шыгармашылық, креативтік) ьщғайлау оқытушыдан жауапкерілікті талап 
ететінін зертгеу барысында кезіміз жетті. Оқытушының ғылыми түсінігі мен 
шеберлігінсіз диагностика формальді өтетІнін байқадық.
Біздің эксперимент жүргізген кезде байқаганымыз, ол студенттердің 
парасатты іс-әрекеті ширай түседі. Олардың танымдык ізденімпаздығыньщ 
қалыптасуын зерттеу мен аудитория сабақтарында, өзіндік жүмыстарды 
орындауы т.о.

Жүмыстардағы парасатты іс-әрекетінің жұмыс орындау процесінде 
жасалған бакылаулардын, нәтижелеріне сүйене отырью, танымдық парасатты 
іс-эрекетті калыптасу кезевдерін анықтау мүмкін болды. Олар:

Бірінші кезеңде (II курс) жеке түлғаның жогары мектеп оқу процесіне 
ыңгайлануы жэне жаңа ортага үйренісуі жүзеге асады. Екінші курс студенті 
оқу іс-эрекетінің жана түрлерін (лекциянын қүрылымын пайымдауы, 
түйсінуі, өздігінен әдебиетгермен толыктырылуы: Ой-түжырымын 
нақтылауы, семинар жэне практикалык сабақтарға даярланып менгеруі, 
студенттермен карым-катынасқа түсу мэдениетін игеруі, ез уақытын дүрыс
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пайдалана білуді үйренуі тиіс. Осы кезеңде танымдык парасатты іс-эрекет 
дағдыларын меңгеру, үйрену сияктьі эрекетгер жүзеге аса бастайды.

Екінші кезеңде (III курс) студент ғылыми әдебиет көздерінен 
болашақ мамандығына кажетті аппарат жиюга төселеді, интернет жүйесінен 
білімін арттьфуға ниеттенеді. Семинар, практикалық, зертханапык сабактарға 
дайындала отырып, студент өздігінен лекция әзірлейтін деңгейге жетіледі. 
Әдебиетгермен жұмыс істеуге тоселеді. Көпшілік алдына шығып сөйлеуге, өз 
ойын түжырымдауға, жүйелеп-тәртіптеуге жаттығады. Тақырыбы бойынша 
гылыми баяндама, жоба, дипломдық жұмыстар жазуға ыңгайланады. 
Танымдык іс-әрекетті парасат-бағам сипатында орындауға машықтанады.

Үшінші кезеңде (IV курс) студенггер теориялық білімімен 
шектелмей, оны тәжірибеде қолданудың педагогикалык технологияларын 
сұрыптап алуға және өзіндік мәні бар технология құрастыруга жатгығады. 
Осынын нэтижесінде, болашак мамандыгына байланысты кэсіпқойлык 
дамиды. Бұл кезең студенттің тұлгалық жеке басыныц танымдык көрінуі, 
калыптасу денгейлері мен білім көрсеткіштерінен нышан байкалады.

Кесте 2 - Жогары мектеп дидактикасыньщ даму елшемдіктері мен 
керсеткіштері_______ _________ _______

Олшемдері Көрсеткіштері

Лқпараттық-
мазмүндык.
(танымдық-
интеллектуадцыК'
әдіснамалық)

-жогары мектеп пэндерінде білімнің негізгі 
көлемінің мемлекеттік стандарт деңгейінде 
болуы
-Студенттердің біліктілігін тілін дамытуы, 
максатгы қоя білуі
-таным сапалары тәлім мен дамытушы кабілетін 
қалыптастыру үшін негізгі білім көлемінің 
болуы
-студенттің өзін қоршаған орта туралы түсінігі 
болуы
-жаңа қоғамның жағдайыцда гылыми 
жетістіктерді менгеруі, тарихи-философиялык 
дэстүрлер туралы мәліметтер болуы
- ш ш 'о л  даш оі i avDi и и л у ы .
Білімге гылымга, әлемдік білімге құштарлық, 
шығармашылық зерттеушілікке кызығушылық 
-өзара қарым-қатынас өнерін жана өзгермелі 
қоғамга ыңғайлап алуы;
-өзіндік гылыми тұжырымының болуы.
-жалпы ацамзаттық мэдени-рухани 
кұндылықтарды багалай білу іскерлігінің дамуы.
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Кесте 2-нін жалгасы

