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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Жоғары оқу орындары студенттерінің оқырмандық 

мәдениетін дамыту. 

Зерттеудің мақсаты: ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытуды 

теориялық тұрғыдан негіздеу, кешенді бағдарламасын жасау және оның тиімділігін 

тәжірибелік-экспериментте сынақтан өткізу.  

Зерттеу міндеттері:  

ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздерін айқындау; 

- студенттердің «оқырмандық мәдениеті» ұғымының мәні мен мазмұнын 

нақтылау;  

- ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделін жасау;  

- студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың кешенді бағдарламасын 

әзірлеп, тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру.  

Зерттеу әдістері: а) теориялық: психологиялық-педагогикалық, әдістемелік, 

мәдениеттанушылық, лингвистикалық, әдебиетті пәнаралық талдау, нормативтік 

құжаттарды зерделеу, зерттеудің базалық анықтамаларын ұғымдық-

терминологиялық талдау, модельдеу және жүйелік талдау; б) эмпирикалық: 

педагогикалық байқау, педагогикалық эксперимент, студенттерге сауалнама 

жүргізу, олардың дербес және бақылау жұмыстарын талдау; в) өңдеудің 

статистикалық әдістері және педагогикалық эксперимент нәтижелерін ұсынудың 

графикалық әдістері. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі ережелер (дәлелденген ғылыми гипотезалар 

және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар: 

Студенттердің оқырмандық мәдениеті – жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру 

мақсатында мағыналық ізденіс пен шығармашылық белсенділікті қамтамасыз 

ететін, құндылық бағдарын өз бетінше анықтаумен, мінез-құлық икемділігімен 

сипатталатын үздіксіз тұтас жүйе. 

Оқырмандық мәдениет – жеке адамның рухани мәдениеті дамуындағы 

танымдық, шығармашылық, коммуникативтік, аксиологиялық функцияларды жүзеге 

асыратын мақсатты  саналы оқу үрдісі. 

- Жоғары оқу орны студенттерінің оқырмандық мәдениетінің құрылымы: оқу 

қажеттілігі, оқуға деген тұрақты қызығушылық, құндылық бағдарын өз бетінше 

анықтау, мінез-құлықтың икемділігі, мағыналық ізденіс пен шығармашылық 

белсенділік, жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру. 

- Әдіснамалық, мазмұндық және нәтижелік блоктарды қамтыған құрылымдық-

мазмұндық модель құрылымы, олардың әрқайсысы функционалды 

интегративтілікпен органикалық түрде үйлесетін автономиямен сипатталады. 

Әдіснамалық блок: мақсат, міндеттер, әдіснамалық тұғырлар мен принциптерді 



қамтиды. Мазмұндық блок: әдіс-тәсілдер мен формаларды қарастырады. Нәтижелік 

блок компоненттер, деңгейлер, диагностикалық құралдар және нәтижені анықтайды.   

- Үш бағыттан тұратын «Студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың 

кешенді бағдарламасы: «Оқырман шеберханасы» клубы; «Кітап – табысқа апарар 

жол» пікірсайысы; «Педагогтардың мектептегі нормативтік құжаттары және оны 

жүзеге асыру» элективті пәнінің мазмұны. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

- ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздері отандық және шетелдік ғалым зерттеушілер еңбектерін 

талдауымен айқындалды; 

- «Студенттердің оқырмандық мәдениеті» ұғымының мәні мен мазмұны 

нақтыланды;  

- ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі әзірленді;  

 ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың кешенді 

бағдарламасы әзірленіп, тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік арқылы дәлелденді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының негіздемесі 

ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі: 

Бірінші нәтиженің жаңалығы зерттелген мәселенің шеңберіндегі 

тұжырымдамалық ғылыми ережелерді жан-жақты талдаумен, ЖОО студенттерінің 

оқу мәдениетін дамытудың негізі ретінде мәдениеттанушылық, аксиологиялық, 

синергетикалық, ақпараттық-цифрландырылған әдіснамалық тұғырларды 

жүйелеумен; оқу мәдениетін тұлғаның жетекші қызметі ретінде анықтаумен және 

"Оқырман ұлт ", "Рухани жаңғыру" жобалардың міндеттерін шешумен негізделеді.  

Екінші нәтиженің жаңалығы мен маңыздылығы ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың "Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркендеуінің жүйелі негізі" 

атты Қазақстан халқына Жолдауынан туындайды (01.09. 2021). Бұл тұрғыда ЖОО 

студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың құрылымы мен мазмұны 

нақтыланады және авторлық анықтама беріледі. 

