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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Диссертациялық жұмыс мазмұнында сілтеме жасалынған нормативтік
құжаттар:
Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдеде № 319-III ҚРЗ
бұйрығымен бекітілген «Білім туралы» заңы, Астана, Ақорда және 2011
жылғы 24 қазанында бұйрыққа толықтырулар мен ӛзгертулер енгізілген №
487–ІV ҚРЗ, Астана, Ақорда;
Қaзaқcтaн
Pecпубликacының
тұңғыш
Пpeзидeнтi
Елбасы
Н.Ә.Нaзapбaeвтың «Қaзaқcтaн - 2050» Cтpaтeгияcы қaлыптacқaн мeмлeкeттiң
жaңa caяcи aмaлы aтты Қaзaқcтaн Xaлқынa Жoлдaуы (14 жeлтoқcaн, 2012 ж.);
Қазақстан
Республикасының
тұңғыш
Президенті
Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың Үздік отыздыққа апарар «100 нақты қадам» бағдарламасы
(20 мамыр, 2015 ж);
Үш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол
картасы. Астана, 2016. -22 б. ҚР БҒМ 09.11.2015ж. №344 бұйрығы;
ҚР тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы, 12 сәуір 2017 ж.;
Педагогтің кәсіби стандарты. //«Атамекен» Қазақстан Республикасы
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма тӛрағасының 2017 жылғы 8
маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша;
«Педагог мәртебесі туралы». Қазақстан Республикасының Заңы 2019
жылғы 27 желтоқсан № 293-VІ ҚРЗ, Нұр - Сұлтан, Ақорда;
Қaзaқcтaн Pecпубликacындa бiлiм бepудi және ғылымды дaмытудың
2020-2025 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы 27.12.2019 ж., ҚР
Үкіметінің № 988 қаулысы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 тамыздағы No 1080
қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты ( №604 бұйрық);
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. 2020 жылғы 1 қыркүйек;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы
24 қыркүйектегі №412 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы;
Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182
бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6
мамырда № 20580.
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АНЫҚТАМАЛАР
Диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар
қолданылды:
Мектепке дейінгі ҧйым – мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың
білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдай жасайтын ұйым.
Педагог-тәрбиеші – мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартының талабына, жас ерекшелік топтарының үлгілік
оқыту жоспары бойынша оқу қызметінің кестесіне сәйкес педагогикалық
үдерісті жүзеге асырады.
Қҧзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде,
күнделікті ӛмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді
шешуге қолдана алу қабілеттілігі.
Коммуникативтік қҧзыреттілік – байланыс, қарым-қатынас жасау, тек
қана сӛйлемдерді дұрыс құрастыратын грамматикалық ережелер туралы білім
ғана емес, бұл қашан, кіммен, не туралы сӛйлесу және сӛйлеспеу керектігін
білдіретін білім.
Тілдік қҧзыреттілік – тілді арнайы заңдылықпен қызмет жасайтын жүйе
деп түсініп, осы жүйенің кӛмегімен басқа адамның ойын ұғу және ауызша,
жазбаша түрде ӛзіндік пайымдауларын жеткізе білу қабілеті.
Ҥштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарымқатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану
құбылысы.
Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін
туғызып, байланыс орнататын күрделі үрдіс.
Толеранттық сан түрлі мәдениеттің барлығын, ӛз ойын білдіру мен
адами даралықты кӛрсету түрлерін дұрыс түсіну дегенді білдіреді.
Толеранттыққа білім, ашықтық, қарым-қатынас және ойлау, ар-ождан, ұстаным
еркіндігі жағдай жасайды.
Бiлiм бeру – тұлғaның физикaлық жәнe рухaни тұрғыдa қaлыптaсуының
бiрeгeй үдeрiсi, кeйбiр мiнсiз обрaздaрғa, қоғaмдық сaнaдa әлeумeттiк тaрихи
бeкiп қaлғaн этaлондaрғa бaғдaрлaнғaн әлeумeттeну үдeрiсi.
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
ҚР – Қазақстан Республикасы;
ҚР БжҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
ҚР МЖМБС – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарты;
БҰҰ – Біріккен Ұлттар ұйымы;
ЮНЕСКО – ағылшын тілінен UNESCO – United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organizations - Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым
және мәдениет ұйымы;
АҚШ- Америка Құрама Штаттары;
ЖОО – Жоғары оқу орны;
ҚазҰПУ- Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті;
ҚазҰҚПУ- Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университететі;
МДҰ – Мектепке дейінгі ұйым;
МЖДБ – Мектеп жасына дейінгі балалар;
БТ – Бақылау тобы;
ЭТ – Эксперимент тобы.
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КІРІСПЕ
Зерттеудің көкейкестілігі: Қазақстан Республикасының білім беруді
және ғылымды дамытудың
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдармасында кәсіби даярлау мазмұнының сапасын жақсарту, бәсекеге
қабілеттілігін арттыру, кәсіби білім беру жүйесін әлемдік озық тенденциялар
мен контексінде модернизациялау, болашақ педагогтердің
практикалық
даярлығын арттыру міндеттелген [1]. Қазіргі уақытта, еліміздің озық отыз елдің
құрамына кіру стратегиясының жүзеге асырылуы, әлемнің білім беру
кеңістігіне енуіне және нарықтық талаптарға байланысты кәсіби іс-әрекетте
ӛзінің ана тілінде және шет тілінде қарым-қатынас жасай алатын кӛпқырлы
интеллектуалды, бәсекеге қабілетті, әлеуметтік-тұлғалық қасиеттері дамыған
құзырлы педагогтер даярлау міндеттері алға қойылған.
Сондықтан, ЖОО мақсаты әлемдік талаптарға сай мобильді, жаңаны
қабылдауға бейім, креативті, сыни ойлай алатын, поликоммуникативті, кәсіби
құзыретті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Ендеше қазақ, орыс,
ағылшын тілдерін педагогикалық жоғары оқу орындарда болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің бәсекеге қабілеттілігін дамытуды үштілділік
жағдайында арттыру ӛзекті мәселе болып табылады.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Жолдауда Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де:
қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық қатынас тілі
ретінде және ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нәтижелі ӛтудің кӛмекші
тілі ретінде еркін меңгерген ел болып танылуына басымдық берілгені баршаға
мәлім. Сол себептен, ел азаматтары 2025 жылға дейін үш тұғырлы яғни, білім
арқылы интеграциялану үшін ағылшын тілін де меңгере білу қажеттігі
айтылған болатын [2]. Осыған орай, қазіргі таңда халықаралық қатынастарға
ерекше мән берілуіне байланысты қоғамның тарапынан шет тілін ерте жастан
оқытуға деген қызығушылық арта түсті.
Осы тұрғыда, мектепке дейінгі кезеңде шет тілін оқыту әдістемесі әлемде
XIX ғасырдан дами бастағанын білеміз. Шет тілін ерте жастан оқыту – бала
дүниеге келген кезден бастап мектепке барғанға дейінгі интуитивті –
тәжірибелік негізде жүретін оқыту. Соның ішіңде батыс мемлекеттерінде
(АҚШ, Англия, Франция т.б.) үштілді білім берудің маңыздылығы дәлелденіп,
мектеп жасына дейінгі білім беру мекемелерінде билингвалды (екі шет тілі)
оқыту кең таралған. Әлемдік тәжірибеде мектепке дейінгі тәрбиеде балаларды
екі тілділікке үйрету – билингвализм әлемнің әрбір елінде, қоғамның әрбір
санатында, әрбір жаста жүріп отырған құбылыс. Ғалымдардың пікірінше, тіл –
мәдениет бейнесі ретінде билингалды тұлға кӛп жағдайда ойлауы терең,
құндылықтары жоғары кӛпшілікке қарағанда ерекше қоғам мүшесі [3].
Жоғарыда аталған мәселені шешудің құқықтық негіздерін Қазақстан
Республикасы «Білім туралы» Заңы [4], Қазақстан Республикасының Жоғары
білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары [5], Қазақстан
Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы [1], «Педагогтің кәсіби стандарты» [6],
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ҚР «Педагог мәртебесі туралы» Заңы [7] және басқа мемлекеттік нормативтік
құжаттар мен Елбасы мен Президенттің жыл сайын Қазақстан халқына Жолдау
ретінде ұсынатын стратегиялық бағдарламалары құрайды.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласында: «Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи
байлығы емес, оның бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір
қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт XXI ғасырға лайықты қасиеттерге ие
болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени
ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сӛзсіз қажетті
алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифлы Қазақстан», «Үштілде білім
беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар –
ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды
XXI ғасырдың талаптарына
даярлаудың қамы», - делінген [8].
Ұлт жоспары «100 нақты қадам» бағдарламасының 76, 77 және 79
қадамында «адам капиталының сапасын кӛтеру, оқыту стандарттарын жаңарту,
жоғары оқу орнында білікті кадрларды даярлау, кейіннен бұл тәжірибені
еліміздің басқа оқу орындарында тарату, білім беру жүйесінде ЖОО-ларда
ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен кӛшу» бағыттары кӛрсетілген. Ал бұл
болса, педагогтардың кәсіби ұтқырлығы мен ӛзінің кәсіби ӛсуін жүзеге
асыруды, алдында тұрған міндеттерді жеке шеше алу іскерліктерін
қалыптастыруды талап етеді [9].
Осыған байланысты, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мәселесі ӛзекті болып
табылады. Ӛйткені, 2019 жылдың желтоқсан айында қабылданған Қазақстан
Республикасы «Педагог мәртебесі» заңының қабылдануы және соған сәйкес
педагогқа
қатысты
қызметтері,
іс-әрекеттері,
құзыреттіліктеріндегі
ӛзгерістерінің болуы зерттеу жұмысымызға жаңаша кӛзқараспен қарауды талап
етеді. Біріншіден, зерттеу жұмысымызда құзыреттілік ұғымы қарастырылса,
екіншіден, педагог ӛзінің кәсіптік шеберлігін, зерттеушілік, зияткерлік және
шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіру міндеттелген.
2020 жылғы 05 мамырдағы №182 бұйрығымен бекітілген Мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың
инвариативтік бӛлімінде қазақ тілі мен орыс тілі міндетті, ал вариативтік
бӛлімінде барлық балабақшаларда ағылшын тілін ӛткізіп жатқандығы біздің
зерттеу жұмысымыздың ӛзектілігін арттыруда. Сондай-ақ, мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес
креативтілікті, шет тіліне деген қызығушылық арқылы коммуникативтік
қарым-қатынасты дамытуды, сыни ойлауды, және командада жұмыс істей
білуді дамытуға бағытталған әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру
[10]. Бұл дегеніміз баланы 4К моделіне бағыттай отырып, әр түрлі
жағдаяттағы тілдік қарым-қатынасқа түсу арқылы командада жұмыс істей
білуі мен креативтілігі, сыни тұрғыдан ойлауды дамытуы.
Қазіргі білім беру жүйесіндегі ӛзекті мәселе – кӛпмәдениетті кеңістікте
ұлттық сана – сезімнің күрт ӛсуіне байланысты, болашақ ұрпақтың тек ӛз
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ұлтына ғана емес, басқа да ұлттардың тіліне деген қызығушылығын туғызуға
себеп болып отыр. XXI ғасыр Қазақстан азаматының әлемдік мәдениетке
араласуы қоғамның әлеуметтік талабы. Қазіргі оқыту үдерісіндегі кредиттік
оқу жүйесіне сәйкес тілдік пәндерге белгіленген сағат сандарының
студенттердің ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын дамытуға елеулі әсер
ететінін кӛруге болады.
Болашақ педагогтердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытудағы
тілдің мәні мен маңызы туралы ерте заманнан бүгінге дейін философтар,
психологтар, педагогтердің кӛзқарастарында орын алып, бүгінгі күні қоғам
талабына сай жүйеленіп келеді. Б.Рассель [11], В.Гумбольдт [12], А.А. Леонтьев
[13], Л.В. Щерба [14], А.Р. Лурия [15] шығыс ғұламалары Әбу Насыр әлФараби [16], Ж.Баласағұни [17] және қазақ ойшылдары А.Құнанбаев [18],
М.Жұмабаев [19], А. Байтұрсынұлы [20] еңбектерінен бастау алғанын зерделеу
барысында кӛз жеткізілді.
Кӛне түркі ғалымы Жүсіп Баласағұни «ақылдың кӛркі – тіл, тілдің кӛркі –
сӛз» дегенде, тіл арқылы жеке адамның тәжірибесі мен қарым-қатынасы,
санасы үздіксіз дамып отыратындығын кӛрсетеді [17].
Қазақ ауылындағы отбасы тәрбиесі, мектепке дейінгі тәрбие, баланы
балабақшада тәрбиелеу туралы ең алғаш еңбек жазған Нәзипа Құлжанова [21]
(1887-1939 ж.) болды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі
тәрбие мәселесі бойынша тарихи-әдістемелік, ғылыми теориялық арнайы
зерттеулер жүргізген ғалымдар Б.Б.Баймұратова [22-23], А.К. Меңжанова [24],
Қ.М.Меңдаяқова [25], М.С.Сәтімбекова [26], А.Б.Бакреденова [27],
Ә.С.Әмірова [28], Т.А.Левченко [29], Ф.Н.Жұмабекова [30], А.Е.Манкеш [31],
С.Н. Жиенбаева [32], Г.З. Таубаева [33], К.М.Метербаева [34], А.К. Атыманова
[35], т.б. зерттеулері нәтижесінде ғылыми-әдістемелік еңбектер, оқу-құралдар,
бағдарламалар жасалды. Аталған еңбектер қазақ тілінде жұмыс істейтін
балабақшаларда тәлім-тәрбие мазмұнын жаңартуға лайықты үлес қосуда.
Мектепке дейінгі ұйымдарда маман даярлау мәселесі бойынша зерттелген
еңбектер: С.А. Козлова [36], Л.В. Поздняк [37], Л.Г. Семущина [38],
Л.М.Волобуева [39], А.И.Балабаева [40], Г.Қ.Белгібаева [41] және т.б.
ТМД бойынша Р.М. Рахимова [42], Е.Г. Андреева [43], И.Е.Тихеева [44],
Е.А.Флерина [45], А.М.Бородич [46], О.С.Ушакова [47] т.б. мектеп жасына
дейінгі балалардың тілін дамыту мәселесін әр қырынан зерттеп, құнды
тұжырымдар жасаған.
Сӛз талғамы, тіл мәдениеті мәселелерін зерттеу қазақ ғылымында XIX
ғасырдың екінші жартысынан бастау алып келеді. Бұл тұрғыда зерттеушіәдебиетшілер Н.Тӛреқұлов [48], І.Кеңесбаев [49], А. Ысқақов [50], т.б. ӛздерінің
ғылыми-зерттеулерінде жан-жақты зерделеген болатын.
Білім беру саласында ТМД елдерінің ғалымдары оқыту үдерісінде
құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік мәселелерінің теориясы мен әдістемесі,
құзыреттілік мәселесімен арнайы айналысқан ғалымдар: И.А.Зимняя [51],
Р.П.Мильруд [52], Э.Ф.Зеер [53], Т.М.Балыхина [54], А.В.Хуторской [55] және
т.б.қарастырған.
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Қазіргі зерттеушілердің құзыреттілік ұғымы маман дайындау саласында
үйреншікті сӛзге айналып кеткенімен, отандық зерттеуші К.С. Құдайбергенева
құзыр ұғымын қолданыста ежелден келе жатқан кӛне ұғымдардың бірі екенін
кӛрсетеді. Демек, ауыз-екі айтылымда кең тараған «құзырыңа құлдық» деген
сӛздің мағынасы қазақтың байырғы сӛзінде айтылатын «менің құзырымдағы
дүние емес» деген сӛз тіркестері құзырлылық ұғымының мағынасын ашады
деген болатын. Жалпы бұл ұғым білім беру саласында мaмaнның бiлiктiлiгi мeн
кәciбилiгiнiң жeткiлiктi дeңгeйiн cипaттaу үшiн қoлдaнылады[60].
Мaмaндapдың құзыpеттілігін түpлi acпeктiдe зерттеуші ғалымдар Г.Ж.
Ниязова [57], М.X. Бaлтaбaeв [58], Ш.Т.Таубаева [59], К.С.Құдайбергенева [60],
Б.Т.Кeнжeбeкoв [61], Г.М.Касымова [62], С.С.Кунанбаева [63], Л.К.Карабаева
[64], жәнe т.б. eңбeктepiндe қapacтыpылғaн. Болашақ мамандардың
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері Ф.Ш.Оразбаева [65],
С.Р.Рахметова [66] т.б. еңбектерінде зерделенген. Соңғы жылдары зерттелген
жұмыстар: К.Т. Мулдабекова [67], П.С. Кудабаева [68], Т.М. Есимгалиева [69],
К.О. Оразбаева [70], Д.К. Садирбекова [71], Г.А.Ризаходжаева [72], А.Б.Тасова
[73] және т.б. еңбектерінде қарастырылған.
Қостілділік (билингвизм), мультилингвизм негізін теориялық тұрғыдан
зерттеген ғалымдар У.Вайнрайх [74], О.Гарсиа [75], Ж. Камминс [76], Дж.
Хамерс және М. Бланка [77] және отандық ғалымдар Б.А. Жетписбаева [78],
А.Н. Садыкова [79], Е.Д. Аманбекова [80], Г.Д.Алдабергенова [81], Э.Д.
Сулейменова [82] және т.б.
Жоғарыдағы айтылғандардан Қазақстанды мекендеген ұлттардың
толеранттылықта ӛмір сүру қажеттілігін қамтамасыз етуде білім беру
саясатының қағидасы – үштілдік коммуникативтік құзыреттілікті дамыту
қажеттігі байқалады.
Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекеттік тілді үйрету
балабақшадан басталуы тиіс. Бұл заман талабы» – деп кӛрсеткен болатын.
Осыған сәйкес, қазіргі мектепке дейінгі ұйымдардан бастап ата-аналардың
ағылшын тіліне деген үлкен сұранысы, қоғамдағы қажеттіліктен туындап
отырған мәселе екені белгілі. Ал, бұл дегеніміз үштұғырлы тілді оқыту, оқу
үдерісі барысында жүзеге асады және ол мектепке дейінгі білім берудің негізгі
компонентінің бірі болып табылады. Бұл айтылғандардың барлығы болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтерін үштұғырлы тілді оқытуға даярлау
қажеттігін дәлелдейді. Алайда бұл мәселе осы кезге дейін зерттеу нысанына
алынбаған. Сол себепті болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштұғырлы тілді оқытуға даярлау теориясы мен тәжірибесі арасында қарамақайшылық туындап отыр. Нақты айтқанда, болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ғылымитеориялық негізделмеуі, үштілді кәсіби педагогке деген сұраныстың күн санап
артуы мен үштілде (қазақ, орыс, ағылшын) пайдаланатын әдістемелік
құралдардың жеткіліксіздігі арасында қарама-қайшылықтардың бар екені
байқалды. Осы қарама-қайшылықтар біздің проблемамызды айқындап, зерттеу
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тақырыбын: «Болашақ мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілділік
коммуникативтік қҧзыреттілігін дамыту деп таңдауымызға негіз болды.
Зерттеудің мақсаты – болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды теориялық тұрғыдан
негіздеп, әдістемесін ұсыну.
Зерттеудің нысаны – жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үдерісі.
Зерттеудің пәні – болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілділік коммуникативтік құзыреттілігін оқу-тәрбие үдерісінде дамыту.
Зерттеудің болжамы – егер, болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың теориялық
негіздеріне сәйкес оның әдістемесі жасалып, оқыту үдерісіне ендірілсе, онда
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігі жоғары деңгейде дамыйды, өйткені бұл жағдайда болашақ
мамандардың үштілдік білімдері кеңейіп, оқу іс-әрекетінде жүзеге асыруға
негіз болады.
Зерттеу міндеттері:
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың теориялық негіздерін айқындап,
«коммуникативтік құзыреттілік» ұғымына сәйкес «үштілдік коммуникативтік
құзыреттілік» ұғымын нақтылау;
- мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін
анықтау;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделін
жасау;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту әдістемесін даярлау және оның
тиімділігін
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында тексеріп,
ғылыми негізделген ұсыныстар дайындау.
Зерттеудің жетекші идеясы: ЖОО-да болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігінің дамуы оқыту
үдерісінің тиімді ұйымдастырылуына ықпалын тигізеді.
Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері: болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту
туралы философиялық, психологиялық, педагогикалық тұжырымдамалар,
ғалымдардың үштілділік құзыреттілік дамыту тұжырымдамасы, педагогикалық
технологиялар туралы педагогика мен психологиядағы теориялық қағидалары,
үштілділік құзыреттілікті дамыту туралы ғылыми тұжырымдамалары,
оқытудың дидактикалық заңдары мен принциптері.
Зерттеудің дереккөздері: философтардың, педагогтар мен психологтар
еңбектері; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары
және кӛпсатылы оқу орындарының оқу үдерісіне байланысты ұсынған
құжаттары (тұжырымдамалары, кешенді бағдарламалары, оқулықтар мен оқу10

