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АҢДАТПАСЫ 

 

Зерттеудің өзектілігі. XXI ғасырдағы білім беруді ақпараттандырудың жаңа 

кезеңі е-learning білім беру жүйесін енгізумен байланысты. Қазақстанның болашақ 

мұғалімдері қашықтықтан оқыту технологиясын зерттейтін болады. Бұл туралы 

Қазақстан Республикасының (ҚР) Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 

мәлімдеді: «Жоғары оқу орындарын оқыту шеңберінде біз қашықтан оқытудың 

міндетті модулін де енгіземіз. Біздің университетте оқып жатқан болашақ 

мұғалімдеріміз осы технологияларды, әдістер мен құзыреттердің барлығын игеруі 

керек». Сонымен қатар, ҚР-ның білімі мен ғылымын дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары Қазақстандық білім 

мен ғылымның, білім берудің, жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген жеке 

тұлғаны даярлаудың жаһандық бәсекеге қабілеттілігін дамыту мен арттыру болып 

табылады.  

Қазіргі таңда E-learning білім беру жүйесі қоғам дамуындағы білімді 

ақпараттандыру мен дамытудың, бәсекеге қабілеттіліктің, әлемдік білім кеңістігіне 

енудің басты құралына айналып отыр. Осындай білім беру саласындағы өзекті 

мәселе – Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарында, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында айқын көрініс 

тапқан.  

2020 жылғы 1 қыркүйек айындағы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында әлеуметтік жаңғырту мәселелері бойынша, еліміздің индустриалдық-

инновациялық дамуының негізі – білім беруді жаңартуды жалғастыру қажеттігі 

туралы айтылған. Цифрландыру – сәнге айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың 

бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі құралы. 

Жоғарыда аталған заңнамалық құжаттар білімді ақпараттандырудағы қоғам 

қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында келесі талапты анықтауға мүмкіндік берді: 

компьютерлер, интернет және телекоммуникациялық желілерін, электрондық, 

мультимедиалық-электрондық оқулықтарды білім беру ортасында орнымен 

пайдалана отырып, білім сапасын көтеру. Бұлар заманауи білім алушылардың 

ақпараттануы, олардың білім, біліктіліктерінің құзыреттілігін құрайтын, 

педагогикалық ғылымға, жалпы білім беру үрдісіне тікелей қатынасы бар бүгінгі 

күннің сын-қатерлері.  

Қазіргі қоғам білім беру парадигмасының активтенуімен сипатталады, оның 

негізі әр адамның өзіндік ерекшелігін, даралығын, құндылығын тану болып 

табылады, бұл парадигманың басты бағыты - құзыретке негізделген тәсіл. 

Сондықтан қазіргі білім берудің ерекшелігі Болон декларациясында бекітілген 

құзыретке негіздеп оқыту болып табылады, оны жүзеге асыру негізгі құзыреттерге 

негізделген білім беру бағдарламаларын өзгертуді көздейді. 

Е-learning – бұл оқу үрдісін ұйымдастырудағы халықаралық стандарттар мен 

принциптерін қолдайтын, барлық заманауи талаптарға сәйкес келетін, электронды 

және қашықтықтан оқыту. Оқытудың аталмыш жүйесі білім беру саласын түбегейлі 



өзгертеді. Ақпараттық технологиялардың арқасында сабақ беру әдісі жаңаланып, 

білім беру үрдісіне қатысушылардың міндеті өзгереді. Электронды оқыту жүйесі 

оқытушылар мен студенттерге білім берудегі жаңа бағытты үйретеді. E-learning 

білім беру жүйесінің мазмұны – сандық технологияларды, құрылғылар мен 

бағдарламаларды пайдаланудың әр түрлі тәсілдерін қолдана отырып, студенттердің 

танымдық құзыретін қалыптастыруды көздейді. Демек, болашақ педагогтарымыз 

осы ақпараттық қоғамнан қалыспай жедел ойлаушы, жедел шешім қабылдаушы, 

ерекше ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт- бағдар беруші болып шығуы – 

бұл қазіргі заманның талабы.  

Қарастырылып отырған мәселе бойынша зерделенген ғылыми еңбектер 

төмендегідей топтастырылды: 

– құзыреттілік теориясы (Г.В. Вайлер, (Дж. Равен, Н. Хомский, А.В. 