Өзінің білім мен ғылымын ізгілікті мәнде 
колдана алуы (ерікгілік, талаптылык, 
жауапкершілікке негізделген) Нормативті 
макұлданған іс-эркеттер технлогиясын игеруі 
жэне өзінің технологиясын кұрай білуі;
- студенттердің кабылдау жэне туйістеу 
эдістерін, пеихологиялык, физиологиялык 
дербестігін дара ерекшелігін білу;
- ездерінің құрбы курдастарынын және 
ересектерге білімі мен, ғьшымымен ыкпал жасай 
алуы, білімінің ортага кажеттігі, оның дамуы;
- өзінің табиғи ыңгайына карай кажеггілікке 
бағамы, ынтасы, сугтестиві, ассоциативті ойы, 
ойсандығы алынады;
- студенттің лексикалық кэсіби тілі, ғылыми 
пайым парасаты, шығармашылык шеберлігі, 
халықаралық, ғаламдык кеңістікке танылуы. 
Меңгерген білімнің ортасында шығармашылык 
сапада қолданылуы жэне оны қоғам 
өзгерістеріне сай ыңғайлап алу шеберлігінің 
ширай беруі

Берілген өлшемдіктер мен көрсеткіштер жогары мектеп 
студенттерінің танымдык іс~эрекетінің темендегідей децгейліктерін 
көрсетуге негіз болды:

Кайталаным деңгейі -  оқулық көлеміндегі, не дэріе дэрежесіндегі 
білімді қайталап, кейде оның біраз беліктерін назардан тыс қалдырып айтып 
беруі. Білім ішіндегі жүйені тұтас айкындай алмайды. Окытушының 
демеуінсіз өзідігінен білімін жетіддіре алмайды.

Эмпирикалық деңгей -  берілген акпаратты толык меңгергенімен, 
оны бағдарламалық көлемнен асырмайды. Білім негіздеріне терендей алмай, 
тек кұоылыстар мен процестерді тізОелей Оеру тұрғысында көрініп, оның 
заңдылыктарына мән бермейді.

Эвристикалық деңгей -  іс-әрекеті ізденімпаздық алгоритмге 
кұрылып, берілген окыту ныеанын толык меңгеріп, өз зақдылыктары мен 
кагидаларын іс-эрекетте пайдалана алады. Өздігінен білімін арттырып, 
ғылыми негізді айкындауға ынталылық танытады.

Проблемалы - з е р т т е у ш ш к  деңгеіі студент карастыратын 
мэселесінің кайшылығын тауып, оньщ шешімін ғылыми негізде анықтайды. 
Ойлау іс-әрекеті түжырымдар кұрастыруға, өзінің тарапынан түсінуге, 
талдауға, жинактап түйін жасауға, білім жиюға күштарлык танытады.

Мотивациялык -  
еріктілік 
(пеихологиялык)

Тәжурибешілік -  
шығармашылык 
парасатты (іс-эрекет 
мінез-құлык)
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Шыгармаіиылық деңгей - әдейі оқытушы тарапынан 
шығармашылык іс-әрскетті ұйымдастыруы. Студеиттің табиғи бойында 
шығармашылыкқа күштарлық болмаса да, окытушының сыртқы қозғаушы 
күші арқылы оньщ ыкыласьш іс-әрекетке қосуы.

Креативтік деңгей-студенттін жеке субъектілі тұлғаға табиғи бейімі 
арқылы ие болуы. Оқытушынын шеберлігі мен білімге ерекше ықыластануы. 
Өздігінен жұмысын аудиториядан тыс уақытта 60%-ке көтере алуы.
Мәселен, Жиембет жыраудыц шығармашылығынан айқындаушы 
эксперимент жумысын өткіздік.