әдістемелік құралдар, электрондық оқу құралдары), педагогиканың ғылыми
жетістіктері мен озық тәжірибелері; ресми материалдар мен құжаттар
(Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан Республикасы білім
беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы»), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
нормативті құжаттары, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты, типтік оқу бағдарламасы, университеттік білім
беру жағдайында оқыту үдерісін ұйымдастыру бойынша жинақталған әлемдік
озық тәжірибелер және автордың педагогикалық, ғылыми іс-тәжірибелері
алынды.
Зерттеу кезеңдері: зерттеу жұмысы 3 кезеңмен ӛткізілді.
Бipiншi кeзeң (2017-2018) – зepттeу мәceлeci бoйыншa философиялық,
пeдaгoгикaлық-пcиxoлoгиялық,
ғылыми-әдicтeмeлiк
әдeбиeттep
мeн
нopмaтивтiк құжaттapғa тeopиялық тұpғыдaн тaлдaу жacaлды. Зерттеу
жұмысының ғылыми аппараты айқындалып, зерттеудің мақсат-міндеттері,
зерттеу пәні мен нысаны, зерттеу кезеңдері және ғылыми болжамы
айқындалды, «үштілдік коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы нақтыланды,
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
анықталып, құрылымдық-мазмұндық
моделі жасалып, ӛлшемдері мен
деңгейлері кӛрсетілді, ғылыми мақалалар жарияланды.
Eкiншi кeзeң (2018-2019) – болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үлгiciн oқыту
үдepiciнe eнгiзу тиiмдiлiгiн aнықтaу бoйыншa тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк
жұмыc жүргізілді. Aнықтaу экcпepимeнтi бapыcындa мектепке дейінгі оқыту
және тәрбиелеу мамандығының студенттерінің үштілдік кoммуникaтивтiк
құзыpеттілігін дамыту ӛлшемдеріне cәйкec бacтaпқы бiлiм дeңгeйлepi
зepдeлeндi. Ocы кeзeңдe болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталған «Үштілді
білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» атты элективті
курс бағдарламасы мен «Let‘s do it» үйірмесінің бағдарламасы мен жоспары
әзірленіп, oқыту үдepiciнe eнгiзiлдi.
Ҥшiншi кeзeң (2019-2020) – жүpгiзiлгeн экcпepимeнт қopытындылapын
тaлдaу, жaлпылaу, нaқтылау нәтижeлері бoйыншa алдын-ала жасалған
қорытындыларға түзетулер ендірілді, эксперимент материалдары жүйеге
келтірілді, соның негізінде, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілікті дамыту динaмикacы aнықтaлды.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың тиiмдiлiгi математикалық-статистикалық тұрғыда
негізделді.
Зерттеудің әдістері:
- теориялық (ғылыми–теориялық әдебиеттерді талдау, салыстыру,
нәтижені жобалау);
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- эмпирикалық (сауалнама, әңгімелесу, бақылау, оқу-әдістемелік
құжаттарды саралау, студенттердің ӛзіндік жұмыстарын талдау, тестілеу,
тәжірибелік жұмыс жүргізу).
Зерттеудің базасы: эксперимент жұмыстары Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университетінде, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университетінде жүргізілді.
Зерттеудің жаңалығы мен теориялық маңыздылығы:
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту теориялық тұрғыда негізделіп,
«үштілдік коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы нақтыланды;
- мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
анықталды;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі
жасалды;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту әдістемесі дайындалып, оның
тиімділігі
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында тексеріліп,
ғылыми негізделген ұсыныстар дайындалды.
Зерттеудің практикалық маңыздылығы:
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мақсатында «Үштілді білім беру
негізінде коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» атты элективті курс
бағдарламасы және «Let‘s do it» үйірмесінің бағдарламасы мен оны іске
асыратын әдістемесі дайындалды;
- зерттеу нәтижелерін жоғары және арнаулы педагогикалық оқу
орындарында, мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта
даярлау
институты мен жалпы орта білім беретін мектептердің, мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің білім беру үдерісінде пайдалануға болады.
Қорғауға ҧсынылатын қағидалар:
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды теориялық тұрғыда негіздеу
барысында, нақтыланған үштілдік коммуникативтік құзыреттілік ұғымы,
маманның ӛзін-ӛзі табысты әрекет ету жағдайында құзыреттілікке қол
жеткізуімен, мамандығына байланысты іс-әрекеттерді орындауда кӛрініс беріп,
кіріктірілген тұлғалық сапасын білдіреді;
- мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
негізінде болашақ маманның ӛзін-ӛзі табысты жүзеге асыруы (эмоциялық
байланысқа түсе білуі, коммуникативтік міндеттерді қоя білуі, қарымқатынастың үлгісін жасай білуі, тыңдау мен есту, оқу мен жазу, қарымқатынасты сӛзбен белсендіру, кӛзқараспен, педагогикалық талаптармен қатар,
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маман ретінде этикалық норманы сақтау, дұрыс қарым-қатынас стилін таңдай
білу және т.б.) мүмкін болады;
- мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі, болашақ
маманның ғылыми педагогикалық әрекеттерінің дайындығын қамтамасыз
ететін ұстанымдарды, компоненттерді, құралдары мен формаларды ашып
кӛрсететін әдіснамалық, теориялық және әдістемелік сипаттағы негізгі
қағидалар жиынтығынан түзілген құрылым;
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту, педагогикалық үдеріске мазмұндықәдістемелік тұрғыда ««Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту» атты элективті курс бағдарламасы мен Let‘s do it»
үйірмесінің бағдарламасы мен жоспарын енгізуімен қамтамасыздандырылады.
Зepттeу нәтижeлepiнiң дәлeлдiлiгi мeн нeгiздiлiгi: зерттеудің ғылыми
педагогикалық негіздерімен, зерттеу пәніне сәйкес қарастырылған әдістәсілдердің нақты қолданылуымен, тәжірибелік-эксперимент жұмысының
жоспарымен, зерттеу мақсатының міндеттерге сәйкестілігімен алынған
бастапқы және соңғы нәтижелердің математикалық-статистикалық әдістерді
қолданумен, анықталған мазмұндық фактілер мен оқу-танымдық әрекеттерін
тексерумен элективті курсты және үйірмені жоғары оқу орнының тәжірибесіне
енгізумен қамтамасыз етілді.
Диссертацияның
қҧрылымы.
Диссертация
екі
тараудан,
қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан
тұрады.
Kіріспе бөлімінде зерттеудің ғылыми аппараты, тақырыптың
кӛкейкестілігі, зерттеу жұмысының мақсаты, объектісі, нысанасы, ғылыми
болжамы мен міндеттері, әдіснамалық негізі, жетекші идеясы, зерттеу әдістері
мен кезеңдері, ғылыми жаңалығы, практикалық маңыздылығы, қорғауға
ұсынылатын қағидалары, зерттеу нәтижесінің дәлелділігі, оның мақұлдануы,
тәжірибеге енгізілуі баяндалады.
«Болашақ мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілдік
коммуникативтік қҧзыреттілігін дамытудың теориялық-әдіснамалық
негіздері» деп аталатын бірінші бӛлімде «үштілдік коммуникативтік
құзыреттілік» ұғымы теориялық тұрғыда ғылыми еңбектерге жасалған
талдаулар негізінде нақтыланып, оқыту үдерісінде білім алушылардың
мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері анықталып, зерттеу
мәселесінің әдіснамалық негіздері басшылыққа алынған моделі жасалды.
«Болашақ мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілдік
коммуникативтік қҧзыреттілігін дамытудың әдістемесі» атты екінші
бӛлімде зерттеу мәселесінің қазіргі жағдайы талданып, үштілдік
коммуникативтік құзыреттілікті дамытудың әдістемесі дайындалып, зерттеу
мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар мен
олардың қорытындылары келтіріледі.
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Қорытындыда зерттеу нәтижелері бойынша алынған тұжырымдар
сипатталады.
Қосымшада зерттеу барысында пайдаланылған диагностикалық
материалдар беріледі.
Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу мен ендіру: Болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың мәні халықаралық және республикалық конференцияларда,
ғылыми-әдістемелік журналдарда жарияланды: Зерттеу барысында отандық
және шетелдік басылымдарда ғылыми мақалалар жарық кӛрді.
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1 БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҦЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ
ҤШТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілдік коммуникативтік
қҧзыреттілігін дамыту мәселелерінің қазіргі жайы
Мұғалімнің мерейін ӛсіріп, мәртебесін кӛтеруге бағытталған тарихи
шешім «Педагог мәртебесі туралы» заң болғаны белгілі. Соның бірі – педагог
беделі. «Алты Алаштың баласы бас қосса, тӛрдегі орын мұғалімдікі», деп
Мағжан Жұмабаев айтқан еді [19]. Қазақстан Республикасының Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев ел арасындағы осы сӛзді қайта тірілтіп, 2019 жылы 31
тамызда № 645 қаулымен педагог мәртебесін заңмен бекітті [7]. Ұстаздардың
құқығы, беделі, әлеуметтік жағдайы заңмен бекітіліп, үлкен құрмет кӛрсетілген
соң, оларға қойылатын кәсіби талап та арта түседі.
Құзыреттілік ұғымының мәнін ашпас бұрын «құзыреттілік»,
«құзырлылық» ұғымдарының ұқсастығы мен айырмашылықтарын түсіндіріп
кеткенді жӛн кӛрдік. Құзыреттіліктің латын тілінен аудармасы «competens»
белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти
отырып, қандай да бір сұрақтар тӛңірегінде беделді түрде шешім шығара алады
дегенді білдіреді [83]. Сӛздіктерде «құзыретті» ұғымы «білімді, білгір, кез
келген салада беделді» дегенді білдірсе, ал құзыреттілік - «құзыреттілікке ие
болу, яғни белгілі бір саладағы білімі мен тәжірибесі», сондай-ақ «құзыреттілік
жеке тұлғаның қоршаған ортадағы адамдармен тиімді қарым-қатынас жасай алу
қабілеті» деп кӛрсетілген [84]. Ал «құзырлылық» К.С.Құдайбергенованың
ойынша, түлектің нәтижелігін, тиімділігін айқындаушы кӛрсеткіші, білімнің
соңғы нәтижесі студенттің жеке пәндер бойынша алған білімі емес, оларды
пайдалану
арқылы
қалыптасып
дамытылатын
ӛмірлік
дағдылар,
құзыреттіліктер деп тұжырымдайды. Яғни, «құзыреттілік» білім, білік,
дағдының жиынтығы болса, «құзырлылық» алған білімін ӛмірде пайдалануы.
«Құзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында американдық ғалым
N. Chomsky енгізген болатын, бастапқыда ол шетел тілінде нақты белгілі бір
тілдік қызметті орындау үшін қажетті қабілеттіктер деген түсінік берді және
оны адамның іскерліктері мен тәжірибесімен байланыстырды. Нақтылап
айтатын болсақ, N.Chomsky 1965 ж. Массачусетс университетінде
«компетенция» ұғымын тіл теориясына қатысты қолданды. N. Chomsky
«құзыреттілік» ұғымын енгізіп, психолингвистикалық зерттеулер контекстінде
оның мәнін анықтап бергеннен кейін, аталған термин педагогикалық аспектіде
де қолдана бастады, Америкада құзыреттілікке бағытталған білім беру
қалыптаса бастады (competence-based education – CBE), оның мақсаты еңбек
нарығында табысты бәсекелестікке түсетін мамандарды даярлау болып
табылды.
N.Chomsky «құзыреттілікті» білімнің жоғарғы деңгейі деп есептейді.
Ағылшын тілінің әдебиетінде competence термині (academic, linguistic, cultural,
professional competence) кездеседі. «Құзыретті» сӛзі лaтын competere «қабілетті
16

болу» дегенді білдіреді. Құзыреттілік «жеткілікті дәрежеде білікті, оқыған,
белгілі бір іс-әрекет түріне қабілетті» мағынасын үстейді [85]. Автордың сӛзіне
қосыла отырып, біздің жағдайымызда болашақ МДҰ педагогтерінің үштілді
меңгеруі арқылы құзыреттіліктің жоғары деңгейіне жетуге ықпал етеді.
W.Hutmacher ойынша, «құзырет» ұғымы «не білуді» емес, «қалай
жасауды» білдіреді және ол «қолдану іс-әрекеттегі құзырет екендігін» атап ӛтті
[86]. Бұл пайымдауды тұжырымдай келе, теориядан алған білім, білік, дағдыны
практикада қолдана алуы.
Э.Ф.Зеер бойынша, құзырлылық - кәсіби қызметтің нәтижелі орындалуын
қамтамасыз ететін іс-әрекеттің жалпыланған әдістері. Бұл адамның ӛз
құзыреттіліктерін іске асырудағы қабілеттері [53].
Айтылған ойды
қорытындылай келе, зерттеу жұмысымыз бойынша болашақ маманның кәсіби
іс-әрекетте нәтижеге жетуі үшін құзырлылықтың мәні зор.
В.А.Болотов пен В.В.Сериковтің пайымдауынша, құзыреттілік - бұл
тұлғаның ӛзін-ӛзі жүзеге асыруына ықпал ететін дағдыны, білімді алу тәсілі
[87]. Біздің тұжырымдамамыз бойынша тұлға болып қалыптасып, ӛзін-ӛзі
жетілдіру жолында әсер ететін дағды мен білімді тиімді қолдануы.
А.В.Хуторскойдың тұжырымдамасы бойынша, құзыреттілік - адамның
ӛзіне тиісті құзыреттілікке ие болуы, оның жеке және іс-әрекет субъектісіне
кӛзқарасы [55]. Ал В.В.Краевскийдің пайымдауынша, белгілі бір саладағы
құзыреттілік - бұл «осы саланы ақылға қонымды бағалауға және онда тиімді
әрекет етуге мүмкіндік беретін тиісті білім мен қабілеттердің болуы» деп ӛз
анықтамасын ұсынған [56]. Біздің ойымызша, нақты бір салаға байланысты
білімі мен қабілетінің болуы және оны дұрыс пайдалана алуы.
Құзыреттілікті
ғылыми-теориялық
негізде
зерттеу
жұмыстары
Л.А.Петровская еңбектерінен басталса, ал жалпы білім беру саласындағы
құзыреттілікті зерттеу И.А.Зимняя еңбектерінен байқауға болады. Болашақ
мамандардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру дегенде, бірінші
орында оның алған оқу-танымдық мәселені шешудегі біліктілігі тұруы тиіс.
Мұндай жағдайлар:
- біріншіден, қоршаған ортадағы құбылыстарды танып білу мен
түсіндіруде;
- екіншіден, қазіргі заманғы техника мен ақпараттық құралдарды
қолдануда;
- үшіншіден, адамдармен қарым-қатынаста, этикалық нормаларды, ӛзінің
іс-әрекетін бағалауда;
- тӛртіншіден, отбасы мүшесі, сатып алушы, кӛрермен, қала тұрғыны
сияқты күнделікті ӛмірде кездесетін коммуникативтік рӛлдерін орындауда;
- бесіншіден, құқықтық және әкімшілік құрылымдарды, талап-тілегін
білдіруде және эстетикалық тұрғыда баға беруде;
- алтыншыдан, еңбек нарығын бағдарлауды, ӛзінің ӛмірдегі орнын, ӛмір
сүру мұраты мен стилін, келіспеушілікті шешу амалдарын табу сияқты
кӛптеген тікелей ӛзіне байланысты мәселелерді шешуде қажет болады[51].
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Ал, Р.П.Мильрудтың ойынша, құзыреттілік - күрделі жеке ресурс, тиісті
құзыреттерді қолдана отырып, сыртқы әлеммен тиімді ӛзара әрекеттесуге
мүмкіндік беру [52]. Біздің пайымдауымызша, тұлғаның кәсіби іс-әрекетінде
қабілеттерін нәтижелі іске асыра алуы.
С.Е.Шишов пен И.Г.Агаповтың пайымдауларынша, «құзыреттілік»
ұғымын жеке тұлғаның білімі мен тәжірибесі, іс-әрекетке даярлығы және
жалпы қабілеттілігі, тұлғаның оқу-танымдық үдеріске ӛздігінен қатысуы және
оның еңбек әрекетінің нәтижеге бағытталуы [88]. Т.М.Балыхинаның ойынша
нақты іс-әрекетті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік, дағдыны, жеке
бастаманы қалыптастыру деңгейі [54]. Жоғарыда айтылған пайымдауларға
қосыла отырып, құзыреттілік – жеке тұлғаның білімі, білігі, дағдысы мен
тәжірибесін нәтижелі кәсіби іс-әрекетінде тиімді пайдалануы мен оқу-тәрбие
үдерісіне белсенділік танытуы.
Әдебиетте
кездесетін
«құзыреттілік»
ұғымдарының
бірқатар
анықтамаларын біріктіріп, олардың негізгі сипаттамалары 1-кестеде кӛрсетуді
жӛн кӛрдік.
Кесте 1 - «Құзыреттілік» ұғымының анықтамалары мен сипаттамалары
Анықтама
авторлары
Сӛздік

N.Chomsky

«Құзыреттілік» ұғымының
анықтамасы
1) «құзыретті» - «білімді, білгір, кез келген
салада беделді»[84].
2) құзыреттілік - «құзыреттілікке ие болу,
яғни белгілі бір саладағы білімі мен
тәжірибесі»[84]
3) «құзыреттілік жеке тұлғаның қоршаған
ортадағы адамдармен тиімді қарым-қатынас
жасай алу қабілеті» [84].
«құзыреттілікті» білімнің жоғарғы деңгейі
деп есептейді. Құзыреттілік «жеткілікті
дәрежеде білікті, оқыған, белгілі бір ісәрекет түріне қабілетті» мағынасын үстейді
[85].

Құзыреттіліктің негізгі
сипаттамалары
- білімі, хабардар болу;
- құзыреттілікке ие болу,
яғни білімі, тәжірибесі.

-білімнің жоғары деңгейі,
белгілі іс-әрекет түріне
қабілетті.

W.Hutmacher

құзырет» ұғымы «не білуді» емес, «қалай -іс-әрекеттегі құзырет.
жасауды» білдіреді және ол «қолдану ісәрекеттегі құзырет екендігін» атап ӛтті [86].

Э.Ф.Зеер

Құзырлылық - кәсіби қызметтің нәтижелі
орындалуын қамтамасыз ететін іс-әрекеттің
жалпыланған әдістері. Бұл адамның ӛз
құзыреттіліктерін
іске
асырудағы
қабілеттері [53].
Құзыреттілік - бұл тұлғаның ӛзін-ӛзі жүзеге
асыруына ықпал ететін дағдыны, білімді алу
тәсілі [87].

В.А.Болотов,
В.В.Сериков
А.В.Хуторской

- кәсіби қызметті жүзеге
асырудағы іс-әрекет
тәсілдері;
құзыреттілікті жүзеге
асыру мүмкіндігі.
-білім, білік, дағды;
- тұлғаның ӛзін-ӛзі іске
асыруы.

Құзыреттілік - адамның ӛзіне тиісті - құзыреттілікке ие болуы;
құзыреттілікке ие болуы, оның жеке және - құзыреттілікке жеке
іс-әрекет субъектісіне кӛзқарасы [55].
кӛзқарасы;
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1-кестенің жалғасы
- іс-әрекет субъектісіне
жеке кӛзқарасы.
В.В.Краевский, Белгілі бір саладағы құзыреттілік - бұл «осы - бағалау, тиімді әрекет
А.В. Хуторской саланы ақылға қонымды бағалауға және ету туралы білім, қабілет.
онда тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін
тиісті білім мен қабілеттердің болуы» [56].
И.А.Зимняя
Құзыреттілік - бұл адамның білімге, - білім;
интеллектуалдық және жеке басының - зияткерлік сала;
әлеуметтік
және
кәсіби
іс-әрекетіне - жеке сала;
негізделген [51].
-адам ӛмірінің әлеуметтіккәсіби саласы.
Р.П.Мильруд
Құзыреттілік - күрделі жеке ресурс, тиісті -сыртқы әлеммен ӛзара
құзыреттерді қолдана отырып, сыртқы әрекеттесуді қамтамасыз
әлеммен
тиімді
ӛзара
әрекеттесуге ететін жеке ресурс;
мүмкіндік беру [52].
- құзыреттер жиынтығы.
С.Е.Шишов,
«Құзыреттілік» ұғымын жеке тұлғаның - қабілеттілік, іс-әрекетке
И.Г.Агапов,
білімі мен тәжірибесі, іс-әрекетке даярлығы даярлық;
және жалпы қабілеттілігі, тұлғаның оқу- - білім, тәжірибе;
танымдық үдеріске ӛздігінен қатысуы және - тұлғаның дербестігі;
оның еңбек әрекетінің нәтижеге бағытталуы - қоғамға кірігу шарты;
[88].
- жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі
танып білуі.
Т.М.Балыхина Нақты іс-әрекетті тиімді жүзеге асыру үшін - іс-әрекетті жүзеге асыру
қажетті
білім, білік, дағдыны, жеке үшін білім, білік, дағды,
бастаманы қалыптастыру деңгейі[54].
жеке
бастаманы
қалыптастыру.

Сонымен, құзыреттілік - бұл адамның ӛзінің құзыреттілігін практикада
қолдану мүмкіндігі ретінде қарастырылады, яғни білім мен тәжірибеге
негізделген іс-әрекет қабілеті. Білім мен дағды құзырды дамытудың негізі және
оларды таныту формасы болып табылады. Айта кету керек, құзырлылық - оған
жету құралы ретінде қызмет ететін құзыреттіліктің негізі. Құзырлылық - белгілі
бір объектілер мен процесс шеңберіне бағытталған іс-әрекеттің жоғары сапалы
болуы үшін қажетті ӛзара байланысты жеке тұлғаның қасиеттер жиынтығы
[49].
Кӛптеген ғалымдар жоғары педагогикалық білім берудегі құзыреттілік
тәсілі жеке тұлғаның қалыптасуына байланысты заман сынағына, мәселелеріне
сай берілген жауап ретінде қарастырылуда. Бұл тәсіл негізгі, базалық және
арнайы құзыреттер жиынтығы ретінде кәсіби құзыреттілікте кӛрініс табады.
Жылдам ӛзгеріп жатқан әлемдегі адамның жетістіктеріне байланысты
негізгі құзыреттілік кез келген кәсіби қызмет үшін қажет. Негізгі
құзыреттіліктер бүгінгі күні үлкен маңызға ие, ӛйткені олар ақпараттық
технологияларды қолдану негізінде, сонымен қатар қарым-қатынас негізінде,
соның ішінде шет тілінде кәсіби мәселелерді шеше білуінде кӛрініс табады.
Сонымен, негізгі құзыреттіліктер - белгілі бір әмбебаптылыққа ие кең
қолданыстағы құзыреттілік. Негізгі құзыреттіліктер түрлі жұмыстардың
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ӛнімділігін қамтамасыз етеді. Құзыреттіліктің нақты шарттарын жүзеге
асыруда, оның оқшаулануы мүмкін емес.
Г.Ж.Ниязова ӛзінің еңбегінде құзыреттілікті студенттің мағыналық
бағдарлары, білімдері, біліктіліктері мен тұлғалық және әлеуметтік іс-әрекетін
жүзеге асыруына қажетті нақты анықталған объектілер шеңберіне қатысты
тәжірибелерінің жиынтығы ретінде қарастырады [57]. Айтылған ойды қорыта
келе, студент жоғары оқу орнында алған теориялық білім, білік, дағдысын
еңбек іс-әрекетінде, тұлғалық және әлеуметтік іс-әрекетінде жүзеге асырады.
М.X.Бaлтaбaeвтың пiкipiншe, құзыpеттілік – бұл бepiлгeн кәciби icәpeкeткe жұмыcшының қaбiлeттiлiгi мeн дaяpлығы жиынтығының кӛpceткiшi
[58]. Бacқa қaбiлeттiлiктepмeн бipгe (caпaлap, қacиeттep) кәciби бiлiмдi мeңгepу,
oны бiлiк жәнe дaғдымeн ӛндipу, пaйдaлaну жәнe тapaту.
Ш.Т.Таубаеваның
болашақ
мұғалімдердің
кәсіби-дидактикалық
құзыреттілігін
қалыптастыруға
байланысты
«құзыреттілік»,
«кәсіби
құзыреттілік», «мұғалім құзыреттілігі» ұғымдарына берілген әртүрлі
түсініктемелерге талдау жасай келе, «құзыреттілік» ұғымы білім беру, маман
даярлау саласының қолданыстағы терминіне айналғанын кӛреміз. Ӛзінің
еңбектерінде Ш.Т. Таубаева: «Құзыреттілік – ол тұлғаның оқыту мен
әлеуметтену процестері барысында меңгерген білім мен тәжірибеге
негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде
айқындалатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті» - деп қарастырады [59].
Жоғарыдағы зерттеуші ғалымдардың тұжырымдамасында «құзыреттілік»
адамның бір істі нәтижелі орындайтын ӛзіне ғана тән ерекешелігі ретінде
қарастыра келе, оның жоғары деңгейі шығармашылықта, бәскелестікте кӛрінеді
делінген. Сонымен бірге, маманның кәсіби даярлығын, білімі мен дағдысының
сапасы деп кӛрсетілген.
К.С.Құдайбергенева «Құзырлылық табиғаты – тұлғаның ӛзіндік
дамуында» атты еңбегінде: «Құзырды әртүрлі кенеттен болған жағдайларда
мәселелерді шешу үшін қажетті білімді немесе әрекетті кӛрсете білу қабілеті,
білім мен ӛмірлік ситуация арасындағы байланысты орнату мүмкіндігі ретінде,
ал құзырлылықты адамның ӛзіндік деңгейіне, даралық қасиеттеріне тікелей
байланысты тұлғалық, теориялық, практикалық ӛлшеу дәрежесі жоғары
деңгейде кіріктірілген құрылым ретінде қарастыру ұсынылады»,– деген
тұжырым жасайды [60]. Бұны қорытындалай келе, құзырлылық – адамның
жоғары деңгейде тұлғалық, теориялық және практикалық ӛлшеу дәрежесінің
кіріктірілген құрылымы, яғни барлық ӛлшеуді бірлікте жоғары деңгейде
қолдануы.
Б.Т.Кенжебеков
жоғары
оқу
орны
студенттерінің
кәсіби
құзыреттіліктерін қалыптастыру жӛніндегі пікірін «кәсіби құзыреттілік – жеке
тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға теориялық және практикалық әзірлігі мен
қабілеттілігінің бірлігі»,– деп тұжырымдаған [61]. Автордың пікірін
тұжырымдайтын болсақ, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру негізінде білім
алушының теориялық білімі мен практикалық әзірлігі ұштасуы керек. Бұл
дегеніміз – теория жүзінде оқып үйренген білімін практикада оңтайлы
20

қолданып, содан ұтымды нәтиже шығару. Осы тұрғыдан алғанда, болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда
олардың кәсіби құзыреттілігі, соның ішінде теориялық және практикалық
дайындығы негіз болып табылады.
Жоғарыда айтылған авторлардың тұжырымдамаларын зерделей келе,
құзыреттілік білім мен біліктің және дағдының жиынтығы, сонымен қатар
субъектінің күнделікті ӛмірде кездесетін түрлі проблемалық ситуацияда қандай
іс-әрекет қолдану керектігін анықтай алуы және оны іске асыру жолында
меңгерген білімі мен білігін және іс-әрекет дағдысын ұштастыра алу қабілеті.
Кесте 2 - Отандық ғалымдардың білім берудегі маманның құзыреттілік
мәселесіне қатысты еңбектерінде зерттелуі
Авторлар

Анықтамасы

Зерттеу тақырыбы

К.Т.Мулдабекова

... алған теориялық тілдік білімін
тәжірибеде пайдалана білу белсенділігі,
болашақта
таңдаған
мамандығына
сәйкес кәсіби даярлығына қатысты
қарым-қатынас
әдістері,
технологиялары
мен
құралдарын
меңгеруде ақпараттық технологияларды
саралап, ӛзінің даму деңгейіне сәйкес
келетін және қоршаған ортаның әсер
ету
факторларын
шеше
алатын
тұлғаның қасиеттер жиынтығы [67].
... коммуникативтік құзыреттілік, білім
беру
үдерісіне
қатысушылармен
тұлғааралық
қарым
қатынастағы
коммуникативтік
толеранттылық,
эмпатия, нәтижелі ұйымдастырушылықкоммуникативтік іс-әрекетке бейімділігі
[89].
Кәсіби білім берудегі құзыреттілік
түйіні нәтижелерге жетуді кӛздейді.
Мұны болашақ мұғалімдерді даярлауда
қалыптастыруды жаһандық жаңарулар
жағдайында еңбек ететін болашақ
мұғалімдердің аса қажетті сапасын
дамыту мәсілесін шешеді [70].
... білім, қарым-қатынас және іскерлік
негізінде
жеке
адамның
мәдениетаралық қарым-қатынасты құра
білу, этникалық кӛп түрлі қоғамдағы
мінез-құлықты айқындай білу, түрлі
елдер мен халықтардың мәдени-тарихи
және
әлеуметтік
тәжірибелерін
қабылдай алатын, қимыл қозғалысы мен
ым-ишара қарым-қатынасын
жетік
меңгерген жеке адамның қабілеті» [68].

Ақпараттық технологиялар
арқылы
мамандардың
коммуникативтік
құзыреттілігін
қалыптастыру

Д.Ю.Мутанова

К.О.Оразбаева

П.А.Кудабаева
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Болашақ ағылшын
мұғалімдерінің
коммуникативтік
мәдениетін дамыту

тілі

Жаһандану
жағдайында
болашақ
мұғалімдердің
кәсіби
құзыреттілігін
қалыптастыру

Болашақ ағылшын
мұғалімдерінің
мәдениетаралық
коммуникативтік
құзыреттілігін
қалыптастыру

тілі

2-кестенің жалғасы
Г.А.Ризаходжаева

Д.К.Садирбекова

А.Б. Тасова

Г.Т. Абилбакиева

Т.М.Есимгалиева

... бұл туризм саласындағы болашақ
маман
тұлғасының
интегративті
сипаттамасы, оның ішінде білім, білік,
дағды және жеке сапалар, ӛнімді
қарым-қатынасты қамтамасыз ететін,
туризм саласындағы маманның кәсіби
сӛйлеуін реттейтін және оның бағытын
анықтайтын,
сӛйлеу
құралдарын
қолдану сәйкестігі және жеке ӛзіндік
ерекшелігі [72].
... педагогтың кәсіби құзыреттілігін
тұлғаның
психологиялық,
педагогикалық және пәндік саладан
білімділік, біліктілік деңгейін тиімді
жүзеге асырудағы кіріктірілген қасиеті
[71].
«оның
ӛзара
субъектіліктілік
түсінушілік қарым-қатынасындағы жаңа
проблемаларды айрықша, жылдам,
маңызды, тиімді қоюды, шешуді
қамтамасыздандыратын
кәсібитұлғалық сапасы» [73].
... білім беру үдерісін тиімді басқаруға
ғана емес, кәсіби іс-әрекетін жүзеге
асыруда пайда болған мәселелерді
шешу
барысында
кездесетін
кедергілерді жеңуге мүмкіндік беретін
әмбебап
және
кәсіби
дағдылар
жиынтығы [90].
пәнін
кӛптілді
білім
беру
мәселелеріне бағыттай алуға негіз
болатын
білімдері,
ақпараттық,
мәдениаралық қарым-қатынас біліктері,
ұлттық және әлемдік жауаптылықты
сезіну қабілеттерінен тұратын, кӛптілді
азаматты қалыптастыруға дайындығын
кӛрсететін
олардың
кіріктірілген
күрделі cапасы [69].
...

Туризм
саласындағы
болашақ
мамандардың
коммуникативті
құзыреттілігін
қалыптастыру
(ағылшын
тілі негізінде).