Хуторской, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, И.А. Зимняя және т.б.); 

– танымдық құзыретті қалыптастырудың психологиялық негіздері мен 

механизмдерін зерттеген ғалымдар (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, 

Л.С. Рубинштейн, С.М.Жақыпов, Т.П. Зинченко, Т.Н. Бруценцова, М.Ә. 

Перленбетов, Х. Шахл, К.Ж. Бузаубакова және т.б.);  

– білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық 

және практикалық аспектілерін (Ш.Х. Құрманалина, К.С. Кудайбергенова, Б.Т. 

Кенжебеков, А.Н. Кошербаева, Г.Ж. Меңлібекова, Б.Р. Қасқатаева, М.В. Семёнова, 

О.С. Сангильбаев, С.Ю. Трапицын, С.И. Ферхо және т.б.); 

– зерттеу бағытында құнды болған және білім беру үрдісін ақпараттандыру 

мен электронды оқыту мәселесін шешуге елеулі үлесін қосқан қазақстандық 

ғалымдар, сондай-ақ жақын және алыс шетелдер ғалымдарының еңбектері: Б.С. 

Ахметов, Н.К. Әшірбаев, Т.О. Балықбаев, М.А. Бектемесов, Е.Ы. Бидайбеков, 

Б.Бостанов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, В.И. Гриценко, Б.Д. Сыдықов, С.М. 

Кеңесбаев, Р. Қадырбаева, Г. Клейман, О.А. Кривошеев, А.А. Кузнецов, Е.У. 

Медеуов, Г.Қ. Нұрғалиева, Ж.А. Мақатова, И.В. Роберт, Б. Сендов, С. Үсенов, Б. 

Хантер, Е. Хеннер, В. Шолохович және т.б.  

– оқу үрдісіне компьютерлік технологияларды енгізудің ғылыми-теориялық 

және әдістемелік мәселелері (Б.Б. Баймұханов, Р.С. Шуақбаева, І.Ж. Есенғабылов, 

Г.А. Мадьярова, А. Сағынбаева, Баймаханова Л.А. және т.б.);  

– ақпараттық технологияларды жалпы орта білім беретін мектептің оқу 

үрдісінде ендірудің әдістемелік мәселелері (Ж.А. Қараев, М.Б. Есбосынов, С.В. Рах, 

К.З. Халикова, Ж.С. Сардарова, С.Т. Мұхамбетжанова, Б.К. Төлбасова, Б. 

Абыканова, О.К. Ахметов, Р.Ш. Бектұрғанова, С.С. Тауланов, Ә.І. Тәжіғұлова, Г.Б. 

Ахметова, Г.Б. Таутаева және т.б.); 

Ғылыми зерттеулерді атай келе, психологиялық-педагогикалық, әдiстемелiк 

әдебиеттердi және жоғары оқу орындары жұмысының тәжiрибесiн талдау 

нәтижелерi қазiргi кезде е-learning білім беру жүйесінің университеттерде бiлiм беру 

мiндеттерiн шешу мүмкiндiктерiнің ғылыми жетiстiктерге негiзделмей 

пайдаланылып отырғаны және оның iске асырылуының ойдағыдай емес екенiн 

көрсеттi.  

Осы орайда студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыруға 

қатысты теориялық әдебиеттер мен e-learning білім беру жүйесі бойынша нақты 

тәжірбиені талдай келе:  



– қазіргі қоғам сұранысының талаптарына сай студенттердің танымдық 

құзыретін меңгеру қажеттілігі мен оны педагогикалық жоғары оқу орындарында 

қалыптастырудың ғылыми түрде негізделуінің жеткіліксіздігі; 

– студенттердің танымдық құзыретін қалыптастырудың қажеттілігі мен оны 

жоғары оқу орнында e-learning білім беру жүйесі негізінде толық жүзеге асыру 

мүмкіндіктерінің болмауы;  

– студенттердің танымдық құзыретін қалыптастырудың қазіргі жағдайы мен 

жоғары оқу орындарындағы e-learning білім беру жүйесі мүмкіндіктерінің толық 

пайдаланылмауы арасында қарама-қайшылықтардың бар екендігі анықталды.  