Еңсегей бойлы Ер Есім түсында емір сүрген ел басқарушы биі болған 
Жиембет Бортоғашүлы (XVII г.) толғаулары тарихтың өзі секілді эсер етеді. 
Міне, осы материалды оқытудың дамытпалы технологиясына студенттер 
жіктеп, талдап берді:

Жиембет жыраудың “Тал шарбаққа мал сақтап, Тас қалага жан 
сақтап, Таскан екен мына хан!” деген ханньш екінші бір көлеңкелі мінезі 
Жиембеттің арқауына тіректік мақамда колданылады. Міне, бұл әрекеттің 
аньщтаушысы мьшалар: “Арқаға қарай көшермін, Алашыма ұран десермін 
,Ат күйрығын кесермін, Ат сауырын берермін, Алыста дэурен сүрермін 
Қарамасаң, Ханым, қарама, Сенсіз де күнімді көрермін!”. Бүл екінші 
құбылыстың іздендіру сүрағы:

“Жиембет ханның есірген мінезінен баска тағы да қандай көлеңкелі 
мінезін бетіне басады?” деген іздендіру сүрағына студенттер әдебиетті 
өздерініц карапайым тілімен мазмүндамай, мәтіннен жүйе тэртібін сактап, 
қүбылыстар мен эрекет қосындысын катар саралап, сүрыптап, жіктеп, 
эмпирикалык эдіс пен өзекті мәселені жыраудың үстанган мақсат-мүдцесіне 
жуықтатып шешеді.Оқу материалдарында жоқ деректерді іздеу процесінде 
студенттер таба біліп, жаңа білім корын жинақтауға дағдылануы.

Біздер аталған практикалық сабактарда студенттердің білім 
теориясының, немесе таньш теориясының негізінде ізденіспен толыкгырды.

Жаңаша оқытуда пікірді күрастырып алатын субъекті-студенттер. 
Олар жыраудың үстаған бағытын, максат-мүддесін, түжырымын. мәтіннен 
жоғарыдағыдай іздендіру сұрактарының көмегімен тапты. Сонда студент 
кішігірім ғалымдарша пікір туғызатын дэреже мен мәртебеге ие болып, езіне 
деген ce німі артады. Бірак, мүндай дамытпалы технологиямен талдап берген
v i^ ^ v n i i s и.

Біздер зертханалық сабақта студенттің білім мен ғылыми 
меңгеруіне қолайлы жадай туатынына көзіміз жетті. Қазақ әдебиетінен соңғы 
кезде шығармалары жаңадан танылып, ой-санамызға ез мэнінде орныға 
қоймаған, тың тақьірып Мэшьүр Жүсіп Көпеев шығармаларын синтездік 
талдау технологиясының үлгісінде зерттеуді жөн көріп, студенттерге 
тапсырма ретінде берілді. Бірак, оқытушы студенттердің ыктимал 
жауаптарын күні бұрын қүрып қойып, ең соңында сол қүрылғымен 
салыстырылып бағалайды. Міне, зерттеу жүмысын бағалаудың рейтингісін 
осылай жіктейміз.
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Нарыктық қоғамға мойыіісұнгысы келмейтін пенделердің 
пошымын Мәшьур Жусіп шығармашылығындағы “кедейлік” пен “байлык” 
ұғымдарынан табамыз. Мәселен, “Адам екі түрлі” деген өлеңінде 
дидактиканың ішіндегі философиялык түжырымды аңғарамыз:

-Бірінші адам: өрік, мейіз агаиіы същылды жемісінен дүние жүзі 
банра алады.

-Екінші адам: терек агашы сыңылды, отца отын болганнан 
басцага жарамайды, түіспейді (пендеіиілік децгей)
Жүптык топтаманы адам сипатына катысты алып, гұспалдап суреттеу 
аркылы бакытты болу және болмауы адамның өз қолында екеніне түжырым 
жасайды. Автор сезімге беріліп, көркем сөздің ұйқасы мен ырғақ үйлесімін 
куаламай, өмір суру өрісінің мэніне ерекше назар аударады. Бұл түжырым 
жалқаулар туралы. Кедей болар кері кеткен, уйкысы мол деген ұғымдармен 
терендей тусіп, нәпсісін семіртіп, онын қүрсауынан шыға алмай, заттық 
мағынадағы кедейлікке белшеден бататыны жайлы дәйекті сипаттарды өлең 
өрнегімен эсерлі бейнеяейді. Сөзімізді дәледдеу үшін өлеңге кезек берейік: 
Кедей болар кері кеткен, ұйқысы мол; Кедейліктің бір улкен жерік асы, 
Метонимия, шартгылык

Айналдырған екі жолдан канша мәнді, маңызды ой-түйін табамыз. 
“Кері кету”, “ұйқыда” бағынышты кейіптеумен сипатталған түтас 
“кедейліктің бір үлкен жерік асының” болуы жалқаулық жүрген жерде, 
“кедейлік кол үзбейді”. Өлендегі инверсия, кедейліктің адам кейпінде 
суреттелуі-терең ойдың, болашақ үрпактың нүр шапағына, күт сәулесіне, бақ 
болмысына өрлеуіне қозғаушы күш. Бүдан үлкен пайда келмек. 
Интерпретация жасап, эдебиет теориясының ішкі бөліктеріне жіктеп, 
студенттер оған дәйекті жауаптар қарастырды.