Болашақ
педагогтардың
басқарушылық
құзыреттілігін
қалыптастыру
Бoлaшaқ бастауыш сынып
мұғалімдерінің
коммуникативтік
креативтілігін
қалыптастыру
Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
арқылы
болашақ мектепке дейінгі
ұйым
педагогтерінің
басқарушылық
құзыреттілігін
қалыптастыру
Болашақ
педагогпсихологтардың
кәсіби
құзыреттілігін
кӛптілді
білім беру жағдайында
қалыптастыру

Жоғарыда келтірілген отандық ғалымдардың білім берудегі маманның
құзыреттілік мәселесіне қатысты еңбектерін зерделей келе, болашақ маманның
құзыреттілігі тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтік толеранттылық
бейімін, білімділік пен біліктілік деңгейін тиімді жүзеге асыруы.
Соңғы кездері «қарым-қатынас» терминімен қатар, «коммуникация»
термині кең тарап жүргенін айта кеткен жӛн. Алғаш рет, термин
«коммуникация» (лат. communication, communicare – ортақтастыру, жеткізу,
әңгімелесу) ХХ ғасырдың басында ғылыми әдебиеттерде пайда болып, екі
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негізгі жалпы теориялық құрылым ретінде шетел зерттеушілері арқылы
қарастырылды: 1) бихевиоризма (коммуникацияның негізі жүйе ретінде тіл
емес, тікелей кез келген адамды тәрбиелеуге болатын сӛйлеу сигналдары
(дыбыстары); бұл әдістің ӛкілі Д.Уотсон) [91]; 2) тұлға ішкі метафизикалық
қабілеті арқылы ӛз бойында басқа біреудің сезімдерін ашу болып табылатын
коммуникация – символикалық интеракционализм (персонализм-дербестік)
(Дж.Г.Мид) [92].
А.Пиз бен Б.Пиз қатынасты қызықты әрі жағымды етуде дене
қимылдарының ерекше рӛл атқаратындығын айтады. Ғалымдар адам
қатынастың сәтті жүзеге асуын мақсат етсе, әңгімелесушісінің қимылқозғалысынан оның жағдайын түсініп, ол туралы айтқысы келетінін естіп
тыңдауға тырысқанын дұрыс екендігін айтса [93], ал Г. Уинрайт адамның
оңтайлы қатынасқа түсуіне ықпалдық ететін құралдарға мимикасы, ишарат
етуді қимылдарды атайды [94]. Авторлардың пайымдауларын қорыта келе,
коммуникативтік құзыреттілікті дамытуда вербальді емес қарым-қатынастың да
мәнінің зор екендігінде.
H. Widdowson коммуникация ұғымын «ӛзара әрекеттесуші тараптар
арасындағы келіссӛздер арқылы реттеу мәселесі» деп анықтама беріп, содан
кейін ұғымның мәнін ашу мақсатында коммуникацияның компоненттерін
зерттей бастады [95].
Сӛйлеу әрекетін жүзеге асыратын – тіл болса, оның іске асуына жағдай
жасайтын коммуникация. «Коммуникативтік» терминіне зерттеу еңбектердің
қай-қайсысында оның қарым-қатынас құралы, сӛйлесуге байланысты қасиеті
баса айтылады.
В.А.Ядовтың тұлға тұжырымдамасы бойынша, алға «топтық қарымқатынас жағдайы» шығады. Бұл ситуациялар неғұрлым тұрақты, ӛйткені
топтың негізгі талаптары «топтық мінез-құлық нормаларында» бекітілген, ұзақ
уақыт бойында ӛзгеріссіз сақталады [96]. Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда топтық жұмысты оқу
үдерісінде пайдалану қажет деп есептейміз, ӛйткені тұлға топтық жұмыс
арқылы қарым-қатынасқа түсіп ӛз идеясымен бӛліседі, ойын еркін жеткізуге
дағдыланады.
Қ.Б.Жарықбаев: қарым-қатынас біріккен іс-әрекет қажеттілігін
туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі кӛп
жоспарлы үдеріс. Адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, ӛзара түсінісуі,
бір-бірін қабылдауы. Қарым-қатынастың үш жағы бар – интерактивті,
коммуникативті, перцептивті. Қарым-қатынас деңгейлері – мезо, макро, микро,
стандартты, шаблонды, жабайы, рухани, іскер, ойын т.б. Қарым-қатынас
түрлері – әлеуметтік, бағдарлаушы, топтық, топаралық, және т.б. Адамдар
арасындағы қарым-қатынас жасау да аса қажетті шарттардың бірі –
сӛйлеушілердің ӛз ой пікірлерін ӛзгелерге, тыңдаушыларға қалайда жеткізіп,
оларға әсер етуді кӛздесе, ал тыңдаушылардың қарым-қатынас орнатудағы
сӛйлеуші жақтың ой пікірін дұрыс ұғынып, оны іс жүзіне асыра білу
мәдениеттілігіне байланысты [97]. Тұжырымдама жасайтын болсақ адамдар
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арасындағы қарым-қатынас ӛте маңызды да, күрделі процесс. Яғни сӛйлеуші
мен тыңдаушы арасындағы байланыс, бұлардың ӛздерінің алдарына қойған
мақсаттары бар. Мысалы: сӛйлеушінің мақсаты ойын дұрыс жеткізу болса,
тыңдаушы сол айтылған ойды түсініп, содан нәтиже шығару.
Қ.Б.Сейталиевтің
тұжырымдамасы
бойынша,
қарым-қатынастың
интербелсенді жағы бұл адамдардың ӛзара байланысын, олардың бірлескен ісәрекетін ұйымдастыруға қатысты қарым-қатынастың мақсаты, адамдардың
бірлескен іс-әрекетінің қажеттілігін бейнелеу болып табылады. Психологиялық
тұрғыда ӛзара әрекет ету кез келген түрде әр уақытта белгілі түрткілерге
негізделеді және нақты мақсаттарды кӛздейді [98]. Бұдан шығатын қорытынды
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлауда қарым-қатынастың
мақсат-міндеттерін нақтылау қажет.
Ғылымда рефлексия әлеуметтік жүйенің ӛзіндік сана жағынан
түсіндірілуі, оның элементі мен даму факторы болып табылатындығы аталған,
ал, М.М.Мұқанов жүйенің интеллектісі бар ғана жүйе емес, сонымен
әрекеттесетін жүйелерге әсер ететінін белгіледі. Мысалы, іс-әрекет
компоненттерін еске түсіру, санадан ӛткізу, оның мәнін, түрін ӛзекті
мәселелерін белгілеу, шешу жолдарын анықтаудан тұрады [99]. Зерттеу
жұмысымызда оқу үдерісін жүзеге асыруда іс-әрекет компонентін басшылыққа
алу кӛзделуде.
Ж.Н.Ыдырысованың
пайымдауынша,
жеке
адамның
тұлғалық
теориясының келесі талаптарын атап кӛрсеткен: - жүйелі қарым-қатынастың
болуы яғни басталуы; - нақты айқындалған құрылымның болуы; - құрылымның
әртүрлі компоненттерінің ӛзара байланысы және логикалық қызметі адамның
тұлға ретінде ӛзін-ӛзі жүзеге асыратын, ӛзін-ӛзі реттейтін жүйесінің болуы
[100]. Автордың ойын қорыта келе, зерттеу жұмысымызға орай қарым-қатынас
жасауда жүйеліліктің мәні ерекше, яғни логикалық байланыстың болуы шарт.
Ал, Г.М.Қасымова аударушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін
жан-жақты іс-әрекетте қалыптастырудың тәсілдерін, жүзеге асыру жолдары
мен тиімділігін айқындаған [62].
М.Қ.Бапаеваның пікірінше, коммуникативті іс-әрекет негізінде қарымқатынас жатқандықтан адамды қарым-қатынас субъектісі ретінде қарастыруға
болады. Адамның субъект ретіндегі іс-әрекеттің әрқилы түрлерін жүзеге асыру
нәтижесінде психикалық кемелденуіне қол жеткізуге болады, - деген
қорытынды жасаған [101]. Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, зерттеу
жұмысымызға орай, қарым-қатынас жасауда субъектілік ұстанымның тиімділігі
арқылы жоғары белсенділікке қол жеткізуге ықпал етеді.
Болашақ мұғалімдердің кәсібилігі жайлы психолог Ж.Ы. Намазбаева:
«...педагог ӛзінің бойындағы бар қасиеттерін ғана шәкірттерінің тұлғасында
дамыта алатынын ескерсек, аталған мамандардың тұлғалық-кәсіби
қасиеттерінің маңыздылығын айқындап, түзету мәселелерін зерттеу бүгінгі
күннің ӛзекті мәселесіне айналып отыр» деген пікір білдіреді [102]. Автордың
пікіріне қосыла отырып, болашақ МДҰ педагогтерін даярлауда тұлғалық-кәсіби
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қасиеттердің маңыздылығы ерекше, атап айтсақ сыни тұрғыдан ойлау,
шығармашылық, командада жұмыс жасай алуы және коммуникация.
Ф.Ш.Оразбаеваның пікірінше, «коммуникация» сӛзінің негізгі мазмұны
«жалпы қарым-қатынас», «араласу», «хабарласу», «байланыс» деген сияқты
мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сӛйлесу үдерісін, тілдесу
ерекшеліктерін, тілдің әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар
арасындағы қарым-қатынасты, ӛзара түсінушілік болып табылады [65].
Автордың пайымдауынша «коммуникация» сӛзін «қатысым» деп біліп, қазақ
тілін оқыту әдістемесінде жаңадан «тілдік қатынас», «тілдік қарым-қатынас»,
«тілдесім», «жазылым», «оқылым», «айтылым» сияқты терминдерін тілдік
айналымға енгізгенін кӛреміз. Зерттеу жұмысымыздың оқу үдерісінде
жоғарыда кӛрсетілген сӛйлеу әрекеттерін қолдануға ықпал жасадық.
Отандық зерттеушілердің пайымдауынша, коммуникацияның екі әдісімен
сәйкес келетін, тілдік коммуникация мен техникалық коммуникацияны бӛліп
айтады. Техникалық коммуникация – ақпараттарды қабылдауға және оны
жіберіп отыруға мүмкіндік туғызатын құралдардың жиынтығы. Бұл
коммуникацияның компоненттері:
- хабарлама жібергіш;
- хабарлама жеткізгіш;
- байланыс арнасы;
- қабылдауыш;
- хабарлама алушы.
Тілдік коммуникацияға хабар жіберушіні, хабар алушыны, олардың
әңгімелесу барысы және тілдің бӛлігі ретінде хабарламаны енгізуге болады.
Мұнда, байланыс арнасы – тілдік әрекеттің ағымының талаптарына сай,
хабарлама жеткізгіш пен қабылдағыш – қарым-қатынасқа түсушілердің (немесе
әңгімелесушілердің) тілдік механизмінің қасиеттеріне сәйкес келеді.
М.Я.Демьяненко, К.А.Лазаренколардың ойынша, коммуникацияның негізгі бес
компоненті бар:
- қарым-қатынас жағдайы;
- хабарды жіберуші;
- хабарды алушы;
- сӛйлеу барысының шарттары;
- тілдік хабарлама [103].
Қоммуниктивтік құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі болып
саналатын аталған компоненттер толық қамтылуы тиіс, -деп түйін жасаймыз.
«Коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы 1970 жылдардан қолданыла
бастады. Аталған термин әуелі даму психологиясы, когнитивті психология
және социолингвистикамен байланыста дамып қолданылды. Коммуникативтік
құзыреттілікті ӛзіндік түсіндіруді Дж. Уайменнің «коммуникативтік
құзыреттілік теориясында» коммуникативтік құзыреттілікті «қарым-қатынас
контексінде әлеуметтік білім мен әлеуметтік дағдыны прагматикалық ретті
пайдалану» деп анықтаған [104].
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D. Hymes қарым-қатынас жасау үшін тек лингвистикалық білім мен
грамматикалық ережелерді білу жеткіліксіз деп пайымдайды, оның пікірінше,
сӛйлеуші мәдени және әлеуметтік маңызды жағдайларды да білуі қажет деп
санайды [133].
S.J. Savignon пайымдауынша, коммуникативтік құзыреттілікті түсіну
үшін грамматика, дискурс, шет тілін үйренудегі коммуникация мен мәдениет,
лингвистикалық және стратегиялық факторлардың қажет екендігін кӛрсетеді
[105]. Жоғарыда кӛрсетілген пайымдауларды қорытындылай келе, қарымқатынас жасауда грамматикалық құрылымды білу немесе лингвистикалық
білімнің жеткіліліксіздігі, бұған қоса мәдени және стратегиялық факторлар
жайында да білімнің болуы шарт.
И.А. Зимняя құзыреттіліктер арасынан коммуникативтік құзыреттілікті
адамның тұлға ретінде ӛзіне қатынасын және ӛз ӛмірінің түрлі
формаларындағы әрекеттерін айқындап, тұтас әлеуметтік ортада адамның басқа
адамдармен ӛзара әрекеттесу аймағындағы іс-әрекеті деп қарастырған [51].
А.В. Хуторской коммуникативтік құзыреттілікті тұлғаның «бастапқы»
сапасы ретінде қарастырса [55], ал Р.С.Немов коммуникативтік құзыреттілікке
«ӛзінің табысқа жетуіне қатысты адамдармен қарым-қатынас жасай білу
біліктілігі мен дағдысы» деген анықтама береді [106].
В.А. Кан-Калик және Н.Д.Никандров коммуникативтік құзыреттілікті
адам баласының кез-келген әрекетінде кездесетін, адам болмысының бір бӛлігі
ретінде қарастырады. Мұндай коммуникативтік әрекеттерді жасау үшін, арнайы
қабілеттерді игеру керек екенін түсіндіреді. Оқу үдерісінде, тұлғаның
коммуникативті құзыреттілігін дамытатын алдын-ала арнайы мақсат құру, яғни
дамытудың жолдары мен әдістері анықталған болу керек. Коммуникативтік
әдіс, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтердің тілдік формалардын ғана
меңгеріп қоймай, сонымен бірге оларда, сол тілді шынайы қарым-қатынаста
қалай қолдану керектігі жӛнінде ұғым қалыптасу керек, - деген қағидаға сай
құрылуы тиіс.
Кан-Калик, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру міндетінің
келесі кезеңдерін ұсынады:
- коммуникативті міндетті түсіну;
- әуелгі берілген міндеттерді талдау;
- болжамды ұсыну;
- коммуникативті әрекеттесттіктің әдістерінің жүйелерін анықтау:
- мәселелердің шешілуі.
Бірінші кезеңде, коммуникативті міндетті түсіну алдыңғы қатарға
шығады, себебі педагогикалық мақсатты жүзеге асыру қажет.
Екінші кезеңде, коммуникативтік міндетті аяқтағаннан кейін, оқытушы
жағдайларды саралайды, онда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
жасы, ұйымдастырушылық мүмкіндіктері ескеріледі. Болжам болашақ
педагогтердің ӛзінің рӛлін орындауын болжауға мүмкіндік береді.
Соңғы кезең, міндеттің шешімін табу үшін оқытушы ӛзінің мақсаты мен
міндетіне сәйкес таңдап алатын, қатынастың вербальды және вербальды емес
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құралдарын қолдану арқылы коммуникативтік міндеттерді тікелей іске
асырады [107, б. 113].
Жоғарыда кӛрсетілген кезеңдерді қарастыра келе, коммуникативтік акт
ағымының негізгі сатыларын кӛрсете аламыз:
- негізгі мағынасын анықтау (қажетті лексиканы таңдау, әңгімелесушіге
бағдарлану және т.б.);
- қатынастың ағымы;
- қатынастан шығу.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуда оқытушының ең ұстанымды міндеттерінің бірі –
қарым-қатынастың жоғары деңгейіне сай қабілеттер мен білімді игере
алатындай жағдайларды ұйымдастыру болып табылады.
И.Н. Горелов және В.Р. Житников коммуникацияға, қарым-қатынас акті
деп (немесе коммуникативтік акт) анықтама береді. Авторлардың пікірінше,
коммуникация келесі компоненттерден тұрады:
- қарым-қатынасқа түсетіндер (әдетте, 2-ден жоғары адамды қамтиды);
қарым-қатынасты тудыратын іс-әрекеттер (сӛйлесу, ымдау, мимика және
т.б.);
- қандайда бір мағынасымен немесе формасымен сипатталатын
хабарламаның мазмұны;
- барламаның мазмұны;
- қатынас арнасы (сӛйлеу, есту, кӛру, визуальды-вербальды органдар);
- қарым-қатынасқа түсетіндердің мотивтері (мақсат, ниет) [108].
Зерттеу тақырыбымыз тұрғысынан қарастырсақ, болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтердің қарым-қатынас жасай білуі, оны тудыратын
әрекеттерді меңгеруі, хабарламаны, қатынасқа түсуге ынта-жігерінің,
қызығушылығының болуы тиіс деп санаймыз.
Психологиялық-педагогикалық
зерттеулерге
сәйкес,
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілік келесі компоненттерді қамтиды:
- мотивациялық (тілге деген қызығушылығы, ииновацияға деген
ұмтылыс, тілдің кәсіби іс-әрекеттегі маңыздылығын түсінеді);
- танымдық (МДҰ педагогтерінің құзырлығы, үш тілде кәсіби
коммуникацияның табыстылығын қамтамасыз ететін білімдері);
- іс-әрекеттік (тілдік коммуникативтік құзыреттілік тұрғысынан бағалай
алады, үш тілді коммуникация құралы ретінде пайдалануға қабілетті );
- рефлексивтік (нәтижелі байланыс арқылы ӛзін-ӛзі бағалай алады,
кемшіліктерді анықтап, ӛзінің кӛзқарасын жүйелеп, реттейді).
Коммуникативтік құзыреттілік – адамға, қоғамдағы ӛмір ережелері мен
тәртіптерін нақты орындауға мүмкіндік беретін үштілдік коммуникативтік
шеберлік.
Үштілдік коммуникативтік құзыреттілік:
- нақты ӛмір жағдайында ӛзінің міндеттерін шешу үшін үштілде ауызша
және жазбаша түрлі байланыс құралдарын қолдануға;
- әдіскер-ғалымдардың анықтамаларын, идеяларын үштілде талдауға;
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- әдептілік талаптарына сәйкес ӛзіндік пікірін үштілде білдіруге;
- үш тілде ӛз пікірін айта білуге, оның ішінде басқа да пікірлермен келісе
білу, қарым-қатынас диалогына түсе отырып, жанжалдық ахуалдарды шешуді
жүзеге асрыуға;
- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін оқытушымен, студенттермен
топта үштілде қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді.
К.Данцигер
коммуникативтік
құзыреттілік
–
бұл
адамның
коммуникативті қызметінің мүмкіндіктеріне сай жүзеге асыра білуі.
Коммуникативтік құзыреттіліктің негізі серіктесінің орнына ӛзін қоя білу,
қарым-қатынасты әңгімелесуші қабылдайтындай әрі түсінікті етіп құра білу
іскерлігі,- деп анықтаған [109]. Біз автордың пікіріне қосыла отырып, болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігі олардың
келешекте атқаратын қызметінің негізгі кӛзі болып табылатындықтан, әрбір
студенттің басқалармен қарым-қатынас жасауда жеке пікірін еркін, нақты,
түсінікті жүйелі жеткізе білуі, серіктесін тыңдай білу қабілетін жатқызуға
болады,- деп тұжырым жасаймыз.
А.Б. Добрович коммуникативтік құзырлықты, қатынасқа әрдайым дайын
болу деп қарастырады [110]. Бұдан шығатын қорытынды коммуникативтік
құзырлықты автордың тұжырымдамасында сана, ой тұрғысынан түсіндіреді.
Адам ойланады, бұл оның сұхбат үстінде жүргенін кӛрсетеді, сондықтан адам
әрдайым ӛзінің интуициясына сәйкес айнымалы жағдаятты қарым-қатынасқа
түсуде ескеріп отыруы керек. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
коммуникативтік құзыреттілігі - алған білім, білік, дағдыларын тәжірибеде,
күнделікті ӛмірде түрлі мәселелерді шешу барысында қолдана алу
қабілеттілігін сипаттайды.
В.А. Кан-Калик: «Педагогикалық коммуникативтік қарым-қатынас
тәрбиелеу, оқытудың мақсаты мен міндетін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін
және педагог пен білім алушылардың ӛзара әсерін айқындайтын әдістер мен
құралдардың жиынтығы». В.А.Кан-Калик оқытушының коммуникативтік
іскерліктері қатарына: адамдар алдына сӛз сӛйлей білу, қарым-қатынасқа түсе
білу, түрлі жағдайларды туғыза отырып, шығармашылық іс-әрекетті
ұйымдастыру, оқу және тәрбие үдерісінде дұрыс, бір бағыттағы қарымқатынасты құрып, оны басқара білу іскерлігін атайды.
В.А. Кан-Каликтің оқытушының коммуникативтік іскерліктері бойынша,
педагог
ӛзінің
іс-әрекетімен,
жүріс-тұрысы,
сӛйлеуі
арқылы
тәрбиеленушіге тірегі болуы керек. Оқытушының коммуникативтік іскерлігінің
нәтижесі оқытушы сӛзінің нақтылығы, түсініктілігі, кӛңілге жағымды үні,
дауыс ырғағы, сӛздерінің анықтылығы, мейірімділігі мен тартымдылығы, міне
осының барлығы ұстаздың студентке ықпал ету әсерінен кӛрінеді [107, б. 88].
Біз бұл пікірге қосыла отырып, оқытушының коммуникативтік іскерлігінің мәні
оның сӛзінің нақтылығы, түсініктілігі, сӛздердің анықтылығы сынды
қасиеттердің болуы студентке ықпалының әсері зор деп есептейміз.
А.Р. Вербицкийдің пайымдауынша, тұлғаның коммуникативтік
құзырлығының қалыптасуының негізгі ӛлшемдерінің бірі, адам серіктесінің
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қызығушылықтары мен ұстанымдарына сәйкес ӛз ұстанымын бағалауға
қабілетті болған жағдайдағы рефлексия болып табылады [111]. Адамның
бойында ауызша және ауызша емес қатынас құралдары арқылы
әнгімелесушімен қатынас құруға, оның хабарламаларын талдауға, оларға нақты
жауап қайтаруға қабілеттері жақсы қалыптасқан болуы ӛте маңызды.
Зерттеушілер, коммуникативтік құзырлықты, тұлғааралық қатынастың арнайы
ортасында коммуникативтік әсерді құру үшін қажетті ішкі ресурстар жүйесі
ретінде анықтады.
В.Б. Кашкиннің пікірінше, коммуникативтік құзыреттілік белгілі
коммуникативтік міндеттерді шешу және алға шығару қабілеті:
коммуникативтік мақсатты айқындау, жағдаятты бағалай алу, серіктестіктің
қарым-қатынас мүмкіндігін ескеру, коммуникативтік табыстылықты бағалау,
ӛзінің коммуникативті мінез-құлқын жӛндеуге дайын болуы [112]. Басқаша
айтқанда, коммуникативтік құзыреттілік болашақ маманның коммуникативтік
ресурстарды тиімді қолдана білуі. Коммуникативтік құзыреттілік қажетті тілдік
білімді меңгеруді, адамдардың қоршаған ортамен, топтың жұмыс істеу
дағдыларын, ұжымда әртүрлі әлеуметтік рӛлдерді меңгеруі және т.б. ӛзара әсер
етудің мүмкіндіктерін меңгерумен байланыстырады. Осыларды оқу үдерісінде
меңгерту үшін қарым-қатынастың қажетті және жеткілікті шындық объектілері,
оларды білім беру салаларының әр деңгейіне сәйкес әрбір пәнді меңгерту үшін
жұмыс істеудің әдіс-тәсілдері бар. Білім алушылар сауалнамаға жауап беру, хат
жазу, ӛтініш жазу, сұрақ қою, әңгімелесу және т.б. білуі тиіс, – деп қорытынды
жасаған [113]. Зерттеу тақырыбымыз болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту болғандықтан,
автордың тұжырымдамасына қосыла отырып, ішкі коммуникативті
ресурстарды кез-келген жағдайда субъект-субъект қатынасын орнатудың
ұтымды жолдарын меңгеруі тиіс, – деп санаймыз. Сол себептен,
коммуникативтік құзыреттілік ӛзара түсіністікке әкелетін екі адамның ой-пікірі,
ақпарат алмасуы болып табылады.
Жоғарыда келтірілген коммуникативтік құзыреттілік ұғымына берілген
тұжырымдамаларды кесте түрінде беруді жӛн кӛрдік.
Кесте 3 – Коммуникативтік құзыреттілік ұғымына берілген анықтамалар
Авторлар

Дж. Уаймен

D. Hymes

Анықтама мазмұны
«коммуникативтік құзыреттілік теориясында»
коммуникативтік құзыреттілікті «қарым-қатынас
контексінде әлеуметтік білім мен әлеуметтік
дағдыны прагматикалық ретті пайдалану» деп
анықтаған [104] .
қарым-қатынас жасау үшін тек лингвистикалық
білім мен грамматикалық ережелерді білу
жеткіліксіз деп пайымдайды, оның пікірінше,
сӛйлеуші мәдени және әлеуметтік маңызды
жағдайларды да білуі қажет деп санайды [133].
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3- кестенің жалғасы

S.J. Savignon

И.А Зимняя

А.В. Хуторской
Р.С.Немов

В.А.Кан-Калик және Н.Д.Никандров

И.Н.Горелов және В.Р.Житников

К.Данцигер

В.А. Кан-Калик

А.Р.Вербицкий

А.Б.Добрович

коммуникативтік құзыреттілікті түсіну үшін
грамматика, дискурс, шет тілін үйренудегі
коммуникация мен мәдениет, лингвистикалық
және стратегиялық факторлардың қажет екендігін
кӛрсетеді [105].
құзыреттіліктер
арасынан
коммуникативтік
құзыреттілікті адамның тұлға ретінде ӛзіне
қатынасын және ӛз ӛмірінің түрлі формаларындағы
әрекеттерін айқындап, тұтас әлеуметтік ортада
адамның
басқа адамдармен ӛзара әрекеттесу
аймағындағы іс-әрекеті деп қарастырған [51].
коммуникативтік
құзыреттілікті
тұлғаның
«бастапқы» сапасы ретінде қарастырады. [55]
коммуникативтік құзыреттілікке «ӛзінің табысқа
жетуіне қатысты адамдармен қарым-қатынас жасай
білу біліктілігі мен дағдысы» деген анықтама
береді [106].
Коммуникативтік құзыреттілікті адам баласының
кез-келген
әрекетінде
кездесетін,
адам
болмысының бір бӛлігі ретінде қарастырады.
Мұндай коммуникативтік әрекеттерді жасау үшін,
арнайы қабілеттерді игеру керек екенін түсіндіреді
[107].
... қатынас арнасы (сӛйлеу, есту, кӛру, визуальды вербальды органдар);
қарым-қатынасқа түсетіндердің мотивтері (мақсат,
ниет) [108].
Коммуникативтік құзыреттілік – бұл адамның
коммуникативті қызметінің мүмкіндіктеріне сай
жүзеге
асыра
білуі.
Коммуникативтік
құзыреттіліктің негізі серіктесінің орнына ӛзін қоя
білу,
қарым-қатынасты
әңгімелесуші
қабылдайтындай әрі түсінікті етіп құра білу
іскерлігі,- деп анықтаған [109].
Оқытушының
коммуникативтік
іскерлігінің
нәтижесі
оқытушы
сӛзінің
нақтылығы,
түсініктілігі, кӛңілге жағымды үні, дауыс ырғағы,
сӛздерінің
анықтылығы,
мейірімділігі
мен
тартымдылығы, міне осының барлығы ұстаздың
студентке ықпал ету әсерінен кӛрінеді [107, б. 88].
...тұлғаның
коммуникативтік
құзырлығының
қалыптасуының негізгі ӛлшемдерінің бірі, адам
серіктесінің
қызығушылықтары
мен
ұстанымдарына сәйкес ӛз ұстанымын бағалауға
қабілетті болған жағдайдағы рефлексия болып
табылады [111].
коммуникативтік құзырлықты, қатынасқа әрдайым
дайын болу деп қарастырады [110].
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3-кестенің жалғасы

В.Б.Кашкин

коммуникативтік
құзыреттілік
белгілі
коммуникативтік міндеттерді шешу және алға
шығару
қабілеті:
коммуникативтік мақсатты айқындау, жағдаятты
бағалай
алу,
серіктестіктің
қарым-қатынас
мүмкіндігін
ескеру,
коммуникативтік
табыстылықты
бағалау,
ӛзінің коммуникативті мінез-құлқын жӛндеуге
дайын болуы [112].