Аталған қайшылықтардың шешімін табу ұсынылып отырған зерттеу 

мәселесін айқындап, диссертация тақырыбын «Е-learning білім беру жүйесі 

негізінде студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыру» деп таңдауымызға 

себеп болды.  

Зерттеудің мақсаты: е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық 

құзыретін қалыптастыруды теориялық тұрғыда негіздеу және ұсынған әдістеменің 

тиімділігін эксперимент арқылы тексеру. 

Зерттеу нысаны: жоғары оқу орындағы e-learning білім беру жүйесіне 

негізделген үдеріс. 

Зерттеу пәні: e-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық 

құзыретін қалыптастыру. 

Зерттеудің ғылыми болжамы: 

егер, цифрлық оқыту сапасын арттыру, оның ішінде цифрлы оқыту үдерісінде 

студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыру компоненттерін, деңгейлерін, 

жағдайларын, критерийлерін, сонымен қатарe-learning оқыту процесінде дамуын 

ұйымдастыру мақсатында студенттердің танымдық құзыретінің қалыптасу 

механизмін бөліп көрсетсе, онда танымдық құзыреттің мазмұндық компоненттерін 

(мәні, құрылымы мен деңгейлері, критерийлері, көрсеткіштері) мақсатты түрде 

қалыптастыру e-learning оқытудың тиімділігін (жетістігін) арттырады, өйткені e-

learning оқыту процесінде «танымдық құзырет» ұғымы нақтыланып, оның 

құрылымдық компоненттері, деңгейлері, шарттары, критерийлері мен механизмі 

нақтыланады, e-learning оқыту жүйесі негізінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі негізделіп, тәжірибеге енгізіледі.  

Мақсат пен болжамға сәйкес зерттеу міндеттері: 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың теориялық негіздері мен әдіснамалық туғырларын айқындау; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың ерекшеліктерін сипаттау және заманауи ақыл-ой интеллектердің 

дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін әзірлеу; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың әдістемесін жасап, оның тиімділігін тәжірибелік экспериментте 

тексеру.  

Зерттеудің жетекші идеясы – е-learning білім беру жүйесінде студенттердің 

танымдық құзыретін қалыптастыру, оларды заманауи ақпараттандыру талаптарына 

сай жаңа сапалық және интеллектуалды деңгейге көтереді. 

Зерттеудің теориялық әдіснамалық негіздері: е-learning білім беру 

жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыруда философиялық, 



әлеуметтанушылық, ақпараттандыру қағидалары, жалпыадамзаттық 

құндылықтардың өзара бірлігі туралы тұжырымдамалары, ғалым педагогтардың, 

психологтардың, философтардың, әлеуметтанушылар мен мәдениеттанушылардың 

еңбектері, көзқарастары, тұжырымдары, зерттеулерімен анықталады. 

Зерттеу көздеріне білім туралыхалықаралық заңнамалық құжаттар, Қазақстан 

Республикасы мен Индонезия Республикасының білім берудегі заңдары, ҚР «Білім 

туралы» Заңы, «Педагог мәртебесі» Заңы, ҚР жалпыға міндетті білім және жоғары 

білім берудің мемлекеттік стандарттары, Білім беруді дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; зерттеу тақырыбы бойынша 

отандық, алыс және жақын шетелдік ғалымдардың психологиялық-педагогикалық 

еңбектері, зерттеу материалдары, ғылыми веб-сайттарының (Clarivate Analytics және 

Scopus) негізгі ақпараттық базалары және оқыту бағдарламалар, оқулықтар мен оқу 

құралдары және т.б. кіреді  

Зерттеу кезеңдері. Зерттеу жұмысы үш кезеңді қамтыды.  