Үшінші нәтиженің жаңалығы «Білімді ұлт». «Сапалы білім беру» (12.10. 2021)  

ұлттық жобасының міндеттеріне сәйкес келеді, білім беру процестерін жаңғыртуға 

және оқырман ресурстарын цифрландыруға, студенттердің оқырмандық мәдениетін 

дамытуды модельдеуге бағытталған. 

Төртінші нәтиженің жаңалығы жоғары оқу орындары студенттерінің 

оқырмандық мәдениетін дамытуға бағытталған кешенді бағдарламаның әзірлеумен, 

олардың тиімділігін эксперименттік тұрғыда негіздеумен байланысты. 

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесінің 

сипаттамасы: 

Диссертация тақырыбы бойынша жалпы 14 ғылыми еңбегі жарияланып: оның 

ішінде1 Scopus базасына енген  және 1 шетелдік журналда, 3 мақала ҚР БжҒМ Білім 

және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми 

басылымдарда, 7 халықаралық ғылыми конференциялар жинақтарында, 1 оқу-

әдістемелік құрал әзірленіп, 2 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік алынды. 

Барлық жарияланымдар жүргізілген зерттеу барысында дайындалған.  



1. The development of the university's readers' culture//Cypriot Journal of Educational 

Sciences,  (2022), March. Т.17, В. 3, С. 13,  Birlesik Dunya Yenilik Arastirma ve 

Yayıncilik Merkezi. ISSN:1305-9076E-ISSN:1305-905X (Co-authors: Absatova M., 

Klimenko T., Abdrakhmanova R., Shagyrbayeva М., Ospanbekova M. 50%).  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85129552370&origin=AuthorNamesList&txGid=7aa06ba5cf2b09e8fe3f29ed2421ba95&i

sValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETA

ILS_EXPORT:1 Мақалада оқу әрекеті жеке және қоғамдық өмірдегі адамдарға әсер 

ететіні анықталаған.  

2. Некоторые инновационные методы и формы развития читательской 

культуры личности// Международный центр научного сотрудничества «Наука и 

Просвещение». EUROPEAN RESEARCH: Сборник статей XXXVI Международной 

научно-практической конференции - Пенза, 2022. С 85-88. (100%) 

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2016/05/001-2.jpg 

Мақалада «жеке тұлғаның оқырман мәдениеті» ұғымының мәнін анықтайтын 

және жеке тұлғаның оқырман мәдениетін дамытудың кейбір инновациялық әдістері 

мен формалары қарастырылады.  

3.Студенттердің оқырмандық мәдениетінің құрылымы//Абай атындағы 

ҚазҰПУ Хабаршысы. Педагогика ғылымд.сериясы. - Алматы, 2019. - №3(69). 73-77 

бб. (М.А.Абсатовамен авторл. бірлестікте- 80%) 

http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20191209031352.pdf 

Мақалада ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде «оқырмандық 

мәдениет» ұғымын жан-жақты талдады.  

4. Өзін-өзі ұйымдастыру студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың 

шарты ретінде /С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы. Педагогикалық 

сериясы - Павлодар, 2019. 15-21 бб.  (М.А.Абсатова, Р.Б.Абдрахманова 

авторл.бірлест.- 80%)  https://vestnik-pedagogic.tou.edu.kz/storage/journals/26d69e38-

fe0b-45e4-af3f-f94243749a15_pedagogika_4_2019(1).pdf  

Мақалада студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың жолы ретінде өзін-

өзі ұйымдастыру мәселесі қарастырылады.  

5. Студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың жетекші қағидалары/ 

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Педагогика ғылымдары сериясы. - Алматы, 

2019. - №4(64). 87-91бб. (М.А.Абсатова авторл. Бірлестікте - 80%). 

http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20200113110758.pdf  

 Мақалада студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың жетекші 

қағидалары ұсынылады, әрбір қағиданың мәні анықталады. 

6. Студенттердің оқырмадық мәдениетін дамытудың кейбір ерекшеліктері/ 

«Мұғалім бейнесі-ұлт мәртебесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының мақалалар жинағы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті. - Шымкент, 2019. 13-16 бб. (М.А.Абсатова авторл. 

Бірлест.- 80%) Мақалада студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың кейбір 

ерекшеліктері сипатталады. 