Коммуникативтік құзыреттілік - бұл коммуникативтік мәдениеттіліктің
бӛлінбейтін құрамдас бӛлігі. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту қоғам сұранысынан туындап отырған
мәселе болғандықтан, коммуникативтік мәдениеттіліктің жоғары деңгейіне
жеткізу үшін үнемі жетілдіруді қажет етеді. Сондықтан білім берудегі
құзыреттілік тұғыры қазіргі білім мазмұнының негізі болып отыр [114].
Сонымен қатар, коммуникативтік құзыреттілікті дамытуда билингвизм
ықпалының әсерінен сыни тұрғыдан ойлау, коммуникативтік қабілеттің
артқандығын кӛрсету маңызды.
S.Ben-Zeev пайымдауынша билингвалды балалар коммуникативті
сезімталдықтың дамуын туғызатын танымдық және эмоционалды мотивацияны
қалыптастырады. Педагогикада бұл құбылыс коммуникативтік құзыреттілік деп
аталады. Коммуникативтік құзыреттілік - қарым-қатынас мақсаттарына,
бағыттары мен жағдайларына сәйкес ӛз бетінше ауызша сӛйлеу әрекеті және
басқаларды түсіну қабілеті [115]. Коммуникативті құзыреттілік лингвомәдени
кодты иеленуге негізделген коммуникативті әрекеттерді саналы түрде жүзеге
асырады. Билингвалды балалар ең тиімді вербалды және вербалды емес қарымқатынас құралдары туралы білімге ие болады. Автордың пайымдауын қорыта
келе, билингвализмнің нәтижесінде адамдар вербалды және вербалды емес
қарым-қатынас жасауға қабілетті болып келеді.
Е.А. Хамраева коммуникативтік құзыреттіліктің танымдық деңгеймен
байланысын кӛрсетеді [116].
Билингвизмнің артықшылығы оның екі тілді және екі мәдениетті
қамтуында. Қостілділік ӛзін-ӛзі дамытудың коммуникативті кеңістігін едәуір
кеңейтеді. Билингвалды коммуникативтік құралдардың кең спектрі бар,
коммуникативтік іс-әрекет моделінің репертуарын әр тараптандыруға
мүмкіндігі бар. Ғалымның пікіріне қосыла отырып, қостілділік тұлғаның
коммуникативтік кеңістігін кеңейтеді және ӛзін-ӛзі жетілдіруіне мүмкіндік
береді. Зерттеу жұмысымызға орай, билингвизм негізінде үштілділік білімнің
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің коммуникативтік ӛрісін кеңейтуге,
және ӛзін-ӛзі жетілдіруге ықпалын тигізері сӛзсіз деп есептейміз. Болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлауда білім беру нәтижелерін
айқындау білімді меңгертумен ғана айқындалмайды, сонымен қатар кәсіби
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міндеттерді шешуде де талап етеді. Коммуникативтік құзыреттілікті кәсіби
құзыреттіліктің негізі ретінде қарастыруға болады.
Жоғарыда кӛрсетілген пайымдауларға талдау жасап, ӛзіміздің
тұжырымдамамыз бойынша коммуникативтік құзыреттілік дегеніміз –тұлғаның
қарым-қатынас контексінде адамдармен қарым-қатынас жасай білу біліктілігі
мен кәсіби іс-әрекет дағдысы.
Студенттердің танымдық ой-ӛрісінің дамуында тілдік құзыреттіліктің
рӛлі зор. Ӛйткені, тілдік құзыреттілік қалыптасқан кезде кәсіби құзыреттілігі де
ашылады және іс-әрекетті игеруге жағдай жасалады.
Шет тілін окыту мәселесі бойынша шетелдік және отандық зерттеулерге
талдау жасауды жӛн кӛрдік. Сол тақырып аясында Dr. Carolyn R. Durham
пайымдауынша кем дегенде екі тілді білу танымдық тұрғыдан дамуға және
білім алушылардың оқу үлгерімін кӛтеруге кӛмектеседі [117].
С.С. Құнанбаеваның қазіргі заманда шетел тілі әрбір маманның маман
ретіндегі құзыреттілік талаптарына енуге тиіс десе, Л.К. Кapaбaeвa тiлдiк
бiлiмдi бaғaлaу тiлдi бiлугe тaлaп қoйғaн кeздe қoлдaнылaтын құpaл peтiндe
aнықтaлып, тiлдi үйpeну бoйыншa әpeкeтiн дaмытуғa жәнe ынтaлaндыpуғa
бaғыттaлғaн тeтiктiң мaңызды қызмeтiн opындaйтындығын aйтa кeлe, шeт
тiлдepдi мeңгepу дeңгeйi мeн oны бaғaлaудың жoлдapын кӛpceткен болатын
[63], [64]. Aл, Г.М. Касымова ӛзiнiң жұмысында кәсіби іс-әрекет жағдайында
тірек ретінде болашақ аудармашылардың коммуникативтік құзыреттілігін
қалыптастырудың ғылыми-теориялық және тәжірибелік тұрғыда қарастыра
отырып, аталған құзыpеттілікті жaн-жaқты ic-әpeкeттe қaлыптacтыpудың
тәciлдepiн, жүзeгe acыpу жoлдapы мeн тиiмдiлiгiн aйқындaғaн [62].
Авторлардың пікіріне сүйене отырып, шетел тілін меңгеру әрбір маманның
маман болу жолында құзыреттілік талаптарына енудің кілті деп есептейміз.
Педагогика саласындағы мамандардың негізгі зерттеулері бойынша
мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасайтын педагогтерге тек білімнің
ӛзі жеткіліксіз екендігін жоққа шығармайды, ӛйткені ол тек бірқатар
педагогикалық мәселелерді шешудің шарты болып табылады. Осыған
байланысты шешуші рӛлді жаңа білімді игеруден тілдік құзыреттілігін
дамытуға ауыстыру, оған коммуникативті пәндер саласындағы білімі,
коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеттер, вербалды және
вербальды емес ӛзара әрекеттесу мәдениеті, ӛзін-ӛзі бақылау қабілеті,
толеранттылық пен эмпатия кіреді. Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің тілдік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы олардың
толерантылық пен еркіндік сезімдерін дамытып, болашақта мектеп жасына
дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне сай нақты қарым-қатынас жағдайында
коммуникация техникасын, сӛйлеу этикетін меңгере отырып, қарым-қатынас
серіктестерімен ӛзара әрекеттестік пен ӛзара түсіністік құруды ынталандырады.
Осылайша, біз негізгі тұжырымдама ретінде келесі анықтаманы
қарастыруды жӛн кӛрдік. А.В. Хуторскойдың пайымдауынша, білім
құзыреттілігі – бұл «жеке және әлеуметтік маңызы бар ӛндірістік қызметті
жүзеге асыру үшін қажетті шындық объектілерінің белгілі бір ауқымына
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қатысты студенттің ӛзара байланысты семантикалық бағдарларының, білімінің,
қабілеттерінің, дағдылары мен тәжірибесінің жиынтығы».
Білім беру жүйесінде келесідей тілдік құзыреттіліктерді қалыптастыруды
кӛздейді:
- тілдік құзыреттілік, оның ішінде тіл туралы алғашқы білімі, сонымен
қатар тілдің құбылыстары мен фактілерін, әрекет тәсілдерін тану және талдау,
дағдыларын меңгеру, сӛздерді, олардың формалары мен синтаксистік
құрылымдарын әдеби тіл нормаларына сәйкес қолдана білу, тілдің синонимдік
қорларын пайдалану, сонымен қатар олардың қызметін, алынған нәтижелерді,
ӛзін-ӛзі бағалауды, ішкі кӛзқарасты бағалау дағдыларын қалыптастыру;
- коммуникативті құзыреттілік, сӛйлеу әрекетінің барлық түрлерін,
ауызша және жазбаша сӛйлеу мәдениетін меңгеруді болжай отырып, тілді
қарым-қатынастың әр түрлі салаларында және жағдайларында қолдану
дағдылары.
- мәдениеттілік құзыреттілігі, бұл білім алушыларында ұлттық
мәдениеттің имиджін қалыптастыруды, соның ішінде тіл туралы ақпаратты
қалыптастыруды кӛздейді, мәдени және ұлттық құбылыс, тіл мен ұлттық
мәдениеттің байланысы туралы идеялар [55].
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамыту барысында белгілі бір білімді ғана емес, сонымен қатар
практикалық үштілдік дағдыларды игеруі қажет. Болашақ педагог зерттеліп
жатқан тіл жүйесі туралы түсінігі болса және осы жүйені тәжірибеде қолдана
білсе, үштілдік құзыреттілікке ие болады. Сонымен қатар, болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогінің үштілдік құзыреттілігіне тілдік білімі, білігі, дағдысы
ғана емес, сонымен бірге оқу-тәрбие үрдісіне оқу материалдарын қолдануда
коммуникативтік, тілдік және сӛйлеу аспектілерінде де кӛрсетілген.
Жоғарыдағы айтылған теориялық тұжырымдамаларға сүйене отырып, зерттеу
тақырыбымыз бойынша, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігі дегеніміз – өзінің кәсіби қызметінде
үштілде еркін сөйлесе алатын, мектеп жасына дейінгі балалардың үштілділік
қарым-қатынас дағдысын қалыптастыруға даяр тұлғаны атаймыз» - деген
анықтама ұсынамыз.
1.2 Болашақ мектепке дейінгі
коммуникативтік
қҧзыреттілігін
педагогикалық ерекшеліктері

ҧйым педагогтерінің ҥштілдік
дамытудың
психологиялық-

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан - 2050»
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында
Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де: қазақ тілін – мемлекеттік
тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін –
жаһандық экономикаға нәтижелі ӛтудің кӛмекші тілі ретінде еркін меңгерген ел
болып танылуы керектігі жӛнінде айтылды [2]. Еліміз кӛпұлтты, кӛпмәдениетті
мемлекет болғандықтан білім беру жүйесінде ӛзінің азаматтарына үштілділік
идеясын енгізуді жалғастыру қолға алынып отыр.
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Тіл
арқылы
әмбебап,
жаһандық
құндылықтарға
қосылуына,
Қазақстанның ары қарай ӛркендеуі оның бәсекеге қабілеттілігіне, әлемдік
дағдарысқа қарсы тұра алуына, адамның сапалы ӛмір сүруіне байланысты
болмақ. Адам капиталының сапалылығы оның білім деңгейімен,
денсаулығымен, адамгершілігімен, сонымен қатар адамдардың кәсіби
құзыреттілігімен, яғни жоғары деңгейлі тілдік білімі мен коммуникативтік
құзыреттілігімен тікелей анықталады. Соның негізінде адамдар арасындағы
келісім мен ӛзара түсіністікті шешуге септігін тигізе отырып, елдің ертеңгі
ӛресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын ӛсіру үшін бүгінгі
ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған
сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. Қазіргі таңда әр бітіруші студент, тіпті
мектеп түлегі үшін бірдей деңгейде мемлекеттік тіліміз - қазақ тілін, ресми тіл –
орыс тілін және әлемдік тілдер, соның ішінде ағылшын тілін білу тек сәнді
емес, ол ӛмір қажеттілігі болып отыр.
Қазақ зиялыларының қазақ тілінің этникалық тіл ретінде тұлға
қалыптастыру және адам бойында ұлтжандылықты дамыту факторы ретінде
қазақ мәдениетінің ерекшелігін қорғау үшін, ана тілі ретінде маңыздылығы
туралы түсініктері ӛсті. Ана тілін ӛте жақсы білу қажеттігін қамтитын «ана
тілі» мектебінің идеясы, туған халқының ӛнері мен әдебиеті, география және
тарих білімінің негізгі шарты ретінде, олардың арасында қазақ ғалымдары,
тәрбиешілер, мұғалімдер, бүкіл ғалымдардың қызметінің арқауы болып
табылады.
Әбу Насыр әл-Фараби: «Мына екі затты орындау қажет: олардың
әріптерінен бұрын тіпті естілмеген сӛздер құрылады немесе басқа сӛздердің
идеясына нұсқай отырып, осыған дейін пайдаланылған сӛздерді қолданады.
Мүмкін бұл жалпыға мәлім шығар, бірақ та бұл ережелерге идеяларға жақын
болатын және бірінші идеялардың қайсысы сӛз тіркесу ережесіне сәйкес
келетін атаулар беру керек. Олардың тілі ӛнер сияқты: сӛз арқылы үйретуге
және үйренуге болады және айтылғандардың кӛпшілігін анықтауға болады.
Егер де оларда ортақ түсініктер мен ережелер болса, оларды жазу арқылы ӛз
әріптерін жазады және оларды сӛз арқылы оқуға және оқытуға және айту үшін
олардың бәрі қабылданған және қажетті. Осы ережелерді білдіретін сӛздер
екінші жағдайдағы сӛздерге жатады. Бірінші сӛздер – бірінші жағдайдағы
сӛздер, екінші жағдайдағы олар нұсқайтын идеялардан алынған. Осылайша
адамдар тӛрт ӛнерді игереді: риторика, поэзия, тіл білу ӛнері және жазу ӛнері
[16]. Бұдан шығатын қорытынды автордың айқындаған тӛрт ӛнері коммуникативтік құзыреттілікті дамытудың негізгі кӛрсеткіштері. Сондықтан
да біз ӛзіміздің зерттеу жұмысымызда басшылыққа алуды жӛн кӛрдік.
Қазақтың ұлы ақыны, жазушы, философ Абай Құнанбаев ӛз уақытында
орыс тілін оқуға қазақтарды шақырды. Ол қазақ халқының орыс тілі мен
әдебиетін оқи келе әлем әдебиетіне қосылуға қабілетті болатынын сол кездің
ӛзінде-ақ кӛре білген [18]. Автордың тұжырымдауын қорыта келе, ӛзге тілді
меңгеру арқылы сол тілдің мәдениетін, дінін, әдебиетін білуге зор мүмкіндік.
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А. Байтұрсынұлының пайымдауынша, тіл болмысының адам баласы үшін
тек қарым-қатынас құралы ғана еместігін бірден аңғарып, тілдің адам
санасынан, тұрмыс-тіршілігінен, ұлттық ерекшелігінен, қайталанбас болмыс
қасиетінен кӛрініс беретіндігін дәйектеген [20]. Пайымдаудан шығатын
қорытынды, тілді тек қарым-қатынас құралы ретінде емес, сол елдің бүкіл
болмысын анықтаудың бірден-бір жолы.
Б.Рассельдің пікірінше, тілдің басты мақсаты – қарым-қатынастық, осы
мақсатқа
қызмет
ету
үшін
ол
сӛйлеушінің
ӛзі
ойлап
тапқан жеке-дара диалект емес, халықтық болуы тиіс. Сӛздің нені белгілейтінін
білудің екі тәсілі бар: біреуі – сӛздің мәнін басқа сӛздер кӛмегімен анықтау
жолымен, бұл вербалдық анықтама деп аталады; екіншісі – сӛздің ол
белгілейтін объектісі дер кезінде жиі естілуі, бұл кӛрнекі анықтама деп аталады
[11]. Бұдан шығатын қорытынды алдымен болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда осы анықтаманы
қолдану қажеттігі туындайды.
В. Гумбольдтің пайымдауынша, «Тіл – ішкі және сыртқы әлемнің
ортасында орналасқан әлем. Тілдің адамға нақты және негізгі әсері оның күшті
ой күшімен шартталады. Ой әрекеті мен тіл екеуін де қанағаттандыратын
форма тудырады. Тіл – халықтың рухының сыртқы кӛрінісі; халықтың тілі –
оның рухы, халықтың рухы – оның тілі» деген В.Гумбольд [12]. Сыртқы әлемге
халықтың мәдениеті, рухани ӛмірін жатқызса, ішкі әлемге – сӛйлеушінің
субъективті белсенділігі, кӛмегі арқылы жүзеге асатын адамның бастапқы
тілдік қабілетін жатқызған. Тіл – тұтас бір елдің сипаттамасы, рухани кӛрінісі,
мәдениеті, тарихын сипаттайды. Олай болса, тіл сӛйлеу құралы ғана емес
біртұтас елдің толық болмысы, тіршілігі. Адам ӛз бойындағы бар күш-жігері
мен ынтасын, қызығушылығын таңдаған мамандығына арнай отырып, тілдік
қабілетті нығайтып, үштілдік қарым-қатынасты дамытады деп санаймыз.
Қазір де біздің алдымызда осындай міндеттер тұр: ана тілі, орыс тілі және
шетел тілі, соның ішінде ағылшын тілін дамыту арқылы, біз үш тілде еркін
қарым-қатынасқа түсе алатын бәсекеге қабілетті педагогті даярлауымыз қажет.
Индивид ӛз күшімен, ынта-жігерімен ӛзі тіл жасайды, сӛйтіп ӛз
бойындағы тілдік қабілетті нығайта отырып, тілдік қарым-қатынасты
дамытады. Сӛз талғамы, тіл мәдениеті мәселелерін зерттеу қазақ ғылымында
XX ғасырдың екінші жартысында басталды. Бұл тұрғыда әдебиетшілер
Н.Тӛреқұлов [48], тілші ғалымдар І. Кеңесбаев, [49]. А. Ысқақов [50], т.б. елеулі
еңбек сіңірді.
Қазақ халқында тұңғыш елші қызметін атқарған, қоғам қайраткері,
алаштың ардақтысы Н.Тӛреқұловтың ғылымға қосқан үлесі зор. Н.Тӛреқұлов
еңбекке ерте араласып, халқымыздың тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтап қалу
жаңғырту жолында аянбай еңбек етті. Кӛптеген ұлттық ұйымдар құрып,
жастардың санасына қазақ халқының ұлттық құндылықтарын дәріптеген [48].
Баланың сӛзді дұрыс айтуы үшін орфоэпияны дұрыс меңгеруде тәрбиеші
фонетика заңдылықтарын білуі керек. Фонетика заңдылықтарына сүйенбей тіл
дамыту мәселесін дұрыс шешу мүмкін емес. Фонетика саласын арнайы зерттеп,
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«қазіргі қазақ тілі» атты алғашқы ғылыми грамматикалық фонетика мәселесін
тұңғыш рет жүйелі түрде жазған ғалым – І.Кеңесбаев [49].
Тіл және сӛздер грамматикалық формаларға түскенде ғана нағыз қатынас
құралы болу міндетін атқара алады. Тілдің осы тарихи қасиеті түралы
А.Ысқақов: «Тілдің қай-қайсысы болса да ӛзара бір-бірімен байланысты екі
жағы болады. Оның бірі – тілдің сӛздік жағы, екіншісі – тілдің грамматикалық
жағы. Тілдің осы екі жағының бірлігінен барып біртұтас тіл құралады да,
айтылатын ой түсінікті болып, тіл нағыз қатынас құралы ретінде қызмет ете
алады. Олай болса, сӛздікті тілдің материалы деп, ал грамматикалық
құрылымды тілдің осы материалдарын, яғни сӛздерді бір-бірімен ұштастырып
олардың бастарын құрастырып, кӛріктендіріп тұратын жамылғыш деп қарауға
болады» дейді А.Ысқақов [50]. Жоғарыда кӛрсетілген пайымдауларды қорыта
келе, зерттеу жұмысымызға орай, қарым-қатынас жасау барысында сӛздің
дұрыс айтылуы, сӛздің мағынасы мен грамматикалық құрылымының мәні зор.
А.А. Леонтьев бойынша «шетел тілін меңгеруде тілдік қабілет деңгейлері
тілдік жүйе деңгейлеріне сәйкес келеді» [13]. Тіл – адамзаттың рухани
байлығының фактісі ретінде адамдардың қоғамдық қарым-қатынасы мен
рухани және материалдық процестерінің жиынтығымен түсіндіріледі.
Психологиялық тұрғыдан, тіл ойлаумен тығыз қарым-қатынаста ең жоғары
психикалық функцияларды жүзеге асыруға қатысады. Сӛйлеу –тіл арқылы іске
асырылатын сӛйлеу әрекеті. Психологтар сӛйлеу мен тілдің екі функциясын
кӛрсеткен: қарым-қатынас құралы мен ой қорыту құралы [121]. Тіл арқылы
адамдар қарым-қатынас жасап, ойларымен бӛліседі. Тіл мен ойлау бір-бірімен
байланысты себебі, ойлау тіл негізінде жүзеге асатыны белгілі.
Тіл мен сӛйлеудің айырмашылығы: тіл – адамзаттың рухани байлығының
фактісі ретінде адамдардың қоғамдық қарым-қатынасы мен рухани және
материалдық процестерінің жиынтығымен түсіндіріледі.
«Тіл мен сана» атты монографиясында А.Р. Лурия сӛйлеу психологиясын:
сӛйлеу проблемасын, функциясы мен ұйымдастырылуын, сӛйлеу қатысымының
қалыптасу жолдары: ішкі ойдың сыртқы сӛйлеуге ұласуының психологиялық
жолдарын терең зерттеген [15, б. 169]. Ол ішкі сӛйлеу кең кӛлемдегі сыртқы
сӛйлеуге дайындықтың қажетті кезеңі. Сӛйлеудің пайда болуы А.Р. Лурияның
пікірі бойынша белгілі бір ойды білдіріп сӛйлеу барысында іске асады: 1)
қандай да бір мәнді білдіру қажеттілігі – мотив пен жалпы түрдегі пиғылдан, ең
басынан адамның ойында белгілі болған ниеттен басталады; 2) ішкі сӛйлеу
сатысынан ӛтеді; 3) терең синтаксистік құрылымның қалыптасуы жүзеге асады;
4) сыртқы сӛйлеуге айналады.
А.Р.Лурия ішкі мотивтің үш түрін кӛрсетеді:
1) пікір білдіріп сӛйлеудің мотиві талап (деманд);
2) ақпараттық мазмұндағы пікір айту мотиві (контакт);
3) ӛз пікірін нақты, анық білдіруге ынталану мотиві (концепт).
Автордың ойынша, жоғарыда аталған мотивтер пайда болмаған жағдайда,
сӛйлеу жүзеге аспайды [15, б. 214].
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А.Р.Лурия сӛйлеудің психологиялық тұрғыда әлдеқайда күрделі
формаларына диалогтық сӛйлеу мен монологтық сӛйлеуді жатқызады.
Диалогтық сӛйлеу:
4) жалпы сұраққа жауап беру;
5) арнайы сұраққа жауап беру.
Диалогтық қарым-қатынаста жалпы сұраққа жауап беру мотиві –
сұхбаттасушының сұрағына жауап беру ынтасы пайда болады. Арнайы сұраққа
жауап беру психологиялық тұрғыда күрделі процесс болады, ӛйткені субъект
бірінші түсініп, ойында пайда болған альтернативадан біреуін таңдап, белсенді
сӛйлеу әрекетіне кӛшеді. Зерттеу жұмысымыз бойынша болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың мүмкіндігін кӛрсетуде диалогтық және монологтық сӛйлеудің
ықпалы зор [15, б. 296].
Л.В. Щерба: «Тіл – қарым-қатынас құралы, нақты белгі жүйесі, білімді
сақтайтын және беретін құрал. Сӛйлеу – қарым-қатынас барысында немесе
ойлау үдерісінде нақты пікір білдіру. Сӛйлеу мәдениеті, оның мазмұндылығы,
мәнерлілігі және ұғымдылығы тілге емес, сӛйлеуге жатады. Сӛйлеу мен тілдің
ерекшелігін оқыту үдерісінде байқауға болады. Студенттің белгілі білімі болуы
мүмкін, бірақ оны лингвистикалық тұрғыда дұрыс қолдана алмайды», – дейді
[14]. Автордың пікіріне қосыла отырып, оқу үдерісінде сӛйлеу мен тілдің
ерекшелігін анықтау маңызды.
С.Р.Рахметованың пікірінше, қазақ тілінің тӛмендегі заңдылықтары
басшылыққа алынуы тиіс:
 бірінші заңдылық: тілді ұғыну барысында адам фонологиялық,
грамматикалық және лексикалық мағыналарды меңгереді;
 екінші заңдылық: тілді ұғыну үшін орасан сезімталдық керек;
 үшінші заңдылық: фонологиялық, грамматикалық және лексикалық
мағыналармен қатар мәнерлеп сӛйлеу, сезімге бӛлене сӛйлеуді меңгеру;
 тӛртінші заңдылық: жазбаша сӛйлеу ауызша сӛйлеуді таңбалау,
жүйесіне аудару ретінде (дыбыстық таңбаға кӛшіру) ұғынылады;
 бесінші заңдылық: фонологиялық, грамматикалық және лексикалық
мағыналардың барлығы «тіл материясын», яғни тіл таңбаларын – дыбыс,
морфема, сӛз, дауыс, ырғағы және тиісті жазбаша таңбалар (әріп, тыныс
белгісі)– ұғыну барысында ұғынылады;
 алтыншы заңдылық: тілге үйрену сӛйлеу органдарының (ӛкпе, тамақ,
тіл, беттің бұлшық еттері), жазатын қолдың жаттығулары, қимыл
қозғалыстарының тәртіптелуі, дағдының қалыптасуы арқылы ғана іске асады;
 жетінші заңдылық: тілге жүйелі түрде сатылап үйрету. Тіл лексика
және грамматикалық формалар арқылы дамиды, екінші жағынан тіл неғұрлым
бай болса, тілдік фактілер де соғұрлым тез ұғынылады [66]. Жоғарыда
кӛрсетілген заңдылықтарды оқу-тәрбие үдерісінде басшылыққа алудың ықпалы
орасан.
Қазіргі қоғамда қазақ, орыс және шетел тілін меңгеру - адамның жеке
және кәсіби дамуының ажырамас бӛлігі, оның жетістігінің белгісі болып
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табылады. Қоғамның сұранысы бойынша бәсекеге қабілетті маман, яғни, ӛзінің
кәсіби қызметінде жоғары деңгейде бірнеше тілді білетін, халықаралық білім
беру кеңістігінде ұтқыр, сонымен қатар мәселе тудырған жағдайларда талдау
жасап, ӛз бетімен шешім таба алатын үштілді құзыретті тұлға.
Жаһандану бірнеше тілді тұрақты қолдануды қажеттілікке айналдырды.
Мультилингвизм қазіргі таңда кеңінен таралған әлеуметтік-мәдени феномен
болып табылады, ӛйткені жер шарының 75% -ға жуығы белгілі бір деңгейде екі
немесе одан кӛп тілді меңгерген [118].
Мультилингвизм халықаралық дәрежеде ресми дәрежесін 1948 жылы
БҰҰ Бас Ассамблеясының 1948 жылғы 10 желтоқсандағы 217А (III) «Адам
құқығының жалпы декларациясы» қабылданғанда, тіл адамның басқа да
ерекшеліктерімен бірге оны даралаушы қасиеті ретінде мойындалды. Осы
сәттен бастап мультилингвизм тілдік саясаттың тұжырымдамасы ретінде БҰҰ,
ЮНЕСКО сияқты халықаралық ұйымдардың кӛптеген құжаттарында
дамытылды.
Қазіргі таңда кӛптілді білім беру мәселесі жүйелі түрде зерттелуде. Атап
айтсақ, ХХ ғасырдың 80-жылдары М.Сигуан мен У.Макки [119] кӛптілді білім
беруді жоғары деңгейде ұйымдастыру үшін, алдымен жеткілікті материалдық
базаға ие болу керек, ата-аналардың жоғары әлеуметтік деңгейі, ата-аналардың
мектепке кӛмегімен бірге мектепте екі немесе одан кӛп тілде сӛйлейтін
ортаның қажеттігін айтады.
Кӛптілділіктің бір түрі – қостілділік (билингвизм), «Қостілділік – белгілі
бір территория кӛлемінде ұлтаралық (этносаралық) қарым-қатынаста бір
этникалық қауымдастық ӛкілдерінің, бүкіл қоғамның (социумның) әр түрлі
жағдайда екі тілді (әдетте ана тілі мен екінші бір тілді) алма кезек немесе қатар
қолдануы» [120]. Екі тілді қолдану фактісі XIX ғасырдан бастап сӛз болған.
«Билингвизм» терминин ғылымға У.Вайнрайх 1953 жылы «Languages in
Contact» атты еңбегінде енгізді.
Бұл мәселеге байланысты ғылыми дереккӛздерге талдау жасау барысында
жалпы қостілділік (билингвизм) негізін теориялық тұрғыдан зерттеген
ғалымдар У.Вайнрайх [74], О.Гарсиа [75], Ж. Камминс [76], Дж. Хамерс және
М. Бланка [77] және басқалары.
Лингвистикалық энциклопедиялық сӛздікте «қостілділік (билингвизм) кӛптілділік (полилингвизм) формаларының бірі, ол белгілі бір әлеуметтік
қоғамдастықта (мемлекетте) бірнеше тілдерді пайдалану; жеке тұлға (бір топ
адам) бірнеше тілді нақты коммуникативтік жағдайға сәйкес пайдаланады» деп
анықтайды[121].
Оксфорд сӛздігінде екі тілді де жақсы сӛйлей алатын тұлға билингвалды,
ал бірнеше тілді қолдана алатын тұлға кӛптілді деп түсіндірілген. Сӛйтіп,
билингвизм қостілділікке, ал полилингвизм кӛптілділікке жатады [122].
У. Вайнрайх «Біртілділік пен кӛптілділік» атты еңбегінде қостілділіктің
түрлі аспектілерін, ал «кӛптілділіктің ең маңызды түрі» - деп қарастырады.
Автор қостілділік ұғымын: «сол тұлғаның екі немесе одан да кӛп тілдерді
баламалы түрде пайдалану тәжірибесі» [74].
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O.Garcia билингвалды білімді «оқушыларды оқытуда және бағалауда екі
немесе одан да кӛп тілдерді қосымша тіл ретінде емес, оқыту құралы ретінде
пайдаланады» [75] деп анықтайды. Ж. Камминз билингвалды оқыту «оқытуда
екі немесе одан да кӛп тілді қолдану» [76] деген пікірге ортақтасады.
Дж. Хамерс және M. Бланка ӛздерінің зерттеулерінде «билингвизм мен
билингвизмділік» ұғымдарын ажырата отырып негіздейді. Олар «билингвизмді
бір мезгілде қостілді меңгерумен сипатталатын жеке адамның немесе қоғамның
жағдайы деп қарастырды». Ал билингвизмділікті
авторлар «әлеуметтік
коммуникация құралы ретінде бірнеше кодқа қол жеткізе алатын жеке
тұлғаның психологиялық қалыптасуы ретінде анықтайды» [77].
Қостілділік – рухани, эстетикалық, этикалық және басқа да
қажеттіліктерді қанағаттандыруға қажетті құбылыс. Е.М. Верещагин
билингвизмнің үш түрін кӛрсетеді: психологиялық, социолингвистикалық және
лингвистикалық. Психологиялық қостілділік рецептивті, репродуктивті және
продуктивті болады. Рецептивті қостілділікте жеке тұлға екінші тілдегі
сӛйлеуді ғана түсінуге қабілетті (пассивті қостілділік). Репродуктивті
қостілділік бойынша тұлға басқа тілде естіген сӛзді жеткізе алады. Ал
продуктивті қостілділік – жеке тұлғаның ӛз сӛзін екінші тілдік жүйеге тән
шығармашылық тұрғыда, ойластырып жеткізе білу дағдысы [123]. Жоғарыда
кӛрсетілген анықтамаларға талдау жасай отырып, болашақ үштілді педагог
тілдік коммуникативтік құзыреттілігі дамыған, тілдік біліктілікті меңгерген,
сыни тұрғыдан ойлай алатын, ӛзгерістерге бейімделген маман болуы шарт.
Б.А.Жетписбаеваның еңбектері кӛптілді тәсілдерді енгізу идеясын
дамытуға арналған. Танымал зерттеуші кӛптілді білім беруді «мақсатқа
бағытталған, ұйымдастырылған, ұтымды үштік оқудың үдерісі, адамның
әлеуметтік маңызды тәжірибесінің фрагменті ретінде бірнеше тілдерді бір
мезгілде меңгерген кӛптілді тұлғаның тәрбиесі мен дамуы, лингвистикалық
білімі - тілдік және сӛйлеу әрекетіне қатыса алуы, сондай-ақ тілдерге және
мәдениетке эмоционалды-аксиологиялық тұрғыда қызмет етуі» - деп түсінеді
[78]. Қоғамның сұранысына сай кӛптілді тұлғаны дамыту, оның сӛйлеу
әрекетіне қатыса алуының маңыздылығын айта келе, мәдениетке
аксиологиялық тұрғыда қызмет етуінің ерекшелігін баса кӛрсетті.
А.Н.Садыкованың пайымдауынша, «кӛптілді білім беру дегеніміз – оқу
үдерісі барысында екі не одан да кӛп тілде білім беру» екендігін қарастырды
[79]. Ал Е.Д.Аманбекова кӛптілді білім беру – үш немесе одан да кӛп тілді
меңгеру арқылы кӛптілді тұлғаны қалыптастыру үрдісі [80].
Кӛптілділіктің қазіргі таңдағы мәні мен маңызын Г.Алдабергенова
тӛмендегіше дәйектеген:
1) қостілділік ақпарат алудың екі арнасының болуын қамтамасыз етеді;
2) тіл мен ойлау ӛзара байланыста болғандықтан бірнеше тілді білу ойлау
үдерісінің ӛту икемділігін дамытады;
3) кӛптілділік тұлғаны бірнеше мәдениетпен таныстырып, тілдік қарымқатынасқа түсу арқылы арқылы байытады;
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4) ӛзге мәдениетпен танысу тұлғаның әртүрлі жағдайларға тез бейімделу
және мінез-құлықтың ықпалын жеңе білу қабілетін қалыптастырады [81].
Автордың пайымдауын қорыта келе, болашақ МДҰ педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігінің мүмкіндігін анықтауда «үштілдік» ақпарат
алудың үш арнасын қамтамасыз етеді.
Э.Д. Сулейменованың пайымдауы бойынша, үштілдік Қазақстанның
тілдік жағдайының айтарлықтай және сӛзсіз сипаттамасын бейнелейді. Ол
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің белсенді қатысуымен іске асып отыр. Қазақ,
орыс, ағылшын тілдеріндегі құзыреттілік болашақ биік әлеуметтік және
кәсіптік жетістіктерге мүмкіндік беретін қажеттіліктің табиғи кӛрінісі [82].
Автордың пікіріне қосыла отырып, біздің зерттеп отырған мәселемізде болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамыту, соның ішінде ӛз ана тілі - қазақ тілінің, ресми тіл – орыс тілін, және де
шетел тілі – ағылшын тілін кәсіби деңгейде меңгеруі, тәжірибеде тиімді
қолдану арқылы қарым-қатынасқа түсіп, ойын үштілде нақты жеткізе білу
дағдысы қалыптасқан, қазіргі сұранысқа сай бәсекеге қабілетті
коммуникативтік құзыретті тілдік тұлға болып дамуына бірден-бір септігін
тигізері сӛзсіз деп есептейміз.
Сонымен, жоғарыда қарастырылған «Үштілдік» ұғымы туралы отандық
және шетелдік зерттеуші ғалымдардың тұжырымдамаларын жан-жақты талдап,
зерделей келе, келесі 4 кестеде жүйелеп кӛрсетуді жӛн кӛрдік.
Кесте 4 - «Үштілдік» ұғымы туралы отандық және шетелдік зерттеуші
ғалымдардың тұжырымдамалары
Авторлар
Верещагин Е.М.
Оксфорд сӛздігі
Вайне Е.
О. Garcia
Дж.Камминз
Дж. Хамерс
және M. Бланка