Бірінші кезеңде (2017-2018) - e-learning білім беру жүйесі негізінде 

студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыруды зерттеу мәселесі бойынша 

шетелдік және отандық әдебиеттерге шолу жасалынды. Тақырып бойынша 

материалдар сұрыпталып, жинақталды. Зерттеудің ғылыми апараты айқындалды; 

Екінші кезеңде (2018-2019) зерттеу мәселесі бойынша жинақталған 

материалды жүйелеп, құрылымдық тұрғыдан талдау, жалпылау және оның 

нәтижелерін сипаттау жүргізілді. Тақырып бойынша теориялық материалдарды 

жүйелеу жалғасын тапты, анықтау эксперименті барысында болашақ педагог-

психологтардың тест, сауалнама арқылы алғашқы білім деңгейлері тексерілді, 

ғылыми мақалалар дайындалып, басылымдарда жарық көрді. Тәжірибелік алаңдар 

анықталып, эксперименттік жұмыстың жоспары, бағдарламасы дайындалды  

Үшінші кезеңінде (2019-2020) -ҚР Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінде «Педагогика және психология» білім беру 

бағдарламасында эксперименттік жұмыстар жүргізілді және студенттердің 

танымдық құзыретін қалыптастырудың құрылымдық моделінің, әзірленген 

әдістеменің тиімділігі тексерілді, зерттеу аясында мақалалар отандық және 

халықаралық журналдарда жарияланды  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық маңыздылығы: 

е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың теориялық негіздері мен әдіснамалық туғырлары айқындалды; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың принциптері сипатталды және заманауи ақыл-ой интеллектердің 

дидактикалық мүмкіндіктері анықталды; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың анықтамасы нақтыланып, құрылымдық-мазмұндық моделі 

әзірленді; 

- е-learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың әдістемесі жасалынды, оның тиімділігін тәжірибелік эксперимент 

арқылы тексерілді.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы:  

- зерттеу негізінде жасалған оқу-әдістемелік материалдар, e-learning 

бағытындағы «Электрондық оқыту арқылы танымдық қабілеттерді дамыту» атты 

бағдарлама; 



- CLIL,CALLA, Problem based learning, Сase study технологиялары және 

авторлық диагностика; 

- Абай атындағы ҚазҰПУ-да Республикалық оқу-әдістемелік кеңес жанындағы 

(Білім беру) мамандықтар тобындағы оқу-әдістемелік кеңестің (ОӘБ) жариялауға 

ұсынған «Scenarios of monitoring and pedagogical measurements» бірлескен авторлық 

оқу құралы (2020ж.)»; «Тілдің феномендік нейробиологиясы» ЖОО 

оқытушыларына арналған неміс тіліндегі ұжымдық монография (Ресей, 2018). 

Зерттеу нәтижелері жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді даярлауда 

оқу процесінің жетістігін арттыру үшін қолданылуы мүмкін  

Қорғауға ұсынылатын қағидалар:  

1. Е-learning білім беру жүйесі танымдық құзыреттің мән-мағыналық ерекше 

сипаты – оқу объектілеріне қатысты субъектінің танымдық іс-әрекетті жүзеге асыру 

үшін оқытудың e-learning жүйесін қолдану саласындағы білімдер, біліктер, 

дағдылар, ақыл-ой интеллект және өзіндік тәжірибесінің интегративті сипаттамасын 

қамтиды. 

2. Құрылымдық-мазмұндық моделі e-learning оқыту жүйесі негізінде 

студенттердің танымдық құзыретін қалыптастыруға бағытталып және кезеңдік 

сипатта орындалалып, оған сәйкес құрылымдық компоненттері, өлшемдері мен 

деңгейлерін қамтиды. 

3. Е-learning жүйесінде қалыптасатын студенттердің танымдық құзыреті оқыту 

мен өзін-өзі оқыту процестерінде цифрлық құрылғыларды, технологиялар мен 

бағдарламаларды белсенді қолданылатын құзыреттіліктерді қамтиды.  

Ол сонымен қатар оқыту мен оқу қабілетін, өзін және әлемді, білім беру 

процестері мен нәтижелерін сыни тұрғыдан, рефлексиялық тұрғыдан түсіну 

қабілетін, өзі және әлем туралы ақпаратты шығармашылықпен өңдей алу қабілетін, 

зерттеушілік қабілетін, білім беруді икемді түсінуді және кәсіби жағдайлар мен 

олардың мазмұнын қамтиды.  