7. «Оқырмандық мәдениет» түсінігінің сипаттамасы /«Inn & Science Asia» 

ғылыми-білім беру орталығы. «Ақпараттық және экономикалық бірігу 

жағдайындағы білім берудің өзекті сауалдары» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы. - Өскемен, 2019. 18-22 бб. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129552370&origin=AuthorNamesList&txGid=7aa06ba5cf2b09e8fe3f29ed2421ba95&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129552370&origin=AuthorNamesList&txGid=7aa06ba5cf2b09e8fe3f29ed2421ba95&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129552370&origin=AuthorNamesList&txGid=7aa06ba5cf2b09e8fe3f29ed2421ba95&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129552370&origin=AuthorNamesList&txGid=7aa06ba5cf2b09e8fe3f29ed2421ba95&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2016/05/001-2.jpg
http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20191209031352.pdf
https://vestnik-pedagogic.tou.edu.kz/storage/journals/26d69e38-fe0b-45e4-af3f-f94243749a15_pedagogika_4_2019(1).pdf
https://vestnik-pedagogic.tou.edu.kz/storage/journals/26d69e38-fe0b-45e4-af3f-f94243749a15_pedagogika_4_2019(1).pdf
http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20200113110758.pdf


(М.А.Абсатова авторл. Бірлестікте- 80%) Мақалада оқырмандық мәдениеттің 

құрамдас бөліктері ретінде: оқырманды сыни ойлауға, талдау мен синтездеуге, 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру сияқты маңызды көрсеткіштері 

сипатталады. 

8. The ways for development of reading culture of students./ «Психологиялық-

педагогикалық білім берудің өзекті мәселелері мен перспективалары» атты 

халықаралық қашықтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның ғылыми мақалалар 

жинағы. Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы, 2020. 223-226 бб.- (100%) Мақалада 

студенттердің оқырмандық мәденитін дамытудың тиімді жолдары анықталады. 

9. Буккроссинг және флешмоб ‒ білім алушылардың оқырмандық мәдениетін 

дамытудың мүмкіндіктері ретінде. /«Білім беру, дене мәдениеті, туризм және 

спорттағы инновация» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 

Қазақ спорт және туризм академиясы- Алматы, 2020. 39-41 бб.- (100%)  

Мақалада автор зерттеуде оқырмандық мәдениет пен оқырмандық құзыреттілік 

ұғымдарына тоқталады. Буккроссинг және флешмоб, дәстүрлі кітап клубы 

студенттердің оқырмандық мәдениетін дамытудың заманауи әдісі ретінде 

қарастырылады. 

10. ЖОО студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың 

компонентттері мен көрсеткіштері. /«Ál-Farabı-Balasaǵun-Abaı: ǵasyrlar úndestіgі» 

атты халықаралық онлайн форумның ғылыми мақалалар жинағы. Абай атындағы 

ҚазҰПУ. - Алматы, 2020. 296-299 бб. (100%). Мақалада жоғары оқу орны 

студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың мотивациялық-құндылық, 

когнитивті-танымдық, нәтижелі-практикалық компоненттері анықталып, оларға 

сәйкес көрсеткіштері сипатталады. 

11. Экспериментальное исследование и технологии развития читательской 

культуры студентов/ «Жамбыл Жабаев және жаңа сын-қатерлер дәуіріндегі ұлттық 

тәрибе мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

ғылыми мақалалар жинағы. Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы, 2021. 346-349 бб. 

(100%). Мақалада студенттердің оқу мәдениетін дамыту мәселесі аясында 

эксперименттік жұмыс және оның дамуының кейбір технологиялары туралы 

мәліметтер келтірілген.   

12. Студенттердің оқырмандық мәдениетін дамыту бойынша жұмысты 

ұйымдастырудың шетелдік және Қазақстандық тәжірибесі/ «Білім берудегі 

инновациялар: тәжірибе, мәселелер және перспективалар» атты ғалымдар мен 

мұғалімдердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми 

мақалалар жинағы. Абай атындағы ҚазҰПУ. - Алматы, 2022. 48-52 бб. (100%). 

 Мақалада студенттердің оқырмандық мәдениетін дамыту бойынша жұмысты 

ұйымдастырудың шетелдік және Қазақстандық тәжірибесі қарастырылады.  

13. Жоғары оқу орны студенттерінің оқырмандық мәдениетін дамытудың 

негіздері// Оқу әдістемелік құрал, Алматы: ЭСПИ, 2022. 56 б. (100%)  

Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орны студенттерінің оқырмандық мәдениетін 

дамыту мәселесіне арналған, "оқырмандық мәдениет" ұғымының мәні мен 

құрылымы, шетелде және Қазақстанда студенттердің оқырмандық мәдениетін 

дамыту бойынша жұмысты ұйымдастыру тәжірибесі қарастырылады. 

14. Болашақ педагогтың оқырмандық мәдениетін дамыту. Элективті курс. 

(қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде). Әдістемелік құрал, Алматы: ЭСПИ, 2022. 65 б. 



(100%).  Мақалада білімалушылрадың өзіндік жұмыс тапсырмалары мен 

оқытушымен бірлесе жасайтын өзіндік жұмыс тапсырмалары келтірілген, 

тақырыптық жоспарға сай дәріс тезістері берілген. 
 