Шетелдік ғалымдар
Анықтама мазмұны
басқа тілде естіген сӛзді жеткізе алады, ... – жеке тұлғаның ӛз сӛзін
екінші тілдік жүйеге тән шығармашылық тұрғыда, ойластырып жеткізе
білу дағдысы [123].
екі тілді де жақсы сӛйлей алатын тұлға билингвалды, ал бірнеше тілді
қолдана алатын тұлға кӛптілді деп түсіндірілген. Сӛйтіп, билингвизм
қостілділікке, ал полилингвизм кӛптілділікке жатады [122].
ана тілі, ӛңірлік тіл, халықаралық тіл, оқу пәндерін екі немесе одан да
кӛп тілде жүйелі түрде оқыту.
билингвалды білімді «оқушыларды оқытуда және бағалауда екі немесе
одан да кӛп тілдерді қосымша тіл ретінде емес, оқыту құралы ретінде
пайдаланады» [75] деп анықтайды.
екі немесе үш тілден сауат ашқан бала сол тілдерді бір-бірімен
салыстырып, олардың ортақ ұқсастықтарын және айырмашылықтарын
үйреніп, тілді қалай қолданатынын жақсы меңгеріп алады [76].
ӛздерінің зерттеулерінде «билингвизм мен
билингвизмділік»
ұғымдарын ажырата отырып негіздейді. Олар «билингвизмді бір
мезгілде қостілді меңгерумен сипатталатын жеке адамның немесе
қоғамның жағдайы деп қарастырды». Ал билингвизмділіқті авторлар
«әлеуметтік коммуникация құралы ретінде бірнеше кодқа қол жеткізе
алатын жеке тұлғаның психологиялық қалыптасуы ретінде анықтайды»
[77].
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жоғары деңгейде ұйымдастыру үшін, алдымен жеткілікті
материалдық базаға ие болу керек, ата-аналардың жоғары әлеуметтік
деңгейі, ата-аналардың мектепке кӛмегімен бірге мектепте екі немесе
одан кӛп тілде сӛйлейтін ортаның қажеттігін айтады [119].
Отандық ғалымдар
Анықтама мазмұны
бұл мақсатқа бағытталған, ұйымдастырылған, үштүрлі оқыту үрдісі,
жеке адамды тәрбиелеу мен дамытуда кӛптілді тұлға ретінде бір
мезгілде бірнеше тілді меңгеру адамзат тәжірибесіндегі әлеуметтік
маңызды фрагмент [78].
оқу үрдісі барысында екі не одан да кӛп тілде білім беру [79].
үш немесе одан да кӛп тілді меңгеру арқылы кӛптілді тұлғаны
қалыптастыру үрдісі [80].
«қостілділік
(билингвизм)
–
кӛптілділік
(полилингвизм)
формаларының бірі, ол белгілі бір әлеуметтік қоғамдастықта
(мемлекетте) бірнеше тілдерді пайдалану; жеке тұлға (бір топ адам)
бірнеше тілді нақты коммуникативтік жағдайға сәйкес пайдаланады»
деп анықтайды[121].
бірнеше мәдениетпен таныстырып, тілдік қарым-қатынасқа түсу
арқылы арқылы байытады, ӛзге мәдениетпен танысу тұлғаның
әртүрлі жағдайларға тез бейімделу және мінез-құлықтың ықпалын
жеңе білу қабілетін қалыптастырады [81].
тілдеріндегі құзыреттілік болашақ биік әлеуметтік және кәсіптік
жетістіктерге мүмкіндік беретін қажеттіліктің табиғи кӛрінісі [82].