Қалыптастыру эксперимент барысында рейтинг жүйесіне салынып, елу 
уш сипат сүрыпталып алынды. Берілген мәтінді парасаттамай, күр 
суылдатып жатқа айтудан үтарымыз шамалы. Сетті есеп жүйесін 
окьпушылардың өздері алдын-ала пішіндеп алады. Ол үлгіні студент қолына 
үстата салмайды. Студенттердің де 53 сипатты дөп табу үшін эвристикалық- 
зерделеу сүрактары қойылады. Олар мыналар: Мәшьүр Жүсіп Көпеевтің 
“Калмады ойлай-ойлай басымда ми” өлеңнің экепозициясы, сөз басы қандай 
стиліне негізделген, мүндай стильді кімнің шығармашылығынан 
кездестіреміз.

-өлеңнің рухани нэрі, кандай сипатта суреттеліп тұр? 
-психолог-данышпан екендігін қалай аңгарамыз?
-перцевтивті, аппаерсепселі эдістердің маңызы мен ассоциативті 

қүбылыстарды қалай бейнелеген?
-данышпан ойлау, корытынды байлам жасау эрекеттеріне қандай қам 

жасайды?
-өлевде “дене”, “ізгілік ” сипатгары Абай шыгармашылыгандағы 

силлогизммен үндесе ме, үңдессе салыстыра аласың ба?
-елеңдегі жалпы қүбылыстар мен тутас түжьфымдарды жеке саралау 

қолыңнан келе ме?
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-жалпы түтас гұжырым не үшін өлеңнің басқа шумақтарында келген? 
-адамды ізгі Жан үлгісіне ынталандыру мақсатында автор қандай 

нүсқауларды жіктеп береді?
-аталған жалпы түтас тұжырымдар жеке жеке тізбеленіп, дэйекті 

үрдістерге қалай жіктеледі? жэне т.б.
Берілген зертханалык сабақтарында эксперименттер жүргізіліп, 

студентгердің белсенді және танымдық ізденімпаздықтарының 
деңгейліктерін бағалау жүмысы өткізілді. Теориялык болжамдарды тексеру 
және бақылау жүргізу мақсатымен өткізілетін зертханалық сабактардың мэні 
зор. Сөйтіп, студенттердің дүрыс орындағаны тек 20%.

Жүлма жад белгілі білімді жай есте үстау, керек уақытында сыртқа 
шығару. Ал пәлсапалық жад белгілі бір білімнін принципін, ережесін, 
теориясын категориясын айтып беру.

Зертханалык жүмысты жүргізудің тиімділігін анықтау үшін 
эксперимент жүргіздік. Мәшьүр Жүсіп Көнеев шығармаларына талдау 
жүмысын студенттер ешбір қиындыксыз орындады. Сол секілді 
ізденімпаздық деңғейліктеріне, жеке түлғалық сипатына жіктеп, эксперимент 
жасағанда, кейінгі етілген Мәшьүр Жүсіп Көпеев шығармашылығын талдау 
барысында төмендегідей деңгейліктердің динамикасы шыкты:

Эксперименттік соңғы бакылау жасау кезінде білімдік, таньгмдық 
елшемдер, оның бірлігі, студенттердің алған білімдеріне герең жан-жакты 
корытынды жасауына дағдыландырын өздерінің кэсіби бағытын таңдауына 
эсер етті.