4. Студенттердің танымдық құзіретін қалыптастыруда мазмұны адамзатқа білім 

беруде сандық технологияларды, құрылғылар мен бағдарламаларды пайдаланудың 

әр түрлі тәсілдерін қамтитын e-learning арқылы танымдық қабілеттерді дамытатын 

бағдарлама және CLIL, CALA технологиялары. 

Зерттеудің нақтылығы (дәлдігі).Зерттеудің мақсаты мен міндеттерінің 

ғылыми аппаратқа сай болуымен, зерттеу әдістерінің, тәжірибе- эксперимент 

жұмыстарының жоспарлы және жүйелі іске асуымен, жалпы білім беретін 

мектептердің, орта және жоғары оқу орындарының іс-тәжірибелеріне енгізілуімен, 

сондай-ақ зерттеудің негізгі мәселелері мен нәтижелері ғылыми-практикалық 

конференцияларда талқылануымен қамтамасыз етіледі.  

Зерттеудің тәжірибелік базасы. Эксперимент Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университетінің «Педагогика және психология» білім беру 

бағдарламасы бакалавр студенттері, 1-2 курс магистранттары мен Джогякарта 

мемлекеттік университетінің математика мамандығы бойынша 1-курс 

білімалушыларына жүргізілді. Жалпы, эксперименттік топта 115студент болды. Әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 150 студенті бақылау тобында 

болды. Сонымен қатар, Сәтбаев Университетінде EF English Live case study онлайн 

платформасында өткен сабақтар бақыланып, талқыланды. 

Негізгі нәтижелерді енгізу. Зерттеудің негізгі нәтижелерін сынақтан өткізу 

және тәжірибеге енгізу мақалалар мен баяндамалар жариялау және оларды білім 

беру бойынша халықаралық, ғылыми-теориялық және практикалық 



конференцияларда, Джогякарта мемлекеттік университеті мен Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университеті ұйымдастырған семинарларда презентациялау 

кезінде талқылап, жүзеге асырылды. Диссертацияның нәтижелері Scopus, Clarivate 

Analytics (Web of Science) дерекқорларында, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті бекіткен Қазақстандық және  халықаралық 

журналдарда, халықаралық конференциялардың материалдарында жарияланды. 

2017-2020 жылдар аралығында 69 мақала жарияланды. 

Диссертация құрылымы мен мазмұны. Диссертация білім туралы 

нормативтік құжаттар тізімі, глоссарий, қысқартулар, кіріспе, үш тарау, қорытынды, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады.  

Жұмыстың Кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі дәлелденіп, оның ғылыми 

аппараттары ретінде зерттеу нысаны, зерттеу пәні, ғылыми болжамы, мақсат-

міндеттері, зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері, зерттеу әдістері, зерттеу 

көздері, зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы қорғауға 

ұсынылатын негізгі қағидалары анықталды.  

«E-Learning білім беру жүйесі негізінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері»атты бірінші бөлімде білім 

беруді ақпараттандыру жағдайындағы е-learning білім беру жүйесінің дамуы 

зерделеніп студенттердің танымдық құзыретін қалыптастырудың отандық және 

шетелдік тәжірибесі жан-жақты талданды; мәселенің әдіснамалық тұғырлары мен 

принциптері айқындалды.  

«E-Learning білім беру жүйесі негізінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың дидактикалық негіздері» атты екінші бөлімде студенттердің 

танымдық құзыретін қалыптастырудағы ақыл-ой интеллектердің мүмкіндіктері, е-

learning жүйесінде студенттердің танымдық құзыреттілігін қалыптастыруда 

прблемалық оқытудың ерекшеліктері мен зерттеудің құрылымдық-мазмұндық 

моделі әзірленді. 

««E-Learning білім беру жүйесінде студенттердің танымдық құзыретін 

қалыптастырудың тәжірибелік- эксперименттің мазмұны» атты үшінші бөлімде 

негізгі мәселе бойынша «Педагогика және психология» білім беру 

бағдарламаларына талдау жасалынып, е-learning білім беру жүйесінде студенттердің 

танымдық құзыретін қалыптастыру әдістемесі ұсынылып, оның тиімділігі және 

эксперимент нәтижелері анықталды.  

Қорытынды бөлімде теориялық және эксперименттік-тәжірибелік 

жұмыстардың нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен ғылыми ұсыныстар. 

 