Жоғарыда келтірілген пайымдауларды қорытындылай келе, үштілділік
дегеніміз белгілі бір мақсатқа сай бағытталған, сӛйлеушінің қарым-қатынасқа
түсу жағдайындағы қолданатын үштілдің жиынтығы.
Кӛптілдік және үштілдік мәселесін қарастыра келе, кӛптеген ғалымдар
басқа тіл үйренудің ӛзара байланысын (бірнеше тіл) және адамның когнитивтік
және танымдық салаларының дамуын байқады. Мұндай кӛзқарас үштілді
білімге бір жақты, лингвистикалық кӛзқарастан ауытқып кең мүмкіндіктерін
ашуда, сӛйтіп оның басым міндеті адамның тілдік және коммуникативтік
дағдыларын дамыту болып есептелініп отыр. Сол себептен, мектепке дейінгі
ұйым педагогінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыта отырып,
маманның танымдық қабілеттерінің артатындығында.
Зерттеу жұмысымызға байланысты отандық және ТМД
бойынша
мектепке дейінгі тәрбие мәселесі, соның ішінде баланың тілін дамытуға
арналған ғылыми еңбектерге талдау жасадық.
Мектепке дейінгі тәрбиенің даму тарихын зерттеу мәселесі 1950-1990
жылдары кең ӛріс алды. Осы кезеңде балабақшалардың даму тарихы жӛнінде
одақтас республикалар ғалымдары Е.Г. Андреева (БССР-і), М.Бадалова (Ӛзбек
ССР-і), М.К. Корнеева (Татар АССР-і), В.С. Крылова (Чуваш АССР-і), М.Р.
Рахимова (Қырғыз ССР-і) т.б., тарихи тақырыпта жүргізген зерттеулері
мектепке дейінгі ұйымдардың даму кезеңдерін, тәлім-тәрбиені ұйымдастыру
ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан талдап кӛрсетумен қатар, қоғамдық даму
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барысындағы саяси-әлеуметтік, экономикалық жағдайларды нақты материалдар
арқылы айқындай түсті.
М.Р. Рахимова мен Е.Г. Андрееваның жүргізген зерттеу жұмыстарында
мектепке дейінгі мекемелердің даму кезеңдері, ұлттық балабақшаларда тәрбие
жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері, баланы қоғамдық мекемелерде
тәрбиелеудің мақсат-міндеттері жайлы ғылыми тұжырымдар жасалған [42-43].
Тіл дамыту әдістемесі бойынша құнды пікір айтқандардың бірі – И.Е.
Тихеева. Ол ана тілін игеру – балабақшадағы және мектептегі оқыту мен
тәрбиелеудің негізі. И.Е. Тихеева мектеп жасына дейінгі баланың сӛздік қорын
дамыту, байланыстырып сӛйлеуге үйрету мәселелеріне кӛңіл бӛлді. Оның осы
еңбегіндегі практикалық нұсқаулар осы күнге дейін құндылығын жойған жоқ.
Баланың тілін дамыту ойын, еңбек, мереке т.б. үстінде жүзеге асады деген
пікірді ұстанған, дәлелденген [44]. Жоғары айтылған пікірге қосыла отырып,
ойын іс-әрекеті барысында тілді дамытудың мәні ерекше.
Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамыту мәселесін алғашқы
зерттеушілердің бірі – Е.А.Флерина. Педагогтың балалармен тіл ұстарту
жұмысының негізгі түрлеріне автор кӛркем оқу, сурет бойынша әңгімелесу,
мазмұндау, бақылау, сұхбаттасу, ойын үстіндегі әңгімелесуді жатқызады.
Балалардың қабылдау ерекшелігін ескеріп, шығармаларды таңдау мен ұсыну
қағидалары, иллюстрацияларды қарау, оқуды қайталау, бір сабақ үстінде
бірнеше шығарманы үйлестіру, оқумен байланыстыра әңгімелеу түрлері,
кӛркем оқу және әртүрлі жанрдағы шығармаларды әңгімелеп беру, ӛлең жаттау
техникасы анықталған. Ол бала тілін дамытуда бақылау және сезімдік
тәжірибенің орнын баса кӛрсетеді. Бірінші және екінші сигналдық жүйелердің
ӛзара әрекеттесуі заңдылығына сүйене отырып ғалым баланың жасы мен даму
ерекшелігіне және материалдың күрделілігіне, тәжірибеге жақындығына,
жаңашылдығына байланысты қоршаған ортаны бақылау үстінде баланың
белсенді тілі мен педагог сӛзінің және тікелей қабылдаудың үйлесу әдістемесін
ғылыми негіздеп шықты. Е.А.Флеринаның дидактикалық міндеттерге
байланысты арнайы әңгімелесу кезінде баланы диалогтық сӛйлеуге үйрету
туралы ой-пікірі осы күнге дейін ӛз маңызын жойған жоқ [45]. Біздің зерттеу
жұмысымызға орай, дилогтық сӛйлеу бала үшін де, болашақ педагогтің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда да ықпалы зор деп
санаймыз. Диалогтық сӛйлеу балалар мен ересектер арасындағы
ынтымақтастықты, баланы білім беру қатынастарының толыққанды субъектісі
ретінде тануды және қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік береді.
Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту мәселесін зерттеген
ғалымдардың бірі – А.М. Бородич. Оның зерттеу жұмыстарында мына
мәселерге ерекше мән беріледі:
1. Сөздік қорды дамыту. Балабақшада, бастауыш мектепте сӛздік
жұмысының бағдарламалары бар, мұғалім-тәрбиеші сӛздік қорды таңдауда оған
сүйенеді, ол қоршаған ортамен баланың қарым-қатынас жасауын қамтамасыз
етуі керек. Мұғалім бала сӛзді біліп, түсініп, қана қоймай, оны дұрыс қолдануға
тәрбиелеуі керек.
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2. Тіл дамытуда сөздің грамматикалық тҧлғасын балада
қалыптастыру. Бала айналасындағылардан сӛздің грамматикалық жағын
түрленген үлгісін естиді. Естігенін есте сақтау арқылы бірте-бірте тілдің
грамматикалық құрылысын меңгереді. Оны бекітуде мұғалімнің тиімді
ұйымдастырған жаттығулар жұмысының маңызы зор.
3. Сөздің дыбысталу мәдениетін тәрбиелеу. Әр тілдің ӛзінің дыбыстық
құрамы, олардың орфоэпиясы, интонациясы, екпіні бар. Бала оны меңгеруі
керек. Сӛйлеудің мәнерлілігі де белгілі қызмет атқарады. Сондықтан мұғалімтәрбиеші оларды балада дұрыс қалыптастыруда барлық әдіс-тәсілдерді қолдану
тиісті.
4. Сөйлеу тілін қалыптастыру. Бала ӛзіне қаратылып айтылған сӛзді
тыңдай біліп, оны түсініп, сұраққа жауап беріп, ӛзі сұрай алып, әңгімені
жалғастыру дәрежесіне жеткенде, оның сӛйлеу тілі қалыптаса бастады.
Мұғалім-тәрбиеші баланы әңгімелесуге үйретумен бірге, сӛйлесу мәдениетіне
де дағдыландыру қажет.
5. Әңгімелеуге ҥйрету. Бұл баланың сӛйлеуін дамытуда маңызды, оны
мектепке дайындау деп те санайды. Сӛйлеуде бала сӛздік қорын ғана
пайдаланып қоймайды, байланыстырып сӛйлеуге, басқаға ӛз ойын білдіруге
үйренеді. Мұғалім баланың әңгімелеу кезінде ӛзін ұстай білуге
дағдыландырады.
6. Көркем шығарманы таныстыру. Балалар әдебиеті балалардың досы,
тәрбиешісі, ақылшысына айналу үшін мұғалім қызықты, баланы
жалықтырмайтын шығарманы таңдап, мәнерлеп оқып, оны тыңдауға, түсінуге,
ол туралы пікір айтуға, ұнаған кейіпкерін, неге ұнағанын айтуға үйретуі керек.
Тақпақ жаттау, оны түсініп есте сақтауға, мәнерлеп жатқа айтуға үйрету керек.
Кӛркем шығарма баланы адамгершілікке, эстетикалық сезімділікке
тәрбиелейді.
7. Баланы сауатты оқуға тәрбиелеу. Мектепте жақсы оқу үшін мына
қасиеттер балаға ӛте қажет: мұғалімді тыңдай білу, ӛзінің ойын дұрыс жеткізе
білу. Бұлар балабақшаның ересек тобында қалыптасады. А.М. Бородич осы
жеті мақсатты тіл дамытуға қатысты міндетті деп санап, олар білім берумен
бірге тәрбиелік қызмет атқарады деп қорытады [46]. Автордың жіктелген
тұжырымдамалары арқылы болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін
даярлауда басшылыққа алыну тиіс деп есептейміз.
Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамыту мәселесімен айналысқан
О. С.Ушакова. Ғалым баланың сӛздік қорын байыту туралы былай деген:
«Сӛздік жұмыста баланы қоршаған орта мен күнделікті ӛмірінен түйген түсінігі
мен білімі негізінде жинақтаған сӛздік қорына баса назар аударылады. Сондай –
ақ әртүрлі сӛз таптарының, тек зат есімдері ғана емес, етістіктер, сын есімдер,
үстеулердің басым қолданылуына мән беріледі» [47].
О. С.Ушакованың айтуынша, әр затты кӛрсету арқылы оның атын үйрету,
затты кӛрсетіп түсін, санын, қимылдатып етістікті меңгерту қажет. Басқаша
айтқанда, қоршаған ортамен таныстыра отырып сӛздік қорын, тілін дамытамыз.
Автордың пікірін қорыта келе, баланың тілін дамытуда «затты кӛрсетіп түсіну»
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басты назарға ала отырып үйретудің маңыздылығы зор. Сонымен қатар,
болашақ маманның да тілдік құзыреттілігі дамыған, сауатты, ата-аналармен,
әріптестерімен, балалармен жоғары деңгейде толеранттылық таныта отырып,
поликоммуникативті тұлға болуы тиіс.
Ал Н.Құлжанова мектепке дейінгі тәрбие мәселесін зерттей келіп,
баланың нені үйрену керектігіне тоқтала келіп:
- сӛйлеу, яғни сӛз бен сӛзді байланыстырып, ӛзінің ойын, талабын, кӛңіл
сезімдерін басқаға жеткізу;
- ойлай білу сырттан алып, ойға тоқыған заттарды салыстырып,
ұқсастығы мен айырмашылығын тауып, әр нәрсе туралы ӛзінің ойын айтып, бір
пікір шығару;
- ойға тоқығанды және оған деген кӛзқарасын жарыққа шығару (ойын,
сурет, әңгіме арқылы);
- балаға сусындай керегінің бірі сӛйлеу. Түрлі білімнің, түбірі, негізгі
баланың сӛйлеуі, білуге құмарлығы деп тұжырымдаған [21].
Жоғары келтірілген, тұжырымдамаларды зерделей келе, баланың сӛздік
қоры, оны байланыстырып сӛйлеуі баланың тілін дамыту үрдісінде сусындай
қажет екендігі. Яғни, бала тілін дамыту арқылы ойын жеткізуді үйренеді,
заттардың ұқсастығы мен айырмашылығын айқындай алады, сонымен қатар,
диалогтық сӛйлеуге нақыштануы мен сӛйлеу мәдениеті қалыптасады. Біздің
жағдайымызда, осы келтірілген дағдылардың бала бойында қалыптасуы шетел
тілін үйрену барысында да ӛз ықпалын оңтайлы етеді деп нық айта аламыз.
Жаңа қоғам ертеңгі болашағын оқыту мен тәрбиелеу бесіктен, баланың
нәрестелік шағынан басталады, үздіксіз даму барысында қалыптасады. Бұл
білім беру жүйесінің барлық буындарына үлкен міндеттер жүктейді. Егеменді
еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан
талпыныстар оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып терең білімді,
оқу барысында сӛйлеу әрекеттерді бағыт ұстанатын, сол тұрғыда ӛз болмысын
таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән берілуде. Бұл
ретте мектеп жасына дейінгі балалардың коммуникативтік - шетел тілдік
құзыреттіліктерін қалыптастырудың білім, біліктерін жетілдірудің әлеуметтік
мәні зор. Мектепке дейінгі балаларды ӛз тілінен бӛлек, шетел тілінде сӛйлесуге
үйретуде, тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда олардың сӛйлеу
тілін дамытуға, сӛйлем құрастырып сӛйлеуіне, сӛздік қорының молаюына аса
кӛңіл бӛлген жӛн. Сӛйлеу бала үшін қарым-қатынас құралы болып табылады,
оның ойлау қабілетін және мінез-құлқын реттеуде маңызды рӛл атқарады.
Сӛйлеу қатынасы баланың білімді меңгеруіне, қажетті білік пен дағдыларды
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Балалардың ақыл-ойы мен мінез-құлқының
дамуына тіл маңызды рӛл атқарады.
Байланыстырып сӛйлеуге үйрету мәселесі бойынша Б.Б. Баймұратованың
ғылыми зерттеуінің негізгі тұжырымы: а) мектепке дейінгі балалардың ана
тілін дамыту мәселесі жӛніндегі алғашқы әдістемелік нұсқау. ә) қалалық және
ауылдық балабақшаларда және отбасылардағы балалардың сӛз игеру
ерекшеліктері салыстырмалы түрде қаралған [22].
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Б.Б. Баймұратова тіл ұстарту мәселелері мен оның мазмұны мен әдістерін
қарастырады. Ғалым мектепке дейінгі бала тәрбиесіндегі ана тілінің алатын
орнын (5-6 жас) ересектер тобында ӛтілетін тіл дамыту сабақтарымен
байланыстырған. Тіл дамыту сабақтарын ұйымдастыру формаларын, ана тілі
сабақтарының жылдық жоспары, әңгімелесу, сұрақ-жауап, әңгімелеп беру, т.б.
әдістері баланың тілін ұстартуда пайдалану жолдарын кӛрсеткен. Автор әдеби
шығармалардың балалардың байланыстырып сӛйлеуін дамытуға рӛлін,
оқылатын шығармалардың негізгі саласымен: а) ауыз әдебиеті нұсқаулары; ә)
классиктердің шығармалары.
Ғалымның ғылыми зерттеуінің негізгі ерекшеліктерін атап ӛтуге болады:
- бірінші ерекшелігі - мектеп жасына дейінгі балалардың ана тілін дамыту
мәселесі жӛніндегі алғашқы әдістемелік нұсқаудың дайындалуы;
- екінші ерекшілігі - қалалық, ауылдық балабақшаларда және отбасында
тәрбиеленуші балалардың сӛз игеру ерекшелігі, әрбір кезеңдегі бала тілін
дамыту мәселесін, оны мейірімділікке, адамгершілікке, еңбекке, ізеттілікке,
ақыл-ойын тәрбиелеумен біртұтас қарастырылуында;
- үшінші ерекшілігі – алғаш рет 6 жастағы балалар үшін үй құрылысы,
баланың ӛз аты-жӛні, тұратын үйінің мекен-жайы, үй жануарлары, ыдыс аяқтар, үй құстары, жәндіктер, кӛліктер, құрал-сайман, табиғат, ағаш түрлері,
жыл мезгілдері, тӛлдері, егіс, құрылыс, мамандық, киім-кешек, тағам аттары, үй
мүліктері, жеміс-жидек және т.б. ұсынылуында
[23]. Автордың
тұжырымдамаларын қорыта келе, балалардың байланыстырып сӛйлеуін
дамытуда әдеби шығармалардың рӛлін баса айтып, ұйымдастырылған оқу
қызметінде түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану тиімді деп санаймыз.
Зерттеу нәтижесінде мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және білім
беру жӛнінде А.К. Меңжанова балаларды тіл арқылы, яғни кӛркем әдебиет
арқылы адамгершілікке тәрбиелеу және т.б. мәслелерді қарастырған [24].
Қ.М.Меңдаяқованың еңбегінің аса құндылығы халқымыздың ақын,
жазушыларының еңбектеріне шолу жасап, балалар тәрбиесіне берер әсерін ӛте
жақсы кӛрсеткен. Абайдың, Ы.Алтынсариннің, А. Әлімбаев еңбектеріне талдау
жасаған. Сонымен қатар, халық ауыз әдебиетінің балалардың тілін дамыту мен
байланыстыра сӛйлеуге үйретудің рӛлін: «Баланың тілін дамытудың бір
арнасына жаңылтпаштар мен жұмбақтар жатады. Жаңылтпаштар баланың сӛзді
дұрыс айтуына үйретсе, жұмбақтар ойлауға, ойланып жауап беруге,
тапқырлыққа тәрбелейді» деп бағалап, байланыстырып сӛйлеуге үйретудің
жүйесін береді [25]. Зерттеу жұмысымызға орай, оқу-тәрбие үрдісінде мақалмәтелдерді қолдану арқылы сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытуға бірденбір ықпалы зор деп тұжырым жасаймыз.
Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие саласын зерттеуде ӛзіндік үлесін
қосып жүрген М.С.Сәтімбекова. Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесінде
мектептегі алты жастан оқитын оқушылардың қарапайым математикалық
түсініктерді қалыптастыру пәнінің бағдарламасы, оның оқу-әдістемелік кешені
әзірленіп тәжірибеге енгізілген. Қазақстанда мектепке дейінгі мекемелерде
тәрбие және білім беру бағдарламаларының авторларының бірі ретінде
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танылған ғалым. Қазақ балабақшаларында тәрбие жұмысын кешенді
ұйымдастырудың
оқу-әдістемелік
кешендерін
әзірлеп,
қарапайым
математикалық түсініктерді қалыптастыру сабағын тіл дамыту, сауат ашу,
еңбек, бейнелеу ӛнері, құрастыру, музыка, дене тәрбиесі мен интеграциялық
тұрғыда ұйымдастыру мәселесін жан-жақты қарастырған [26].
Орыс тілді балабақшада қазақша сӛйлеу мәселесіне арналған еңбек –
А.Б.Бакреденованың ғылыми-зерттеу жұмысында басқа ұлт ӛкілдерінің
балаларына да, ана тілінде шорқақ сӛйлейтін жергілікті ұлт ӛкілдерінің
балаларына да қазақ тілін екінші тіл ретінде үйретуді кӛздеп, дидактикалық –
әдістемелік ұстанымдарға сүйенген [27]. Жоғарыда келтірілген пайымдауларға
қосыла отырып, баланың тілін дамыту барысында байланыстырып сӛйлеуге,
сұраққа жауап беруге, түсінгенін әңгімелеп беруге, қарым-қатынас жасауда
ойын жеткізуге дағдыландыру, басқа тілді үйрену кезінде де ӛз септігін тигізері
сӛзсіз.
Ә.С. Әмірова зерттеу жұмысында балалар әдебиетінің үлгілерін тәрбие
жұмысында пайдаланудың ғылыми-теориялық тұрғыда негіздеп сабақта және
сабақтан тыс уақытта балаларды адамгершілікке тәрбиелеу құралы екенін
дәлелдеген. Ауыз әдебиеті үлгілерінің барлық жанрына тоқталып, оларды
кӛркем әдебиет сабақтарында эксперименттен ӛткізіп, республика кӛлемінде
жаңадан жасалған тӛл бағдарлама «Балбӛбекке» халықтық педагогикаға
негізделген «Имандылық – инабаттылық» тәрбиесі бӛлімін тұңғыш рет
енгізген. Сондай-ақ, ғылыми еңбектің келесі бір ерекшелігі – ұлттық ойындар
арқылы балаларды адамгершілікке тәрбиелеу жолдарының қарастырылуында
[28]. Біздің зерттеу жұмысымызға орай, оқу-тәрбие үдерісінде түрлі отандық
және шетелдік әдебиеттерге талдау жасау арқылы үштілдік коммуникативтік
құзыреттілікті дамытуға ӛз септігін тигізеді деп ойлаймыз.
Ұлттық тәлім-тәрбие ісі, оның құрылым жүйесі белгілі тәлімгер ұстаздар
еңбектерінен кең орын алған. Атап айтсақ, Т.А.Левченко мектеп жасына дейінгі
балаларға эстетикалық тәрбие беру жӛніндегі жұмыстың негізгі құралдарын
кӛрсеткен. Олар:
- балаларды сәндік-қолданбалы шығармашылыққа баулуда халық ауыз
әдебиетінің туындыларын (ертегі, жұмбақ, мақал-мәтел, ән және т.б.)
пайдалану;
- тиісті ӛнеркәсіп орындарына (музей, кӛрме, фарфор заводы, киім
фабрикасы т.б.) топ саяхаттар ұйымдастыру;
- балаларды
ұлттық
мерекелерді
(«Наурыз»,
«Сабан
той»,
«Қымызмұрындық» және т.б.) әзірлеп ӛткізуге қатыстыру [29].
Қазақ халқының сәндік-қолданбалы ӛнер туындыларын мейлі, ол
мұражайларда, мейлі кӛрмеде тұрсын, күнделікті тұрмыс қажетін ӛтеп жатсын,
оған әрбір азамат туған халқының ӛткен тарихымен, мәдени мұрасымен, салтдәстүрімен жалғастыратын дәнекер күш деп қарауы тиіс. Ӛйткені, қазақ
халқының бүкіл данышпандығын, эстетикалық талғамы мен кӛркемдік салтдәстүрлерін, дәуірлер сынынан ӛткен әлеуметтік тарихи болмысын бойына
жинақтаған сәндік қолданбалы ӛнерінің және ардагер суретшілердің дүние
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жүзіне әйгілі осы заманғы бейнелеу туындылардың мәнерлі кӛркемдік тілін
балаларға меңгерту олардың басқа халықтар ӛнерінің мазмұнын түсінуіне,
әлемдік мәдениет қазыналарын игеруіне жол ашады. Бұл кӛркемдік білім
жүйесінің негізгі түйіні әрі педагогикалық басты міндеті деп кӛрсеткен [30].
А.Е.Манкеш ӛзінің «Балабақшаның ересектер тобындағы балаларға
қоршаған ортамен таныстыру арқылы экологиялық тәрбие беру» атты
зерттеуінде, «Мектеп жасына дейінгі балалардың, қоршаған ортаның әдемі
кӛрінісін суреттеп, әңгімелеп жеткізе білуі баланың қиялын дамытып,
байланыстырып сӛйлеуін жетілдіре түседі» - деп пайымдаған. Ал, «Үздіксіз
білім беру процесіндегі экологиялық тәрбие сабақтастығының ғылымипедагогикалық негіздері» атты докторлық диссертациясында, отбасында,
мектепке дейінгі және бастауыш сатыда экологиялық тәрбие жұмыстарын
жүргізетін мамандардың кәсіби шеберлігін теориялық тұрғыдан талдап берді
[31].
С.Н.Жиенбаева ғылыми-зерттеу еңбегінде мектеп жасына дейінгі
балаларға берілетін еңбек түрлері: ӛзіне-ӛзі қызмет ету, шаруашылықтұрмыстық еңбек, табиғаттағы еңбек, қол еңбегіне қатысты жүргізген зерттеу
жұмыстарына талдау жасаған. Мектепалды балаларын еңбекке баулудың
педагогикалық негізін анықтап, жас ерекшелігіне байланысты еңбек әрекетінің
ұлттық құндылыққа негізделген жаңа мазмұнын ұсынған. 6-7 жастағы
балаларға еңбек адамдары, қазақ халқының және қазіргі заманғы еңбек заттары
және құралдарының атауларын меңгертудің әдістемесі біздің зерттеуімізге
арқау болатын тұсы деп есептейміз. Сол сияқты қазақ халқының тиым сӛздерін
жинақтап, балалардың еңбек іс-әрекетінде қауіпсіздік ережелер ретінде
қолданып, тәжірибеде тиімділігі дәлелденген. Оның бүгінгі күні күнделікті
ӛмірде балаларды оқыс жағдайлардан алдын алуда, қауіпсіз мінез-құлқын
қалыптастыруда ӛміршеңдігін кӛрсетеді. Ғалымның мектепалды дайындық
топтарға арналған «Сауат ашу негіздері» оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны,
әдістемесі болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігіне қойылатын
талаптарды күшейтеді [32].
Г.З.Таубаеваның пайымдауынша, балалар әдебиетінің мазмұндық
ерекшеліктерін, дүниетанымдық мәні мен тәрбиелік мүмкіндіктерін ашып,
тәрбие жұмысын кешенді түрде ұйымдастырудың тиімділігін кӛрсеткен.
Сондай-ақ, мектепалды даярлық топтарында кӛркем шығармаларды оқып беру,
оқылған шығарма мазмұнын әңгімелеу, кӛркем шығармаға деген
қызығушылығын арттыру, басты кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау, оған
ӛздігінен қорытынды жасау мүмкіндіктерін жетілдіру және үйрету. Әдеби
шығармаларды рольдерге бӛліп орындау, кейіпкердің образына ене білу, яғни
эмоционалдық- образдық мазмұнын түсінуге, оқиға желісіндегі жүйелілікті
есте сақтап, оны ӛмірмен салыстыра білуді меңгеруге жаттықтыру деп
кӛрсеткен [33]. Жоғарыда кӛрсетілген тұжырымдамаларды қорыта келе, оқу тәрбие үрдерісін ұйымдастыруда тәрбиенің мәні зор, себебі тәрбие мен білім
егіз ұғым.
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Байланыстыра сӛйлеуге үйрету мәселесі бойынша К.М. Метербаеваның
зерттеу жұмысында жеткілікті қарастырылған. Баланың табиғатта болатын
ӛзгерістерді байланыстыра айта білуін, ойын жүйелі жеткізуін қадағалау,
баулу, үйрету мәселелерін мақсат еткен. Ол үшін табиғат құбылыстарын
сипаттауда логикалық ойлауын жетілдіру мәселелерін анықтаған. Олардың
негізінде
балалардың
байланыстырып
сӛйлеуін
қалыптастырудың
кӛрсеткіштерін анықтаған. Олар:
- табиғат құбылыстарының маусымдық ӛзгерістерін бақылау;
- кӛркем шығармаларды талдау, халық ауыз әдебиетін қолдана білу;
- тәжірибе жасау, модульдік тапсырманы орындау;
- проблемалық жағдаяттар туғызу, қорытынды жасай білу.
Осындай негіздегі әдістемесін іске асыруда ғалым суретті сериялар,
табиғат құбылыстарына байланысты жұмбақ, мақал-мәтел, жаңылтпаш,
тақпақтар, ӛлеңдер, әңгімелер, ертегі, проблемалық жағдаяттар, сюжетті-рӛлдік
және дидактикалық ойындар, тәжірибелік сабақтарға кӛрнекі құралдар, т.б.
пайдаланған.
Байланыстырып сӛйлеуге үйретуден берілетін білім мазмұнын үш кезеңге
бӛлген. Мектепалды даярлық тобында балаларға әңгіме, ӛлең, ертегі тыңдау,
сұраққа жауап беру, мәтін мазмұнын айтып беру, ӛз сӛйлеуінде амандасу,
қоштасу, алғыс, кешірім сұрау сияқты, сӛйлеу әдебі сӛздерін пайдалану мен
табиғат, адам, отбасы, Отан туралы әңгіме айтқызу арқылы олардың ауызекі
байланыстырып сӛйлеуін дамыту; сауат ашу кезінде оқушыларға оқылған
мәтіннің мазмұнын айтып беру, әліппе материалдары негізінде диалог құрау,
сұрақтарға жауап беру, сӛзбен сурет салу, мәтінді әрі қарай жалғастыру
меңгерілетінін кӛрсеткен [34].
А.К. Атыманованың ойынша: коммуникация дара және қоғамдық
жетілген ақпараттар арасындағы делдалдық құрал қызметін атқарады. Оның
атқаратын қызметінің басымдықтағы маңыздылығын ақпаратты жеке үдерістен,
дараға және кӛпшілікке әсер ететін әлеуметтік маңызды үдеріске аудару
механизмі. Бұл механизм адамдардың тілдік әрекетінде қаланған және ол
арқылы әлеуметтік шарттас нормалар мен қатынас ережелері жүзеге асады, деп кӛрсеткен. Сонымен қатар, К.Ж. Атыманованың тұжырымдамасы бойынша
мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың коммуникативтік біліктерін
қалыптастыру жайын былайша түйіндеген:
- біріншіден, қатынас екі немесе оданда кӛп адамдардың ӛзара іс-әрекетке
түсу үдерісі ретінде қарастырылған;
- екіншіден, мектепке дейінгі ересек жас қатынасты дамытудың, яғни
коммуниткативтік біліктерді мақсатты түрде қалыптастыруды қамтамасыз
етудің тиімді кезеңі болып табылатыны анықталған;
- үшіншіден, мектеп жасына дейінгі ересек жастағы балалар
коммуникативтік іс-әрекеттің субъектісі және оның белсенді тасымалдаушысы,
сондай-ақ, қатынас барысында мінез-құлқын және тәртібін еркін басқаруға
және әділ бағалауға талпынысы балалардың коммуникативтік біліктерін
қалыптастыру мүмкіндігін қамтамасыз ететіндігі айқындалған;
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- тӛртіншіден, мектеп жасына дейінгі ересек жастағы балалардың
коммуникативтік біліктерін қалыптастыруға ықпал етушілердің үлкендер
(тәрбиеші педагогтар мен ата-аналар) және ӛздерінің құрдастары болатыны
тұжырымдалған [35].
Осыған орай, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды «Педагогтің кәсіби стандартында»
кӛрсетілген «Педагог. Мектепке дейінгі білім ұйымының тәрбиешісі» (5.1деңгейше) білімі, іскерлік пен дағдылары бойынша еңбек қызметінің
кӛрсеткіштері, соның ішінде оқытушылық қызметті басшылыққа ала отырып
зерттеу жұмысымыздың ерекшелігін анықтау мақсатында зерделеуді жӛн
кӛрдік.
Білім:
- оқытудың заманауи технологиясын, оның ішінде АКТ;
- білім алушының жеке ілгерлеуін және сын тұрғысынан ойлауды
дамытуды қамтамасыз ететін оқыту мен бағалау стратегияларын қолданады;
- білім алушылардың қабілеттілігін ескере отырып дифференциациялау
стратегиясын қолданады;
- мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту сабақтастығы мен кірігу
механизмдер мен қағидаттары;
- мектепке дейінгі балалар мен бастауыш мектеп жастағы балаларды
оқыту сабақтастығы мен кірігу қағидаттары.
Іскерлік пен дағдылар:
- ӛз бетімен оқытудың тиімді технологияларына сүйене отырып, оның
ішінде командалық жұмыстың әдістемесін, оқытудың әдістемесін пайдаланады;
- ӛз бетімен оқу бағдарламасын кеңейтетін қосымша ресурстарды
қолданып оқу/сабақ ӛткізеді;
- ӛз бетімен мектепке дейінгі жастағы балаларға мақсатты тілдерде: қазақ
(Т2), орыс (Т2), ағылшын (Т3) (кӛптілді бағдарламалармен жұмыс жасайтын
мұғалімдер) қарым-қатынас жасау үшін бейімделу жағдайын жасайды;
- тәлімгердің жетекшілігімен білім алушылардың лингвистикалық
сұраныстары мен қажеттіліктерін есепке ала отырып, сабақтарды құрайды;
- тәлімгердің жетекшілігімен оқытудың жаңа технологияларын
қолданады, оның ішінде АКТ;
- тәлімгердің жетекшілігімен білім алушының қабілеттілігін ескере
отырып дифференциация стратегияларын қолданады;
- әріптестерімен ӛзара әрекеттесе сын тұрғысынан ойлауды дамытатын
және білім алушының дербес дамуын қамтамасыз ететін оқыту мен бағалау
стратегияларын қолданады [6, б.13]. Демек, болашақ МДҰ педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ерекшеліктерін
анықтауда басшыллыққа алу қажет деп есептейміз.
Осыған орай, болашақ маман дайындау мәселесі кӛптеген психология
саласы ғалымдарының назарын аударған. Мысалы, психологтар болашақ маман
даярлауды тұлға қалыптастыру, әрекет теориясы тұрғысынан қарастырады.
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Т.Тәжібаев [124], М.Мұқанов [125], Қ.Б. Жарықбаев [126]
этнопсихологиялық теориялар негізінде тұлғаның іс-әрекетке дайындығын
оның ұлттық психологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерін дамыту
тұрғысынан қарап жеке тұлғаның жан-жақты дамыту қажеттілігін атап
кӛрсеткен. Ғалымдардың тұжырымдамаларына қосыла отырып, маман
тұлғасын даярлауда ұлттық қасиеттер мен ерекшеліктерді басты назарға алу
қажет.
Х.Т. Шерьязданова болашақ мамандарды психологиялық тұрғыда
дайындаудың жеке үдеріс ретінде ұйымдастырылуына кӛңіл бӛліп, оқыту
мазмұны және әдістемелерінде білім алушылардың ерекшеліктерін ескеруді
ұсынған [127]. Ғалымның пайымдауын тарқата келе, оқыту мазмұны мен
әдістемелерді қолдануда тұлғаның қабылдау ерекшеліктерін ескеру маңызды.
С.М.
Жақыповтың
«бірлескен-диалогтік
танымдық
іс-әрекет»
тұжырымдамасының маңызы зор. Ол педагогикалық психология саласы
бойынша «оқу іс-әрекеті» және «оқыту іс-әрекеті» категорияларының
психологиялық мазмұнын қарастыру барысында арнайы ұйымдастырылған
оқыту жағдайларында адамның таным іс-әрекетінің бірыңғай жүйесіне таным
процестерін синтездеудің шарттары мен тетіктерін анықтайды. Оның пікірінше,
оқыту үдерісі ерекше психологиялық құбылыс ретінде таным процестердің
ӛзара әрекеттесуін және бұрынғы жинақталған жүйесіне жаңа білімнің
қосылуын қамтамасыз ететін субъектінің когнитивтік тәжірибесін түрлендіру
үшін қажетті жағдайларды жасайды [128]. Зерттеу жұмысымызға орай, болашақ
маманның ой-ӛрісінің, коммуникативтік құзыреттілігінің дамуына субъектінің
бұрынғы білімі мен тәжірибесі ӛз септігін тигізеді.
A.Р. Ерментаева тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту мәселелерін
жоғарыдан кейінгі білім беру саласы жағдайында қарастырудың
маңыздылығын сӛз етеді. Осыған байланысты ол «ӛзіндік даму», «ӛзіндік
жетілу», «дербестік», «белсенділік» сияқты тұлғаның субъектілігін
сипаттайтын ұғымдарды қолдану қажеттілігін айтады. Сонымен қатар, автор,
психологиялық даярлық іс-әрекетті, қарым-қатынасты психологиялық тұрғыдан
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ішкі ахуал және осы іс-әрекетті, қарымқатынасты ұйымдастыру, жүзеге асыру құралдарының жүйесі болып табылады.
[129]. Жоғарыда айтылған тұжырымдама негізінде, тұлғаны оқытуда ӛзін-ӛзі
бағалау, ӛзін-ӛзі жетілдіру сынды қасиеттердің болуы жұмысымыздың
құндылығын арттырады.
М.Қ.Бапаева мектепке дейінгі білім беру жүйесіне педагогтерді
психологиялық даярлау, олардың балалар арасындағы қарым-қатынас
жасауының генезисі жайындағы зерттеулер қорытындылары: біріншіден,
педагогтерді даярлауда олардың зерттеушілік позициясын (бағытын)
қалыптастыру қажет болатын болса, екіншіден жоғары оқу орнындағы
педагогикалық
процестерді
қарым-қатынас
психологиясы
негізінде
ұйымдастырып отыру пайдалы нәтижелерге қол жеткізеді, - деген
тұжырымдама жасаған [130]. Әрине болашақ мектепке дейінгі мамандарды
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психологиялық даярлау мәселесін шешуде автордың ұсынған екі бағытын да
жұмысымызда тірек етіп аламыз.
Г.С. Батищев субъектінің дербес түрде мақсат қойып, оған жету жолын
таңдауы мен осы орайдағы әрекеттері оның жауапкершілік қасиетін ӛзекті
етуге, дамытуға ішкі алғышарты болып табылады. Олай болса, тұлғаның ішкі
ниет-тілектерімен,
қажеттіліктерімен,
мақсатымен,
бағыттылығымен
шарттасатын жауапкершілікті субъектіліктің құраушысы деп қарастырамыз.
Жауапкершілік арқылы тұлғаның субъектілігі анықталады. Жауапкершілік
міндетті түрде тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттері мен құнды
қатынастарын айқындайды. «Жауапкершілік тұлғаның ішкі құндылықтарын
топтың, ұжымның және қоғамның саяси-моральдік құндылықтарымен, мораль
нормаларымен және құқықтарымен сәйкестендіруге бағытталады» [131]. Осы
орайда студенттердің іс-әрекетті, қарым-қатынасты жауапты түрде атқаруы
емес, жауапкершілікпен жетілдіруі ғана олардың субъектілік ұстанымын
анықтамақ. Себебі, студенттердің іс-әрекетті, қарым-қатынасты атқаруы,
жүзеге асыруы сыртқы мақсатпен детерминделуіне байланысты. Мұндай
атқарушылық автор айтқандай, тұлғаның ӛз жауапкершілігін басқаларға арта
салып, ӛз іс-әрекетінің салдарларын бақылаудан бас тартуын, дербестіктен,
еркіндіктен айырылғандығын кӛрсетеді. Сондықтан студенттердің субъектілігі
іс-әрекетті, қарым-қатынасты жетілдіруден белгілі болады деген ұстанымымыз
бойынша осы жетілдіру олардың жауапкершілік қатынасынан шығады деп
санаймыз.
С.А.Козлованың пікірінше, тәрбиешінің педагогикалық әрекеті басқа
әрекеттер тәрізді ӛзіндік жүйесі, құрылымы бар. Олар мынадай компоненттер:
мотив, мақсат, пән, жүзеге асыру жолы, нәтижесінен тұрады. Т.А. Куликова
тәрбиешінің жеке тұлғалық сапаларын кәсіби бағыттылығы, педагогикалық
такті, педагогикалық кӛрегендік, педагогикалық оптимизм, мәдени кәсіптік
қарым-қатынас деп жіктеп саралаған [36]. Зерттеу жұмысымыздың
проблемасын анықтау мақсатында болашақ МДҰ педагогтерінің кәсіби ісәрекеттегі мотивтерін анықтауды тиімді, - деп есептейміз.
Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде тәрбиеші даярлау мәселесі
бойынша Л.В. Поздняк [37], Л.Г. Семушинаның [38] зерттеулерінде
қарастырылып, тәрбиеші қызметінің негізгі міндеттері, болашақ тәрбиеші
меңгеруге тиісті кәсіби шеберлік пен сапалық қасиеттер ерекшеленеді. Жоғары
оқу орнындағы педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын
талаптардың, сондай-ақ, білім беру мазмұнын талапқа сай жаңғырту мен
тәрбиеші қызметін профессиограммасын қатыстылықтың маңызы зор.
Автордың пікіріне қосыла отырып, болашақ МДҰ педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ерекшелігін кӛрсетуде кәсіби
шеберлік пен сапалық қасиеттерді басшылыққа алудың тиімділігі байқалды.
Л.М. Волобуева педагогикалық практиканы жоғары оқу орнында болашақ
мамандарды даярлаудың барлық кезеңдерінде маңызды буын ретінде
қарастырылатын педагогтік процесс ретінде қараған [39].
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А.И.Балабаевтың ойынша, мектепке дейінгі балалардың дамуы мен
тәрбиесіндегі жетістіктер тәрбиешінің түплікті даярлығына тәуелді, оның
кәсіби даярлықтың теориясы мен тәжірибесін, әдіснама негіздерін қалай
игергендігін білдіреді [40].
Педагогтарды кәсіби білім беру проблемасы, оның ішінде, мектепке
дейінгі ұйымдардың педагогтарын даярлау проблемасы жан-жақты қарастыруға
және ЖОО-дағы білім беру процесі жүйесіне оңды ӛзгерістер енгізу қажет деп
есептейді Г.Қ. Белгібаева [41].
Қазіргі талап - әрбір балаға шетел тілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда сапалы да терең білім беру. Сондықтан да МДҰ-ғы
ұйымдастырылған оқу процесінің барысы әртүрлі педагогикалық әдістәсілдермен жүйелі түрде балалардың шығармашылық ойлауын дамытып,
ғылыми кӛзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру. Мектепалды даярлық тобы
балаларына білім беру субъектісі ретінде, балаларды ойын технологиялары
арқылы дамыту, білім беру, тәрбиелеу. Тұлға педагогикалық субъект ретінде
меңгерілетін, қалыптасатын, білім мазмұнына ендірілетін, қызметтік формаға
ие болатын адам тәжірибесі. Білім беру саласында балалардың әр пәнді
игеруге деген құлшынысын арттыру үшін жаңа педагогикалық технологияны
тиімді пайдалану қажет, себебі жаңа технологияларды қолдану тәрбиеші
педагогтер мен балалардың мүмкіндіктерін кеңейтіп, пәнге деген
қызығушылығын арттырады [132].
Жоғарыда жасалған талдаулар негізінде, болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың
психологиялық-педагогикалық келесідей ерекшеліктерін анықтадық:
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері темпераменттің жүйке
жүйесі ерекшеліктерін ескеруі; темперамент түріне байланысты тұлғаның
бастапқыда белгілі бір қасиеттердің үстемдігіне бейімдігін ескеріп,
практикалық іс-әрекетте темпераменттің жағымды құнды қасиеттерін қолдай
білуі керек;
- қоршаған орта мен ақпараттық ӛзара әрекеттесу стиліне байланысты
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері жеке қасиеттерін (экстраверттер,
амбаверттер, интроверттер) терең түсінуі. Бұл жерде экстраверт – бұл
энергиясы сыртқы әлемге бағытталған тұлға, олар энергияны басқалармен
қарым-қатынастан алады. Интроверттерге жалғыздықта (қолайлы жағдай), яғни
ішкі толғанумен, шығармашылықпен немесе процесті сырттай бақылайды, ал
амбаверттер бұл үйлесімді дамыған тұлға;
- ӛз іс-әрекеті мен ӛмірі үшін жауапты болуы немесе жауапкершілікті
басқаларға сілтеуіне байланысты жеке қасиеттер: бақылау локусы - адамның ӛз
әрекетінің нәтижесіне жауапкершілікті сыртқы күштерге, жағдайларға таңуы
не ӛзінің мойнына алуы. Ішкі бақылау локусы бар адамдар ӛздеріне сенімді,
алдына қойған мақсаттарына жетеді, ӛз ісін сараптап қарым-қатынас жасайды,
бұл қасиет - бұл қоршаған ортаны терең тануға мүмкіндік тудыратын белсенді
қабылдау, ӛз қажеттілігі мен жауапкершілігін сезінуі болашақ маманның ісәрекетін ұйымдастыруға қажетті ерекшеліктер;
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- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері адамның құндылық
бағдарларының, идеалдарының, ӛмірлік мақсаттарын іске асыруда ақыл-ой
қабілеті, қажеттіліктердің, қызығушылықтардың, сенімдердің және т.б
иерархияға негізделген жеке адам күйінің эмоционалдылығы мен ӛзін-ӛзі
бағалау ерекшеліктері;
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері жеке тұлғалық жетекші
ынталары мен қызығушылықтары, мотивациялық әсердің объектісі ӛзінің
статикалық (темперамент, мінез, қабілет және т.б. сияқты салыстырмалы түрде
тұрақты) және динамикалық (ӛзгермелі, мысалы, белгілі бір уақытта
психоэмоционалды күй) сипаттамаларын ескеруі;
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері баланың жас және
қабылдау ерекшеліктерін, лингвистикалық сұраныстары мен қажеттіліктерін
есепке ала отырып, отандық және шетелдік кӛркем әдебиеттерді қолдану
арқылы балалардың үштілділік қарым-қатынасқа деген қызығушылығын
арттыруы;
- болашақ маман қоршаған ортамен таныстыру арқылы баланың
байланыстырып сӛйлеуін қалыптастыруда үштілде қарым-қатынас жасауға
бейімделу жағдайын жасай отырып, балалардың ынтымақтастық дағдыларын
қалыптастыруда командалық жұмыстың әдістемесін оңтайлы пайдалануы;
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері ұйымдастырылатын оқу
қызметінде сын тұрғысынан ойлауды дамытуды қамтамасыз ету мақсатында
оқыту мен бағалау стратегияларын, ойын технологиясын тиімді қолдану
арқылы балаларға үштілді үйретуді іске асыруы;
- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері ұйымдастырылатын оқу
қызметінде коммуникативті дағдыларды жеке балалармен және бүкіл топпен,
үштілді қарым-қатынас орнатуды практикалық міндеттерді шешуде ӛз білімі
мен тәжірибесін жылдам, икемді қолданудың әдістемесін жетік меңгеруі.
Қорыта келе, болашақ мектепке дейінгі ұйым маманы үштілді меңгеру
арқылы әртүрлі әдебиеттерді, ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты
отандық және шетелдік зерттеулерге талдау жасай отырып, сандық және
сапалық әдістерді қолданады. Осыған қоса, үштілдік түрлі ресми немесе
бейресми жағдаяттарда бір тілден екінші тілге ауыса отырып, сыни ойлау
тұрғыдан ойлау сияқты қабілеттерінің дамуымен және сол тілде кәсіби
тұрғыдан ӛз ойын еркін жеткізе алуымен ерекшеленеді.
1.3 Болашақ мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілдік
коммуникативтік қҧзыреттілігін дамытудың қҧрылымдық-мазмҧндық
моделі
Теория алғашында құбылысқа түсініктеме беретін модель түрінде пайда
болып, алғашқы жұмыс болжамы ретінде кӛрінеді. Модельдеу барысында
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың жаңа идеялары мен формалары
туындап, жаңа кӛрініс туындайды. Әрекеттің типіне қарай модельдеуге
берілетін сұраныс нақтыланып отырады. Мысалы, басқару міндеттерін
шешудің моделінде мына мәселелерді ескерілуі керек:
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- тәжірибелік модель нақты жағдайда басқарушылық мәселелерді
шешудің әртүрлі жолдарын тексеруге мүмкіндік береді;
- мекеменің даму бағдарламасын жасауда белгілі бір басқарушылық
шешім қабылдаудың ғылыми негізделген болжамын жүзеге асыруға
кӛмектеседі.
D.Hymes коммуникативті құзыреттілік теориясының мәні (1972 ж.) тілдік
педагогика мақсатында жаңғыртылған кезде «әртүрлі модельдер ұсынылды,
атап айтқанда Canale мен Swain, олар екінші тілге қатысымдық тәсілдерді
ұйымдастырып, әдістемелер құруға болатын принциптер жиынтығы ретінде
оқыту мен бағалау құралдары» жасалды [132].
M.Canale, M.Swain (1980) және M.Canale (1983) негізгі жұмыстарында
ұсынылған коммуникативті құзыреттіліктің теориялық моделі ӛзара
байланысты салалардың тӛрт компонентін қамтиды. Тиімді қарым-қатынас
жасау үшін қажетті білім мен дағдылар. Олар:
- грамматикалық құзыреттілік: синтаксис, фонология, лексика туралы
білімі;
- әлеуметтік лингвистикалық құзыреттілік: контексттердің әлеуметтік
ережелерін түсінуі;
- стратегиялық құзыреттілік: қарым-қатынасты сақтау және қалпына
келтіру стратегияларын қолдануы;
- стратегиялық құзыреттілік: қарым-қатынасты сақтау және қалпына
келтіру стратегияларын қолдануы [134].
Модельдеу басқа да жалпы ғылыми және арнайы әдістермен бірге ең
алдымен тәжірибелік-экспериментте қолданылады.Тәжірибе барысында зерттеу
нысанасына алынған объект не құбылыстың моделі зерттеудің негізгі құралы
қызметін де атқарады. Мұны Б.С. Гершунский болжау негізіндегі тәжірибелі эксперимент әдісінің мәні мына тӛмендегі үш кезеңді кезекпен жүзеге асыру
керек екенін атап ӛтеді:
- зерттеу объектісінің аса мәнді параметрлері бойынша прогностикалық
моделін жасау, яғни «армандағы объектінің» бейнесін құру;
- объектінің нақты образдарын құру және оларды тәжірибеде тексеру;
- теориялық модельді жетілдіру, жалпыға тарататын прогностикалық
ұсыныстар жасау [135].
Маман моделін құру бүгінгі күні ӛзекті мәселе болып табылады, оның бір
себебі қазіргі кезде мемлекеттік кәсіби білім беру стандарттарына міндетті
компоненттер саны азайтылып, кӛптеген білім беру мазмұнына қатысты
мәселелерді шешу жоғары оқу орнының құзырына берілуде. Оның себептері:
стандарттар нақты әлеуметтік-мәдени жағдайларда жасалады, ал сәйкесінше
іскерліктілік сипаттары стандарттың жасалу уақыты аралығына тәуелді;
- қазіргі әлем жылдам ӛзгеруде, сондықтан алдағы уақытта қоғамның
нақты талаптары мен маман моделін құру, білім беру мазмұнын ұдайы
жетілдіру мен жаңартудың қажетілігі күн сайын ұлғаюда.
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Сол себепті біз де болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту моделінде қамтылатын
ұғымдарды айқындауға ұмтылдық.
Модельдеу – нақты ӛмірдің құбылыстарын бейнелейтін құрал ғана емес,
модель түрінде шығатын теориялардың жүзеге асуы арқылы алынған білімнің
ақиқат екенін тексеретін критерий. Біздің жағдайымызда болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың
моделі – бұл болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің идеалды образы
немесе тұлғалық-кәсіби дамуының үлгісі мән-мағыналық қасиеттерін
қайталайтын объектілер мен белгілердің жүйесі.
Аталған модель нақты мынадай мақсатты кӛздейді: болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін, яғни
олардың қарым-қатынас біліктілігін үш тілде дамыту, студенттің үштілдік
коммуникативтік құзыреттіліктің мәні мен мазмұнын түсінуі, ӛздерінің
коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытуға
ұмтылысы
мен
қызыгушылықтарының артуы.
Студент болашақ кәсібін меңгерудегі ӛз мақсаттарының нақтылығын
саналы түрде танумен қатар, қойылған мақсаттардың тұлғаның мүмкіндіктері
мен қабілеттеріне қаншалықты сәйкес келетіндігін түсініп, таңдалған
стратегиялық мақсатқа жетуде бірбеткейлік танытуы тиіс.
Моделіміздің келесі реті теориялық негіздер тұрғысынан бастау алған.
Бұл ретте зерттеу жұмысымызға байланысты айтылған ойлар, пікірлер мен
пайымдауларға тоқталдық. Оның ішінде тілге, қостілділікке, үштілдікке,
құзыреттілік, коммуникативтік және тілдік құзыреттілік ұғымдарына талдау
жасалды, мұның біздің моделімізді құруға орасан зор ықпалы болды.
Ғылыми әдіснама, әдіснамалық тұғырлар мен ұстанымдар арқылы жүзеге
асады. Тұғыр ғылыми әдіснамада ӛте жиі қолданылатын категория болып
табылады. Әдіснамалық категория ретінде тұғыр зерттеу алдына қойған
міндеттерді шешуде әдіснамалық құралы қызметін атқарады, зерттеудің
теориялық тұғырының орнықты болуын қамтамасыз етеді,
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуы мына тӛмендегі тұғырларға негізделеді: жүйелілік,
тұлғалық-бағдарлы,
іс-әрекеттік,
синергетикалық,
акмеологиялық,
кіріктірушілік тұғырлары. Енді осы аталған тұғырлардың біздің зерттеуіміздің
теориялық тұғыры болатындығына негіздеме береміз.
Зерттеу жұмысымызда басшылыққа алынған жүйелілік тұғырға
тоқталайық.
Жҥйелілік тҧғыр танымдық әрекеттегі ең әмбебап құрал. Олай болатын
себебі, кез келген құбылыс жүйе ретінде қарастырылады. «Жүйе» ұғымының
грек тілінен аудармасы «құрастыру» ретінде түсіндіріліп, заттардың аморфты
еместігін, бӛлінбейтіндей болмайтындығын, оларды жақын барып талдағанда
бӛліктерден тұратындығын білдіреді. Демек жүйені ӛзгерту үшін оның ішкі
құрамаларына әсер ету қажет. Бұл үшін жүйелі білім қажет. Жүйелі білім
объектінің құраушыларын зерттеп тану нәтижесінде жинақталады.
55