Кесте 3 -  Студенттердің парасатты іс-эрекетінің деңгейі

Деңгейліктер Эксперимент 
Жұргізудің алдыңгы 
кезеңі

Эксперимент 
Жүргізудің соңғы 
кезеңі

1 .Қайталаным деңгейі 40,1% 42,2% 15% 23%
2.Эмпирикалық деңгейі 15,2% 26% 26% 29%
З.Эвристикалык деңгей 22% 24% 24% 28%
4.Проблемалы-зерттеушілік 20% 22% 22% 35%
5 .Шығармашылык 19% 21% 23% 32%
о.ічреативтік 1 Г/о ІУ% 22% 32%

Мүндай эксперимент жиі жүргізілудің нэтижесінде студенттер мынандай 
түжырым жасады:

Білім мен оқыту теориясының нәтижесі ееептеліп, 10% -тен кем 
көрсеткіш, 7,5% -ке төмен түсті. Мүның басты себебі-дидактикалык негіздің 
маңызды деген түстарына студенттер ерекше мэн беріп, өздерінің пайымына 
өз түсініктерімен жадында түрақтандыра алмайтыны. Әрине, студентгің 
ондай дүниетанымы дамуы үшін оқытушының окьпу процесін оның 
теориясының мазмүнын саралап талдау түстарына айрыкша көңіл бөліп, 
жаттыктыру амалын тәжірибеде көп қолдану көзделеді. Мүңдай амалды
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тәжірибемізде қолданып көріп, үшінші осы мәселеге спиральды тәсілмен 
оралып зерттегенде, студенттердің білім көлемі алғашқы жэне еоңғы 
көрсегкітерден (1,01%,7,05%) артып, 20%-25%-ке дейін көтерілді.

Осы студенттер мемлекетгік емтиханда ең жоғары көрсеткішке барлық 
студенттердің 40% “өте жақсы”, ал 60% “жақсы” деген багага ие болды. 
Сөйтіп, Ж.Аймауытовтың пеихологиялык ілімін педагогиканың бір саласын 
окытудын дидактикалык негізінің жүйесінде қарастырып қабылдаумен 
бағалау технологиясының бүгінгі кеңістігіне де нэтижелі кызмет етер 
қозғаушы күшінің мол екеніне кезіміз жетті.

Қорыта келгенде, айтып отырган нысананьщ маңызын ашу процесінде 
ғылым мен білім меңгеруші үнемі ой-түжырам, лекеикалык қор, мэдени 
деңгей меңгереді. Нәтижесінде, өзі де шығармашылык онім жасауға 
мүмкіндік алады.

Сонымен, проблеманы теориялык түрғыда зерттеу нәтижесі мен 
тәжірибе-экеперимент жұмысыньщ корытындысы бізге мынадай түжырым 
мен үеыныстар жасауга мүмкіндік береді:

-қоғамның экономикалық, мэдени, білім, ғылым салаларындағы 
өзгеріетерге байланысты үнемі жаңарып дамитын жоғары мектептегі окыту 
процесінің өзегі, білім мазмүны ізгілікті үстаным болып табылады;

-“Жогары мектепте оқытудың дидактикалык; негіздері” атты арнаулы 
курс бағдарламасындағы жаңа бағыттарды жүзеге асыру козделеді;

-Қазіргі жагдайда жогары мектеп дидактикасыньщ дамуы жэне орны, 
ерекшеліктері жайлы түжырымдарды еске алып отыру карастырылады.

-Жогары мектепте студенттердің танымдық деңгейліктерге жіктей білу 
технологиясы үсынылады;

-жоғары білімді өздігінен дамытудың педагогикалык негіздері 
сараланады;

-Біліктілік, тәрбие, дамыту секілді қабілеттілікті сабактастықта, 
үштастықта алудың модельдері жасалды.

-эвристикалык, проблемалық, программалык, модульдік 
технологиялардың ерекшеліктері айқындалды.

-жогаргы мектепте студенттерді окытудың кэзіргі жағдайының сипаты 
ашылды;

-зерттеу мәселесі бойынша эксперименттік-тэжірибелік жүмыстар 
жүргізілді.

-студенттердін білім мөлшерін межелеудің диагноетикасы қүрылып, 
багалаудын рейтинг жүйееі берілді 
Үсыныстар;

