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п.ғ.д., профессор 



Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері” атты Жолдауында«Барлық 

жастағы азаматтарды қамтитын білім беру 

ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды 

жеделдету қажет. Білім беру 

бағдарламаларының негізгі 

басымдығы өзгерістерге үнемі бейім 

болу және жаңа білімді меңгеру 

қабілетін дамыту болуға тиіс» деп, жоғары 

оқу орындары білім беру 

бағдарламаларының еңбек нарығындағы 

сұранысқа сай және оның білім беру 

ортасымен жаңаша бағытта қамтамасыз 

етілуін ескертеді. 

 

Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері” атты 

Жолдауында 



 

 

Білім беру 

бағдарламасын 

дайындау 

Әлеуметтік тапсырысқа сай маманды 

кәсіби деңгейде дайындау нәтижесі 

мен мазмұнының сәйкес болуы, яғни 

кәсіби-педагогикалық міндет. Бұдан 

маманның моделін жасау, біліктілік 

сипатын анықтау. 

 

Білім беру 
ресурстары 

Маман дайындаудың соңғы 

нәтижесін  білім берудің мақсатына 

сай педагогикалық-психологиялық 

жүйені құру және білім беру 

ортасымен қамтамасыз ету.  



Білім беру ортасы туралы психологиялық, педагогикалық 

тұжырымдар  

Психологиялық 
тұрғыда  

• білім беру ортасы - дамыта оқыту іске асырылатын, нақты түрде 
реттелген білім беру кеңістігі. Бала қабілеттірек болады, егер 
әлеуметтік-заттық ортада өзінің әрекеттерін үнемі жетілдіруге 
мүмкіндігі болса (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 
Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин және т.б) 

Педагогикалық 
тұрғыда 

• Н.Е.Щуркованың ойынша, пәндік-кеңістік, іс-әрекеттік, жағдаяттық 
және мәліметтік-мәдени кеңістік атты компоненттерді бөліп 
қарастырды 

• «білім беру ортасы» түсінігінің философиялық аспектілеріне, оны 
жобалау тәсілдері мен технологияларына мән береді 
(В.И.Слободчиков, В.А.Петровский, Н.Б.Крылова, М.М.Князева 
және т.б.) 

Әдістемелік 
тұрғыда 

• жеке тұлғаның қалыптасу процесі үшін дамыта білім беру ортасы 
маңыздылығының негізгі үш параметрін қарастырды: мақсат қою; 
дамыта білім беру ортасын педагогикалық құбылыс ретінде түсіну; 
педагогикалық ғылым тұрғысынан дамыта білім беру ортасын 
қарастыруда танымдық белсенділікті қалыптастыруда нәтижелі 
әдістер мен тәсілдерді іздеу.  



Білім беру ортасын зерттеулердің 

үш бағыты 
Зерттеулердің бірінші бағыты білім беру 
тәжірибесін жақсарту үшін құрылатын 
жағдайлар ретінде білім беру ортасына 
шоғырланады 

Зерттеулердің екінші бағыты білім беру 
ортасын құрудың ұйымдастырушылық 
факторларына шоғырланады.  

Зерттеулердің үшінші бағыты виртуалды 
ашық ақпараттық ресурстар арқылы жүзеге 
асырылатын, шектеусіз желілік білім беру 



Зерттеулердегі білім беру 

ортасының  типтері  
Инновация
лық ортаны 

• (Г. Беляев, 
М. Диденко, 
Ю. Карпова 
, 
К.Нағымжа
нова және 
т.б.),  

Ақпараттық-
білім беруші орта 

•(А. Андреев, И. 
Захарова, А. 
Остроумова, 
Ж.Қараев, 
К.Беркімбаевж
әне т.б.), 

виртуалды 
ортаны 

рефлексивті 
ортаны  

• (Т. Давыденко 
және И. 
Шумакова, А. 
Малахова 

Н. Королева, А. 