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуда жүйелілік тұғырдың алатын орыны ерекше. Себебі
жүйелілік тұғыр барысында педагогикалық жүйе ӛзара байланысты құрамдас
бӛлшектердің жиынтығы ретінде қарастырылады: Олар: білім беру мақсаты,
педагогикалық үдеріс субъектілері (оқытушы – студент, студент – студент),
білім беру мазмұны (білім, білік, дағды), педагогикалық үдерісті ұйымдастыру
әдістері мен түрлері. Ендеше осы жүйелердің бір-бірімен байланысын ретке
келтіріп, ортақ мақсатқа бағыттау оқытушыдан үлкен шеберлікті талап етеді.
Тҧлғалық-бағдарлы тҧғыр жеке тұлғаны зерттеу психологиясынан
негіз алады. Жеке тұлғаның құндылығын зерттеушінің талдауына сәйкес
технологияны және оқу әдістемесін жасаудың негізгі бағыттарын анықтайды.
И.С. Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған оқытуда
даярлау тәсілі барлық білім беру үдерісінің негізгі қағидасы болып табылады,
оның мақсаты – әрбір жеке тұлғаның мүмкіндіктерін танып, дамыту [136].
В.В. Сериков ұсынған жеке тұлғаға бағдарланған білім беру
тұжырымдамасында «жеке тұлға» дегеніміз – адамның арнайы білім алу және
даму аясын білдіретін педагогикалық категория дей келе, барлық адамның
«жеке тұлға болу» тәжірибесін, яғни жеке тұлға қызметтерін атқара білу
тәжірибесін меңгеруі тиіс екендігіне тоқталады. Ол жеке тұлғаға бағдарланған
білім беру әрбір оқушының, студенттің даралығына, жеке ерекшеліктеріне
бағыттала отырып, студенттің жеке даму траекториясын жасауға мүмкіндік
беретіндігіне кӛңіл бӛледі [137].
Біздің зерттеу жұмысымызда тұлғалық-бағдарлы тұғырдың мәні ерекше,
себебі үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда оның жеке
ерекшеліктерін ескере отырып жетілдіру кӛзделген. Жұмыстың нәтижелі болу
мақсатында оқу-тәрбие үдеріс барысында субъект-субъектілік қарымқатынастың қалыптасуына жағдай жасау, оның жеке тұлғалық қасиеттері мен
даралығын негізге алудың маңызы зор.
Іс-әрекеттік тҧғыр. Іс-әрекеттік тұғыр анықталған қажеттіліктің, оны
іске асырудың тұрақты мотивтерінің болуымен анықталады. Іс-әрекетті іске
асыруда теориялық даярлық, іскерліктер мен практикалық әрекеттердің
қалыптасқандығы негізінде іс-әрекет субъектісінің жеке ерекшеліктерінің
сәйкестігі де ескеріледі. Біздің жағдайымызда бұл тұғыр студенттің оқу ісәрекетін, оқытушының оқу іс-әрекетін зерттеуге бағдарлайды. Оқытушы
студенттің танымдық іс-әрекетін ұйымдастырады, тілге деген қызығушылығын
түрлі әдіс-тәсілдер мен құралдарды қолдану арқылы белсендіреді. Осылайша,
қарым-қатынас іс-әрекетінің нәтижелі болуына септігін тигізеді.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің ӛзін-ӛзі дамытуының
әдіснамалық негізін қазіргі педагогикадағы синергетикалық тҧғыр да
құрайды. Синергетика («синергейя» бірлесіп әрекеттесу, ынтымақтасу) немесе
ӛзін-ӛзі дамыту теориясы педагогика үшін эвристикалық мәні бар тұлғаны
дамытудың әмбебап үлгілерін іздеуге бағытталған күрделі жүйе болып
табылады.
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Бұл саланың дамуына үлес қосқан И.Пригожин, П. Анохин, Е.Князева,
З.Ж. Жаңабаев [138-140] т.б. синергетиканы күрделі жүйелердің бейберекеттіктен реттелген күйге ӛту үрдісін зерттейтін және осы жүйе
элементтерінің арасындағы белгілі бір байланыстарды ашатын ғылым ретінде
қарастырады. Олардың пайымдауынша мұндай байланыстар кезінде
элементтердің жүйе шеңберіндегі жиынтық әрекеті нәтижелігі жӛнінен
элементтердің әрқайсысының әрекеттерінің қарапайым қосындысынан асып
түседі. Олар күрделі, ашық жүйелердің ӛзің-ӛзі ұйымдастыруы, ӛзін-ӛзі
дамытумен байланысты болғандықтан, қазіргі философияның жаңа кезеңін
ашуға серпін беретіндігін негіздейді.
Біздің зерттеу жүмысымызда синергетикалық тұғыр негізінде ӛзін-ӛзі
ұйымдастыру үдерісінің жүзеге асуы, білім алушылардың ӛзін-ӛзі дамыту
қабілеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етіп тілдік дағдыны арттырады.
Синергетикалық тұғыр нәтижесі білімнің мақсаттары мен мазмұнының
ӛзгеруіне ықпал етіп, тұлғаның ӛзін-ӛзі дамытуына септігін тигізуде.
Акмеологиялық тҧғыр жұмысымыздың негізгі әдіснамалық негіз
ретінде алынды. Кәсіби шеберліктің шыңына шығу туралы ғылымның
«акмеология» деген атауы грек тілінен аударғанда «шың», «биіктік» деген
мағынаны білдіреді. Акмеологияда адам ӛзін-ӛзі дамыту, тілдік қабілетті, ӛзінің
ӛмірі мен кәсіби әрекетін ұйымдастыра алатын ӛз әрекетінің субъектісі ретінде
танылады. Педагогикалық акмеология саласына елеулі үлес қосқан Н.В.
Кузьмина [141], А.А.Деркач т.б. Адамның индивид ретіндегі прогрессивті
дамуындағы шығар «шыңы»; тұлға ретінде дамуындағы жетістіктері; еңбектегі
жоғары жетістіктері адамның даралық дамуындағы жетістіктердің шыңы
болатындығына тоқталады [142].
Жұмысымыздың үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда
акмеологиялық тұғыр арқылы табысты болары сӛзсіз. Болашақ мектепке дейінгі
ұйым педагогінің кәсіби шеберлік шыңына жету жолында карым-қатынас
құралы ретінде тілді жетік меңгеріп, шыңға бағытталуы нәтижелі болады.
Кіріктірушілік тҧғыр (интеграциялау). Интеграция деген ұғым
педагогикаға 80-жылдары келді және ол пәнаралық байланыстың жоғары
формасын білдіреді. Интеграция білім алушыларға «әлемді бір бүтін» ретінде
қабылдауына мүмкіндік береді. Оқыту мен тәрбиелеудегі пәнаралық байланыс
мәселесін және білім берудегі интеграцияны әртүрлі негізде жасауға Н.А.
Лошкарева [143], В.Н. Макимова [144] тағы басқалар зор үлес қосты.
Қазақстандық педагогикада жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие
үдерісіндегі интеграция мәселесінің педагогикалық негізін Б.Т.Набиева, А.
Ерімбетова, А.А.Әбдиева тағы басқалар сипаттады [145].
Ә. Мұханбетжанова бойынша, ғылымдар интеграциясы дегеніміз – бұл
екі ғылым элементтерінің жай қосылуы емес, ол табиғат заңдарын тереңірек
түсінуге мүмкіндік беретіндей дәрежеде олардың жаңаша жүйеленген ішкі
бірлігі [146].
Аталмыш тұғыр педагогикалық мазмұнда «тіл дамытудың әдістемесі»
пәнін үш тілде жүргізу арқылы интеграциялауға, сонымен бірге «кәсіби
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бағытталған шетел тілі» пәнін жүргізу кезінде мамандыққа бағыттап «драма»,
«тіл дамытудың әдістемесі», «балалар әдебиеті» сияқты пәндерді де кіріктіріп
оқыту арқылы студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту
мүмкіндігі бар.
Ендігі кезекте зерттеу жұмысымыздың әдіснамалық ұстанымдарына
тоқталамыз. Ұстаным (принцип-латын сӛзі) – басшылыққа алынатын идея,
негізгі талап, қағида дегенді білдіреді. Педагогикалық зерттеудің ұстанымдары
зерттеу үрдісінің мақсаты мен заңдылықтарына сәйкес білім берудің мазмұнын,
ұйымдастырылу формаларын және әдістерін анықтайтын негізгі қағидалар
[147]. Қоғам қажеттіліктеріне, ғылым жетістіктеріне байланысты ӛзгеріп
отырады.
Субъектілік ҧстанымы. Субъект (лат. subjectum – бастауыш) ұғымы
психологиялық әдебиеттерде тӛмендегідей түсіндіріледі:
- болмысты тану мен ӛзгертудің қайнары ретіндегі индивид немесе топ;
- белсенді жүргізуші;
- субъект индивид немесе топ іс-әрекетті танудың және ӛңдеудің негізі
ретінде;
- іс-әрекеттегі белсенділіктің тасымалдаушысы.
Алғаш рет «субъект» ұғымы тұлға болмысына орай енгізген психолог
С.Л. Рубинштейн болатын. Ол 1922 жылы шығармашылықтағы дербестік
қағидасын қорытып, одан кейін субъектілік іс-әрекеттік тұжырымдамасын
анықтаған [148]. Ол постулаттық тұжырым: адам субъект болып дүниеге
келмейді, субъект болып, дамып жетіледі. Демек, субъект аса жоғары
белсенділік, жүйелілік, біртұтастық, автономды деңгейіне жеткен адам.
Біздің зерттеуіміздің мақсатына сәйкес бұл ұстаным негізінде
субъектаралық, бірлескен қарым-қатынас негізінде студент – студент, оқытушы
– студент арасындағы белсенді білімдік әрекет орын алады. Бұл студенттің оқу
әрекетіндегі ӛзіндік ерекше орнымен, танымдық белсенділігімен, оның оқутәрбие үрдерісі барысында ӛзіне тән ерекшеліктер ескеріліп отырады.
Зерттеуімізде субъектілік ұстанымның мәні зор, себебі оқытушы студентке
субъект ретінде қарап, оның ой-пікірімен алмаса отырып жұмыс атқару
нәтижелі болары сӛзсіз.
Дамытушылық ҧстанымы. Тұлғаны дамыту – дәстүрлі педагогикада
жан-жақты дамыған, белгілі бір әлеуметтік ортақ типті қалыптастыру үшін
сырттан ықпал ету болса, тұлғалық субъектілік ұғымда оны дамыту, оның
танымын, қажеттіліктерін бағыттап отыру, нәтижесіне ӛзі баға беріп, кері
байланыс арқылы ары қарай дамыту мүмкіндіктерге ие болу. Тұлғаға
бағдарланған білім беру идеялары туралы зерттеушілер оның негізгі
түсіндіруден түсіндіруге, монологтан диалогке, әлеуметтік бақылаудан
дамытуға, басқарудан ӛзін-ӛзі басқаруға кӛшу, ал педагогтің негізгі міндеті
қарым-қатынас болып табылады деп кӛрсетеді. Сол себептен біздің зерттеу
жұмысымызда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің басты идеясы –
білім берудегі субъектаралық қатынасты қалыптастыру арқылы ӛзіндік таным
мен білім алуға, ӛзін-ӛзі дамытуға, жетілдіруге жағдай туғызу.
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Қҧзыреттілік ҧстанымы. Бұл алдымен жоғары кәсіптік білім беру
жүйесіне (ӛткен ғасырдың 90-шы жылдары), содан кейін мектептегі білім беру
жүйесіне (үстіміздегі ғасырдың басы) келген құзыреттілік ұстаным. Латын
competentia аудармасындағы құзыреттілік адам жақсы білетін, білімі мен
тәжірибесі бар сұрақтар шеңберін білдіреді. «Құзыреттілік» түсінігі отандық
оқыту әдістерінде жаңа емес. Мысалы, лингвистикалық құзыреттерді мамандар
тілдерді оқыту әдістемелерін бұрыннан қарастырып пайдаланады. Соңғы
жылдары «құзырет» ұғымы жалпы дидактикалық, жалпы педагогикалық және
әдістемелік деңгейге кӛтерілді. Бұл оның жүйелі практикалық қызметтерімен
және жалпы білім берудегі кіріктіруші метапәндік рӛлімен байланысты [149].
Құзыреттілік ұстанымы аясында болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігінің дамуының сапасы
мен оларға түлек ретінде қойылатын талаптардың алшақтығына назар
аударылады. Біздің ойымызша, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудағы құзыреттілік ұстаным
білім беру саласындағы үдерістердің мәнін неғұрлым дәл кӛрсетеді, ӛйткені
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігінің практикалық қызметте тікелей кӛрініс табуы және олардың
жеке тәжірибелері арқылы қалыптасуы тиіс коммуникативтік біліктермен,
қабілеттермен, жеке сипаттамалармен сипатталады. Сонымен қатар
құзыреттілік ұстанымы барлық бағытта (танымдық, кәсіби, әлеуметтік, жеке
тұлғалық) болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне ӛзін-ӛзі дамытуын іске
асыру есебінен оның тұлғасына білім берудің әсер ету саласын кеңейтеді және
бітірушінің тез ӛзгеретін қоғамға табысты бейімделуге дайындығын
бағалаудың сапалы жүйесін қарастырады.
Қатысымдық (коммуникативтік) ҧстанымы. Бұл ұстаным тілдік
материалдарды таңдауды, қатысым жағдаятын нақтылуды анықтайды, яғни
ауызша және жазбаша тұрғыдағы қатысымды жүзеге асыру үшін қандай
біліктер қажет екендігін, қандай құралдар арқылы тілдің қатысымдық қызметін
меңгеруді қамтамасыз етуді айқындайды. Ұстанымның бұл түрі сондай-ақ
қатысымдық жағдаятты туғызатын шарттардың сақталуын талап етеді.
Сӛйтіп, білім алушы мен оқытушы, білім алушы мен білім алушы арасындағы
қатынасымның нәтижелі болуына мүмкіндік береді. Білім алушы жоғары оқу
орнында кәсіби шебер сӛйлеуге үйренбесе, ӛз пікірін толыққанды, жүйелі және
нақты жеткізе алмаса, онда тілдің қатысымдық қызметін дұрыс меңгермегені
болып есептеледі. Тілдің қатысымдық қызметі дұрыс ұйымдастырылса,
студенттің жүйелі де тілдік нормаларға сәйкес сӛйлеуіне жағдай жасалады.
Тілдік
қатысымға
дағдыландыратын
жұмыстар білім
алушыларды
қызықтыратындай, теориялық білімге де, тіл дамыту мақсатына да сәйкес
келетіндей болуы тиіс. Тілдік жаттығулар мен тапсырмалар қатысымдық
бағытта ұйымдастырылуы қажет.
Қатысымдық ұстанымы – оқу үдерінде қарым-қатынастың субъект субъективті тәсілін басты назарда ұстайды, яғни білім алушы оқытушының
бақылауында болатын оқу іс-әрекетінің белсенді, шығармашыл субъектісі
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ретінде әрекет етеді. Сабақта қарым-қатынасты ұйымдастыру кезінде білім
алушының тәжірибесі, дүниетанымы, қызығушылықтары тікелей оның ісәрекетіне бағытталғандығы ескеріледі. Сонымен, сабақтың мазмұны дайын
тақырыптар мен мәтіндерден ғана емес, ӛзекті мәселелерді үш тілде талқылауға
негізделген.
Толеранттылық ҧстанымы. Гуманитарлық ғылымдар бойынша
жасӛспірім кезінде теориялық дайындық, мәдениеттану, мәдени рефлексия,
ӛзін-ӛзі дамыту және ӛзін-ӛзі реттеу алдыңғы орында тұрады. Д.В. Зиновьевтің
пайымдауынша, студенттік кезеңде, оның ӛзіндік әлемге деген кӛзқарасы мен
алатын орны, ӛзіндік құндылықтардың иесі ретінде ӛзін-ӛзі тануға деген
кӛзқарастар жүйесі дамиды. Студенттік шақта алдына мақсат қою, ӛз бетінше
шешім қабылдай білу, бастамашылдық сияқты қасиеттері жетіледі [150].
Ғалымның пікірінше әлеуметтік-мәдени толеранттылық адамның моральдық
сапасы ретінде қалыптастыруға қолайлы, себебі этникалық, ұлттық немесе
мәдени тегіне қарамастан, басқа адамдарға толеранттылықпен қарауды, сондайақ әдеттерге, моральдарға, кӛзқарастарға басқаша кӛзқарасқа толеранттық
қатынасты сипаттайды деп санайды [151].
Сол себептен зерттеу жұмысымызды толеранттылық ұстанымының
маңызы зор. Ӛйткені болашақ маман қарым-қатынас жасау барысында
әріптестерімен, балалармен, әсіресе ата-аналармен коммуникацияға түсуде
толеранттылық танытып, барынша тӛзімді болуға ұмтылуы тиіс деп санаймыз.
Сонымен қатар болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогі аралас немесе
халықаралық МДҰ жұмыс атқара отырып, әртүрлі ұлт ӛкілдерімен қарымқатынас жасайды.
Сонымен, үштілдік коммуникативтік құзыреттіліктің мазмұндық
сипаттамасын зерттеу арқылы біздер оның тӛрт компонентін ерекшеледік:
мотивациялық, танымдық, іс-әрекеттік, рефлексивтік. Енді осылардың
сипаттамасына тоқталамыз.
Педагогика және психология түсіндірме сӛздігінде (мотив; франц. мotif.
лат.моveo - қозғаймын) – субъектінің ӛмір сүру жағдайы ықпалымен
қалыптасатын және оның белсенділігінің бағыттылығын анықтайтын әрекетті
туғызушы түрткі ретінде қарастырылады [152]. Кез келген іске деген мотивация
жетістікке жетудің алғышарты болып табылады. Мотиві жоғары мамандар
үнемі белсенді, мақсатқа жете білетін, табандылық сияқты ерекше қасиеттерге
ие. Бір мәселені шешуде ӛзіне жауапкершілік алып, қайсарлық танып, шешу
жолын табады.
Мотивация білім алушы студенттердің белсенділігін, қызығушылығын
арттырып, сұранысқа ие, бәсекеге дайын болуға деген талпынысын
жоғарлатады. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің бәсекеге қабілетті
болу мотивтері ең алдымен кәсіби білімге деген қызығушылықтан, содан кейін
педагогикалық
әрекетті
меңгеруге
қатысты
әртүрлі
іс-шараларды
ұйымдастырудағы ынталығынан кӛрінеді. Мұндай қозғаушы күш болашақ
педагогтің бәсекеге қабілетті болу мотивтерін арттырып, олардың негізгісі
тануға, білуге қызығу; осы мақсатқа сай ұйымдастырылатын оқу әрекеттеріне
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қатысуға ұмтылыс; мектепке дейінгі ұйым педагогі ретінде қажетті болуға
талпыныс, үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) үйренуге деген ынтасы, МДҰ- ды,
бүлдіршіндерді жақсы кӛруі, педагог болуға деген тұрақты қызығушылығының
болуымен сипатталады. Ондай студент кәсіби білім алу барысында барлық
жағынан ӛзінің белсенділігін кӛрсетеді. Біздің моделіміздегі мотивациялық
компонент болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің маман ретінде бәсекеге
қабілетті болуға деген ықыласын оятуға бағытталады.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттіліктерін дамытудың келесі компоненті – психологиялық,
педагогикалық, арнайы, әдістемелік білімдер мен дағдылар жүйесімен,
мектепке дейінгі ұйымдарда табысты педагогикалық қызметті жүзеге асыру
үшін қажетті және жеткілікті мүмкіндіктермен қамтамасыз етуді білдіретін
танымдық компонент. Бұл компонент негізінде студенттің ойлау қабілеті,
қоршаған ортаны зерттеп тану қасиетін, ӛзіндік ой пікірін ӛз ана тілінде,
сонымен қатар шетел тілінде дәлелдеп жеткізе білу дағдысын жетілдіру,
олардың дүниетанымын кеңейту.
А.Н. Леонтьев адамның іс-әрекеті әрекет формасы немесе әрекеттер
тізбегі ретінде болады, басқа түрде болмайды, мысалы: еңбек іс-әрекеті – еңбек
әрекеттерінде, оқу іс-әрекеті – оқу әрекеттерінде, қарым-қатынас іс-әрекеті –
қарым-қатынас әрекетінде және т.б. болады – деп, әрекет ұғымын адам ісәрекетінің маңызды бӛлігі ретінде қарастырады. Іс-әрекет бірқатар нақты
мақсаттарды кӛздейді, ол қатаң жүйелікпен жүзеге асады. Басқаша айтқанда, ісәрекет әдетте жалпы мақсаттан бӛлінген жекеленген мақсаттарға тәуелді
әрекеттердің кейбір жиынтығынан жүзеге асады. Осы жағдайда, дамудың
жоғары деңгейіне тән нәрсе - жалпы мақсаттың рӛлін саналы түрде меңгерген
мотив атқарады, сол себепті оны жете түсінуден мақсат мотивке айналады деп
тұжырымдайды [153].
Іс-әрекеттік компонент қәсіби қарым-қатынас барысындағы үштілдік
коммуникативтік міндеттерді шешу, ӛз бетінше қарым-қатынас әрекеттерін
жоспарлау, кәсіби іс-әрекеттердің нәтижелігін кӛрсетеді. Болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ісәрекеттік компоненті студенттің теориялық тұрғыда үйренген білім, білік,
дағдыларды, тәжірибеде саналы түрде орындауы, кәсіби іс-әрекет түрлерін
ұйымдастыру шеберлігі, ұтқырлығы, кәсіби мәселелерді жаңашылдық тұрғыда
шеше алуымен сипатталады.
Рефлексивтік компоненттің біздің моделімізде алар орны ӛте маңызды.
Себебі қазіргі білім берудің жаңа парадигмасында студенттердің ӛз
құндылықтар жүйесін қайта қарауға, кӛп білетін, оны қолдана алатын адам ғана
емес, ӛз әрекетін бағдарлай, оны ой елегінен ӛткізіп кері байланыс жасай
білетін тұлға қалыптастыру мақсатын кӛздейді.
Адам санасының рефлексиясыз мән-мағынасы жок. Адам ӛз әрекетін
ойында қорытып, оның барысын бақылап, реттеп, нәтижесіне сараптама жасай
отырып, ӛткен тәжірибеден қорытынды шығарады. Философиялық сӛздікте
рефлексия (лат. reslexio - кейінге оралу) – бейнелеуді, сондай-ақ таным актісін
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зерттеуді білдіретін термин ретінде сипатталып, оның үш түріне түсініктеме
беріледі. Олар: қарапайым (әрекеттер рефлексиясы); ғылыми (жаңа білімді
меңгеру әдістерінің рефлексиясы); философиялық (ойлау мен болмыстың
шектелген қатынастарын және біртұтас адамзат мәдениетін қайта түсіндіру)
[154].
Б.Г. Ананьевтің пайымдауынша рефлексия мен ӛз-ӛзіне жасалған
рефлексия ӛмірлік және кәсіби мақсаттармен, ӛмірлік құндылықтармен, тұлға
қалыптастырушы факторлармен тығыз байланысты. Бұл рефлексиялар адамның
дамуын бақылайды және ӛзін-ӛзі бейімдеуші, ӛзін-ӛзі тәрбиелеуші қызметтерін
атқарады [155].
Қазіргі таңда кәсіби сапаны жетілдіру мақсатында рефлексиялық қабілет
талап етілуде. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін де рефлексияға
үйрету бәсекеге қабілетті болудың, соның ішінде үштілдік коммуникативтік
құзыреттілікті дамытудың басты шарты деп санаймыз. Болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогінің ӛзінің алып жатқан білімінің мазмұнын, ӛзінің
эмоционалдық жағдайын, жасаған әрекеттерін ой елегінен ӛткізіп
қорытындылауды меңгеруі оның дербестік, тілдік тұлға болып дамуына
ықпалын тигізеді.
Зерттеу жұмысымызда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үлгісін құруда мотивациялық,
танымдық, іс-әрекеттік, рефлексивтік компоненттердің бірлігінде қарастырдық.
Бұл компоненттер болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтердің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту дәрежесін сипаттайтын негізгі
ӛлшемдер мен кӛрсеткіштерді анықтауға мүмкіндік берді.
Жалпы ӛлшем қазіргі әдебиеттерде алынған нәтижелерді салыстыруға
кӛмектесетін эталон ретінде қарастырылады. Ал М.И. Шилова ӛлшем –
«кӛптеген мүмкін шешімдердің ішінен біреуін таңдауға мүмкіндік беретін белгі
дей келе, ол баға берудің құралы» деген пікір білдіреді [156]. «Ӛлшем» ол
кӛрсеткіштің ӛлшеуіші. Оның негізгі сипаттамасына нақтылық, бақылау, есеп
жүргізу қол жетімді ететін диагностикалануы жатады 5-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 5 - Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері
Компоненттер
Мотивациялық