•Қазіргі жогары мектеп процесіне “жогаргы мектепте оқытудың 
дидактикалык негіздері ” атты арнаулы курс бағадарламасын ендіру; 
•Түлғаның ішкі мүмкіндігін ашарлык педагогикасын технологияларды іс- 
тэжірибеде үтымды қолдану.
•Дидактика саласындагы гылыми еңбектердің ең қүнды деген ой- 
тұжырымдарын сұрыптап, оны басшылыкка альп, үздіксіз дамыту;
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•Студенттердің (субъектілі) қайталаным, эвристикалык, ізденімпаздық- 
зерттеушілік, шыгармашылык, креативтік деңгейліктеріне тапсырмаларды 
ыцғайлап берудің педагогтік технологиясын іс-әрекетіне пайдалану 
•Дәрістік, семинарлық, хэжірибелік, зертханалык жұмыстардың 
ерекшелігін ескеріп, уақыт талабына сай еткізу;
•Эксперименттің айқындаушы, қалыптастырушы, бақылаушы 
компоненттерін қоғамдық пэндерге батыл енгізу.
Ойды тұжырымдай келгенде, біздің зерттеу проблемамыз еліміздің 
ғаламдык кеністіктен ереше орьш алуына септігін тигізеді деген 
ұгымдамыз. Білікті де зиялы жастар оқытудың жаңа бетбұрысынан нәр 
алса, болашақтың алаңсыздығы даусыз дей отырып, бізде жоғары мектеп 
дидактикасын толығымен талдап шештік деп айта алмаймыз. Адцағы 
уақытта жоғары мектеп дидактикасы өркениеттілік, демократиялық даму 
бағытына сай әлемдік тәжірибе негізінде, ғылымдар байланысы 
түрғысыңца зерттеу келешектің ici деп білеміз.
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РЕЗЮМЕ 
Жуматаева Енгилика

Научно-педагогические основы развития дидактики высшей школы. 
Специальность: 13.00.01. - Общая педагогика, история педагогики, 

образования и этнопедагогики.
Актуальность исследования: Наука и образование -  глобальные 

факторы развития современного общества. В настоящее время происходит 
реформирование системы образования: предлагаются новое содержание, 
подходы, возникают иные отношения, иной образовательный менталитет. 
Новые тенденции в развитии образования, вызывающие необходимость 
приведения учебного процесса в соответствии высшего образования 
современным темпам общественного развития. Поэтому вполне закономерно, 
что ставится весьма ответственная задача по разработке научно
педагогических основ развития дидактики высшей школы.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс высшей 
школы.

Цель исследования: научно-педагогическое обоснование развития 
дидактики высшей школы и практическая разработка ее технологии.

Теоретико-методологическая основа: теоретико-методологическая 
основа данного исследования составляет концептуальные положения теории 
поэтапного формирования умственных действий, теории целостно
педагогического процесса, содержания образования, теоретические 
положения личностно-деятельного, системного и личностно
ориентированного подходов в формировании целостного образа личности 
будущего специалиста в процессе обучения в условиях современного вуза. 

Методы исследования:
- монографические (теоретический анализ философской, общенаучной, 
психолого- педагогической литературы по проблеме исследования);
- прогностические (экспертная проверка, использование графических схем и 
матриц);
- диагностические (анкетирование, специальные рекомендации);
- обсервационные (целенаправленные наблюдения, беседа, интервью
ирование);

- праксиметрические (анализ опытно-экспериментальной работы). 
Научная новизна и теоретическое значение исследования.

1. Изучен историко-философический генезис общей дидактики.
2. Выявлены теоретико-методические основы закономерностей развития 

дидактики путем отбора в высшей школе.
3. Составлена модель созидательной деятельности
4. Выявлена педагогическая технология преподавания в высшей школе.
5. Состашіена программа специального курса «Дидактические основы 

преподавания в высшей школе», экспериментально проверено внедрение в 
практику.



Практическое значение исследования:
В соответствии с учебными программами, типовыми планами для 

студентов высшей школы, характеристике на специальность и другими 
документами составлены формирующие дидактическую основу 
преподавания учебные средства, монографии, дидактика высшей школы, 
«Учеба и организация научного труда», «Преподавание и интеграция теории 
образования», «Научно-технологические проблемы преподавания», 
«Традиционный и инновационный процесс освоения знаний», 
«Познавательная деятельность студентов», «Технология развития на научной 
основе аудиторных и самостоятельных знаний», «Модель структурного 
анализа», «Программное, проблемное, модульное обучение», «Влияние 
дидактической цели оценки разбора и обобщения малых элементов на 
результаты обучения» и т.п. руководства. Результаты исследования можно 
использовать в высших учебных заведениях в целях развития квалификации 
и познавательной деятельности.