Митина,  

Н. Рыжова 



ЖОО-да кәсіби және тұлғалық-ынталандырушы ортаны 

құрудың технологиялық негіздерін қалыптастырудың 

әдіснамалық негіздемелері 

І  

Әдіснама 

лық 
негіздеме 

•  бұл  субъектілерді ынталандыратын ЖОО-ның болмысының 
материалдық, педагогикалық және психологиялық 
факторларының жиынтығы ретіндегі тұлғалық-
ынталандырушы ортаны анықтау. 

2 
Әдіснамалы
қ негіздеме 

• бұл адамның мүмкіндіктер ретінде қарастыратын материалдық 
дүниенің барлық нысандарының, заттары мен құбылыстарының 
көптеген алуан түрлі қасиеттерді (сапалар) меңгергендігі туралы 
онтологиялық қағида.  

3 -4 

Әдіснама-
лық 

негіздеме 

• ынталандыру үдерісінің психологиялық механизмі алынады. Ол 
«стимул» ұғымы арқылы түсіндіріледі, ол ұғым іс-әрекет 
субъектісінің немесе ұжым мүшесінің белсенділігін оятуға, 
бастамаға, іс-әрекетке ынталандыруға, қызықтыруға көмек беретін 
құралдың бірі ретінде анықталады.  

• Тұлғаға білім беру және студентке бағдарланған орта құру 



Жоғары педагогикалық  оқу орнының білім беру 

ортасының негізгі типтері 

1) жаңашылдықты 
ендіру бойынша 
(дәстүрлі және 

шығармашылық-
инновациялық);  

2) іс-әрекет түрлері бойынша 
(ойын, оқу, кәсіби, 
коммуникативті); 

3) қоршаған ортаның 
ерекшеліктері бойынша 

(табиғи, әлеуметтік, 
ақпараттық-білім 

беруші, виртуалды) 

4) тұлғаға әсер етудің 
ерекшелігіне қарай 
(денсаулық сақтау, 

дамытушы, тәрбиелік 
және рефлексивті). 



Білім беру ортасына қойылатын талаптар: 

 

 1) Орта элементтерінің эстетикалық тартымдылығы 

(ғимараттар мен құрылыстың сәулеті, заманауи дизайн, 

бөлмелердің дизайны, атаулы аудиториялар, оқытудың 

заманауи компьютерлік және ақпараттық құралдары, ғылыми 

және зертханалық зерттеулер жүргізу); 

 2)Білім беру мазмұнының проблемалығы және зерттеушілік 

сипаты, оның ЖОО-ы түлектерін кәсіпқой-тұлға-азаматтар 

ретінде даярлауға айқын көрінетін бағыттылығы; 

 3)Студенттер мен оқытушылардың кәсіби-тұлғалық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға және жеке білім беру 

траекторияларын таңдауды қамтамасыз етуге вариативтілігі; 

 4)Білім беру үдерісі субъектілерінің қарым-қатынасы мен өзара 

әрекеттестігінің психологиялық-педагогикалық мәдениетінің 

жоғары деңгейі, оның жағымды сезімдермен, эмоциялармен 

және көңіл-күйлермен толықтырылуы. 

 

 



Кешенді химия-биологиялық 

ғылыми зерттеу орталығы 
 

 

Атомдық-абсорбциялық  пектрометр 

PinAAcle 900T, Perkin Elmer 

ИҚ-спектрометр ALPHA, 

Bruker 

Рентген фазалық 

дифрактометр Rigaku, 

Miniflex 300/600  

Хромо масс-спектрометр 

Trace 1310 
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Алматы қаласы білім басқармасы;  

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті; «Дара» 

қайырымдылық қорының бірлестігімен  

психологиялық-педагогикалық өңдеу 

кабинеті 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен 

оқу-әдістемелік жұмыстарды 

жетілдіру 

студенттері мен қызметкерлердің 

инновациялық және қолданбалы 

ғылыми зерттеулерін жүзеге асыру; 

практикаларын ұйымдастыру;  

Психологиялық-педагогикалық өңдеу кабинеті 

психологтар, логопедтерге 

арналған семинарлар мен 

консультацияларды өткізу; 



 

 

НАЗАР ҚОЙЫП 

ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ! 