На защиту выносятся следующие положения:
1.Обоснование развития дидактики высшей школы с позиций философии, 
педагогики, психологии.
2.Выявление закономерностей дидактики высшей школы, применение их на 
практике.
3.Система ориентирования содержания образования на обучающую, 
воспитывающую, развивающую деятельность.
4.Технология включения студента в высшей школе к созидательной 
деятельности в соответствии с изменениями в обществе.
5.Программа специального курса «Дидактические основы преподавания в 
высшей школе».

Достоверность и обоснованность научных результатов
обеспечиваются участием автора в составлении специальной курсовой 
программы к проблеме исследования и доказательством в теоретико
методическом плане, соответствием содержания исследования научному 
аппарату, использованием педагогических технологий на основе 
диагностики, внедрением в дидактику высшей школы учебно-методических 
комплексов, а также использованием опыта многолетней педагогической 
деятельности.



RESUME 
Zhumatayeva Englika

The Scientific-pedagogical bases of didactic development o f higher school. 
Specialty: 13.00.01.- General pedagogic and history o f  pedagogic, education 

and ethno pedagogic.
The actuality of the research: Science and the global factors of 

development o f modem society.
At present the reformation o f  higher school is taking place: the new content 

and approaches are suggested, appears the order attitudes and other Educational 
mentality. The new tendencies in development o f education requires conformity o f 
higher education recent o f  social development. It is normal to set up responsible 
tasks for working out the scientific- pedagogical basis o f  development o f higher 
schools.

The object o f research: the educational process o f  Higher School.
The aim of research: the Scientific theoretical basis o f  development o f 

higher school. Didactics and practical work outs o f  a technology. Theoretical 
methodological base o f the present research consists o f  conceptual position of 
theory o f stages o f formation of intellectual activities and the theory of Unity 
pedagogical process, the content o f  education and theoretical position o f personal 
activity, systematical and personal oriented approaches in upbringing and 
Education.

Theoretic methodological base: theoretic methodological base o f this 
research constitutes conceptual situations of partial forming theory of mental 
actions, theory o f whole pedagogical process, content o f education, theoretical 
situations o f person energetic, systemic and person oriented approaches in forming 
o f  whole personal image of future specialist in process o f training in conditions of 
modem Institute o f higher education.

The methods of research:
- monographic (theoretical analyze o f philosophy, general-scientific, 
psychological and pedagogical literature in the problem o f research):
- prediction (the expert control, usage o f graphical scheme matrixes)
- diagnostic (questionnaire design, special recommendations);
- observatorical (goal-directed observation, conservation, interviewing)
- proximetrical (the analyze o f experienced- experimental work)

Scientific novelty and meaning of theoretical study:
1. historic-philosophical genesis o f  general didactics is studied.
2. theoretic methodical bases o f mechanism o f didactic development by selection 
in higher school are established.
3. the model “Парасатты ”
4. Pedagogical teaching technology in the higher school are established.
5. the program o f special course “Didactic bases o f teaching in the higher school” 
is formed and introduction in practice is experimentally tested.



Practical significance o f  research: training assets, 
monographs, didactic of higher school “Studying and 

organization of scientific labor”. “Teaching and integration 
of theory of education”, “Scientific and technical problems”, 

“Traditional and innovation process of knowledge 
mastering”, “Cognitive of development of audit and 
independent knowledge”, “The model of structural 

analysis”, “Program, problem and modular training” 
“Influence of didactic aims, appraisals of generalization of 

smaller elements on training results” are formed in 
accordance with curriculum, standard plans for students of 

higher schools. Results of researches are possible use in 
Institute of higher education in an effort with development 

qualification and cognitive activity.
It is introduced to defense:

1. Basing of didactic development of higher school from 
Philosophical pedagogical and psychological positions.

2. Detection o f didactic regularity o f higher school and practice.
3. Position control system o f content in education for training upbringing, 
developed activity.
4. Technology of student in higher school to workmanship in accordance 
with changes in society.
5. The program o f special course “Didactic bases o f teaching in the higher 
schools.”

Proving and validity o f research results are provided by author’s 
participations in composition o f special term program to the problem o f research 
and by the proving in theoretical and methodical plan in accordance with content 
o f research to scientific apparatus, and by using o f pedagogical technologies on the 
bases of diagnostic, introduction in didactic in higher school of teaching and 
methodical system also by using o f experience o f the long-term pedagogical 
activity.
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