Ӛлшемдер
- болашақ мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік
тапсырмаға қызығуы

-

Танымдық

-болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің

-
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Кӛрсеткіштер
диалогты үштілде сӛйлеуге қызығуы;
кӛпшілік
алдында
үштілде
сӛз
сӛйлеуге қызығуы;
ауызша және жазбаша үштілде қарымқатынасқа түсуге ынтасы;
топта бірлесіп үштілде кәсіби ісәрекет ету туралы түсінігі.
диалогты және монологты үштілде
сӛйлеу ережелері жӛнінде білімі;
кӛпшілік алдында үштілде сӛйлей білу
икемділігі;

5-кестенің жалғасы

Іс-әрекеттік

үштілдік
коммуникативтік білімі

-

болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік
дағдысы

-

Рефлексивтік

-болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік
тапсырмаларды
орындауда
ӛзін-ӛзі
бағалау қабілеті

-

-

-

ауызша және жазбаша үштілде қарымқатынас құралдарын қолдану жӛнінде
білімі;
топта үштілде ӛзінің құрбыларымен,
ересектермен, пікірталас тудырып,
мәселелер шешуге деген икемділігі
диалогты және монологты үштілде
сӛйлеу дағдысы;
кӛпшілік алдында үштілде сӛз сӛйлеп,
ӛз ойын жеткізе білу дағдысы;
ауызша және жазбаша үштілде қарымқатынас құралдарын қолдана білу
дағдысы;
топта үштілде ӛзінің құрбыларымен,
ересектермен пікірталас тудырып,
мәселелерді шеше білу дағдысы
диалогты және монологты үштілде
сӛйлеуде ӛзін –ӛзі бағалау қабілеті;
кӛпшілік алдында үштілде сӛз сӛйлеп,
ӛз ойын жеткізу барысында ӛзін-ӛзі
бағалау қабілеті;
ауызша және жазбаша үштілде қарымқатынас құралдарын қолдануда ӛзінӛзі бағалау қабілеті;
топта үштілде ӛзінің құрбыларымен,
ересектермен пікірталас тудырып,
мәселелерді шешуде ӛзін-ӛзі бағалау
қабілеті.

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамыту және іске асыру күрделі үдеріс. Сондықтан оны іске
асырудың тәсілдерін оқыту әдістемесімен байланыстыруда басымдық
беруіміздің қажеттігі туындайды. Оның ішінде, талдау, жинақтау, ұқсастықтар
бойынша қорытынды шығару, білім алушылардың білімін қамтамасыз ету,
ӛздеріне, ӛзіне және ӛзінің болашағына жауапкершілікпен қарауға қол жеткізу
мәселесі қамтылуы тиіс.
Бұл оқыту мазмұнының және мақсаттарының ерекшеліктерімен
анықталады. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үшін тиімді оқытуда келесі әдістердің
тиімділігін кӛрсетті: а) қатысымдық әдіс – қатысымдық әдіс арқылы студент
тілдік әрекеттің (сӛйлесім, тыңдалым, оқылым, жазылым) барлық түріне
жаттықтырылады. Қатысымдық әдістің мақсаты – білім алушыны сӛйлеу
әрекетін жетілдіру.
Білім беру жүйесінде 4 к моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды,
коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істеуге басты назар
аударылды.
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Креативтілік – дегеніміз жан дүниесі рухани дамыған, шығармашыл
әлеуеті мен танымдық біліктілігі артқан, мәдени құндылықтарға бай тұлғаға тән
қасиеттер.
Коммуникативтілік – дегеніміз ӛз ойыңды басқаларға жеткізіп, ортақ
шешім қабылдай алуы, ӛзгелердің пікірін тыңдап, еркін қарым-қатнас жасай
алу қасиеттері.
Сыни ойлау - дегеніміз мәселенің шешіміне жету мақсатында әртүрлі
жолдарды қарастыра отырып оңтайлы жолын табуы, тапқырлық пен ойлау
қабілетінің жоғары деңгейін кӛрсете отырып ӛзін-ӛзі реттеп, басқара алу
қасеттеріне ие болуы.
Командада жұмыс істей білуі – дегеніміз тұлғаның түрлі жағдаятта
топпен бірігіп жұмыс жасап, дұрыс шешім қабылдауы, сол команданың
ережелері мен нормаларын қатаң орындауы. Команда мүшелерімен дұрыс
қарым-қатынас жасай алуы.
а) коучинг әдісі – болашақ мамандардың, жалпы беріліген тілдік
коммуникативтік сипаттағы тапсырманы шешу үшін жеке жауапкершілік пен
ӛкілдікті бӛлісіп кӛшбасшының басқаруымен топта бірігіп жұмыс жасауы;
ә) сase-study әдісі – арнайы мамандық саласына шынайы орын алған
проблемалық жағдайларды талдау, және оның дұрыс шешімін табу үшін
ізденіс;
б) миға шабуыл әдісі – жаңа сабақ бастар алдында осы әдіс бойынша
сұрақ қою арқылы тақырыбын ашу. Сұрақ қою, проблеманы зерттеу арқылы
студенттің ой-ӛрісінің дамуы.
Жоғарыда аталған әдіс-тәсілдер тақырыптың мазмұнына байланысты
жеке, жұптық, топтық жұмыс болып атқарылды. Бұл жұмыстар түрлі дәстүрлі
дидактикалық, соның ішінде, постер, флипчат, карточка және т.б. құралдар
қолданылса, заманауи ақпараттық-техникалық (компьютер, интербелсенді
тақта, смартфон) құралдар да тиімді. Сонымен қатар конференция, әлеуметтік
желілер мен чаттық формадағы жұмыстар нәтижелі болуда ықпал етеді.
Осылайша үштілдік коммуникатвтік қабілеттерін үздіксіз дамыту тұлға
үшін табиғи құбылыс болып саналады. Бірақ осы жетістікке білімсіз,
рефлексиялық әрекеттерді игермейінше қол жеткізу мүмкін емес.
Н.М. Борытконың пікірінше, адам ӛз бойындағы рефлексивті әрекеттерін
нәтижелі жүзеге асыру арқылы тәжірибеде ұғынған, түсінген білім мазмұнын
істе оңтайлы қолдану тәсілдерін, оның мазмұнын толық тани алады, кӛз жеткізе
алады. Соның арқасында ӛзіне сыни кӛзқараспен қарап, кемшіліктерін түзетуге,
кеткен қателерден сабақ алуға бейімделеді. Ӛзіне-ӛзі жасаған сынның
қорытындысы осы кезеңде де, ӛткен кезеңде де, болашақта да адамды дара
белсенді субъект ретінде қалыптастырады. «Рефлексивті іскерлік маман
тұлғасын дамытудың негізгі механизмі болып есептеледі. Рефлексивті іскерлік
тұлғаның кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби-педагогикалық қызметін жетілдіруге
септігін тигізеді» [157]. Сонымен рефлексия болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың негізгі
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механизмі, әрі кәсіби іс-әрекетіне сын кӛзбен қарап, объективті баға беру, ӛзін
іске асыруға, кәсібиліктің шыңына жетуге итермелейді.
В.И. Слободчиковтың пікірінше, рефлексивті үдеріс бірнеше түрде
жүреді:
- бір нәрсе тӛңірегінде ойлау іс-әрекетінің тоқтауы;
- ойлау пәні бойынша ақпаратты тіркеу.
Сонымен, рефлексивті үдеріс түсіну әрекетін жүзеге асыру үшін қажетті
шарттар болып табылады [158]. Әдебиеттерді талдай келе, «рефлексия» ұғымы
сияқты рефлексиялық механизм ұғымының да әртүрлі мағынасы бар.
В.И. Слободчиков адамның ӛмірі мен қабілеттерінің қалыптасуының
іргелі механизмдерінің бірі деп қарастырады [159]. Ю.Н.Кулюткиннің
пікірінше, рефлексиялық механизм мақсатқа жетудің құралдарын (болжамын,
моделін) жасауға, іздеуге бағытталған [160].
С.Ю. Степанов пен И.Н. Семенов рефлексия механизмін субъектің
санасын қайта құруы деп қарастырады. Сонымен қатар аталмыш үрдістің
жүзеге асуының кезеңдерін кӛрсетеді: проблемалық кикілжің жағдаятта
субъектінің мәндік «мен» құрылымының актуализациясы;
1) іс-әрекет шаблондарын және тәжірибенің әртүрлі стереотиптерін
сынақтан ӛткізуде актуалды мәндердің жойылуы;
2) тұтас «менімен» ӛзін және проблемалық кикілжіңді жағдаятты түсіну
арқылы пайда болған қарама-қайшылықтарды конструктивті жеңу
қағидаларының жаңашылдығы;
3) жаңа туындаған тұтас мәнді ӛз тәжірибесінің мазмұны арқылы жүзеге
асыру және проблемалық кикілжіңді жағдаяттың қарама-қайшылықтарын
адекватты түрде жеңу [161]. Бұл кӛзқарас біздің зерттеу жұмысымыздың
контекстінде құрылады, аталған кезеңдер практикалық сабақтарда
студенттердің әртүрлі жағдаяттар мен тапсырмаларды орындауда іске асады.
Рефлексиялық механизмді түсінуде жоғарыда аталған авторлар кӛзқарастарына
сүйенеміз.
Яғни, субъектінің санасын, іс-әрекетін, қарым-қатынасын, толық ӛзінің
мінез-құлқын әлемге деген адамның біртұтас қатынасының мазмұнын қайта
түсіну және қайта құру. Сонымен, рефлексиялық механизм деп ӛзін
жетілдіруге, үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталған
субъект санасының, іс-әрекетінің мазмұнын қайта қарау және қайта жасау, құру
деп түсінеміз.
А.В.Карпов және В.В.Пономареваның рефлексивтіліктің дара ӛлшемінің
дамуын анықтауға арналған әдістемесінің негізінде рефлексиялық механизмінің
кӛрініс деңгейін кӛрсетуге болады [162]. Сонымен, бұл механизмнің кӛрінісі
жетік деңгейінің сипаттамасы: адам ӛз іс-әрекетінің және ӛткен, қазіргі және
болашақта болатын іс-әрекеттерінің себеп-салдарын анықтауға икемді. Ӛз іс
әрекетін ұсақ-түйегіне дейін жақсылап жоспарлау және оның мүмкін нәтижесін
болжау тән. Орта деңгейде бұл феноменнің айқын кӛрінісі адамның ӛз ісәрекетінің себеп салдарын айқындауға, іс-әрекетін жоспарлап, болжау
икемділігінде кӛрінеді. Қарапайым деңгейде адам ӛз іс-әрекетін талдауға,
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әрекеттің себеп-салдарын айқындауға онша қызықпайды. Іс-әрекетін
жоспарламайды, импульсты болады және шешім қабылдауда барлық себеп
салдарды, жағдайларды ескермей, бір жақты ғана қараумен шектеледі.
Біздің ойымызша, рефлексиялық механизм кӛрініснің жоғары деңгейі
тілдік тұлғаның үштілдік коммуникативтік құзыреттілігінің жетік деңгейін
анықтайды, ӛйткені стандартты емес жағдаяттарда, ізденіс, үштілдік
коммуникативтік қиындықтар кезінде аталмыш психологиялық механизм
жағдаяттың түркі жағдайын түсініп, оны жеңуге, шешуге ықпал етеді.
Зерттеу жұмысымызға байланысты болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың келесі
деңгейлері (жетік, орта, қарапайым) айқындалды.
Жетік деңгей (С1-С2). Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері
әріптестерімен үштілде сын тұрғысынан ойлауды дамытатын еркін қарымқатынас орната алады, оның пікіріне сол тілде толықтай негізделген жауаптар
ұсынады, мектепке дейінгі жастағы балаларға үштілді жетік (С1-С2) деңгейде
меңгертуге даяр тұлға, ритмикалық-интонациялық және лексикалықграмматикалық аспектілерде сол тілдің тілдік нормаларынан ауытқымайды,
сӛздік қоры бай, қатынастың қойылған мақсатына сәйкес ӛз пікірін шынайы әрі
сенімді түрде үш тілде жеткізуді жетік деңгейде меңгерген. Сол тілдің ауызша
және
жазбаша
сӛйлеудің
формаларын
меңгерудің
дағдылары
автоматтандырылған, алынған ақпаратқа сай қарым-қатынас жасау, ӛзінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін, ӛзіндік бағалау іскерлігі дамыған.
Орта деңгей (В1-В2). Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері
әріптестерімен үштілде сын тұрғысынан ойлауды дамытатын қарым-қатынас
орната алады, оның пікіріне сол тілде негізделген жауаптар ұсынады, мектепке
дейінгі жастағы балаларға үштілді орта (В1-В2) деңгейде меңгертуге даяр
тұлға,
ритмикалық-интонациялық
және
лексикалық-грамматикалық
аспектілерде сол тілдің тілдік нормаларынан ауытқымайды, сӛздік қоры
жеткілікті, қатынастың қойылған мақсатына сәйкес ӛз пікірін үш тілде
жеткізуді орта деңгейде меңгерген. Сол тілдің ауызша және жазбаша сӛйлеудің
формаларын меңгерудің дағдылары жеткілікті, алынған ақпаратқа сай қарымқатынас жасауда, ӛзінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін, ӛзіндік
бағалау іскерлігі дамыған.
Қарапайым деңгей (A1-A2). Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері
әріптестерімен үштілде сын тұрғысынан ойлауды дамытатын қарым-қатынас
орнатуда, оның пікіріне сол тілде жауаптар ұсынуда қиналады, мектепке
дейінгі жастағы балаларға үштілді қарапайым (A1-A2) деңгейде меңгертуге
даяр тұлға, ритмикалық-интонациялық және лексикалық-грамматикалық
аспектілерде сол тілдің тілдік нормаларынан ауытқымайды, сӛйлесу қоры
жеткілікті емес, қатынастың қойылған мақсатына сәйкес ӛз пікірін үш тілде
жеткізуді қарапайым деңгейде меңгерген. Сол тілдің ауызша және жазбаша
сӛйлеудің формаларын меңгерудің дағдылары жеткіліксіз, алынған ақпаратқа
сай қарым-қатынас жасауда, ӛзінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін,
ӛзіндік бағалау іскерлігі жақсы дамымаған.
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Сонымен, ғылыми зерттеу жұмыстарын талқылау болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттіліктерін
дамыту үдерісіндегі мүмкіндіктерін кӛрсетті. Берілген ӛлшемдер мен
кӛрсеткіштер болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілділік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың келесі деңгейлерін (жетік, орта,
қарапайым) айқындады.
Қорыта айтқанда, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілділік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда мамандардың үштілділік
бағытындағы іс-әрекетке белсене араласуы, үштілдік білім беру құралдары мен
әдістерін ӛздігінен игеруі маңызды рӛл атқарады. Болашақ мектепке дейінгі
ұйым педагогтерінің үштілділік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту
әдістерін қолдана отырып, болашақ мамандармен арнайы ұйымдастырылатын
іс-әрекеттер олардың жеке тәжірибелерінің дамуына, барлық құзыреттердің
қалыптасу деңгейінің арттыруына бағытталады. Жоғары білім беру жүйесінің
дамуының әлемдік бетбұрыстарды білім беру жағдайында жаңа – үштілдік
коммуникативтік ортаның пайда болуына себепкер болады. Болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту
олардың білім сапасын кӛтеруге ықпалын тигізіп қана қоймай, жоғары оқу
орнында білім алуда ӛзінің мүмкіншілігін арттыруға жағдай туғызатынына кӛз
жеткізілді. Сонымен қатар, олардың ғылыми дайындығын, ізденімпаздықпен
жаңалықты үйлестіре алатындай педагогикалық шеберлігі мен жауапкершілігін
жеткілікті деңгейде қамтамасыз ететіндей білім бepуде оқыту әдістерін
тәжірибеге енгізу – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі - деп санаймыз.
Осыған орай, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың құрылымдық компоненттері, осы
жолды нәтижелі ететін жолдар, тұғырлар мен ұстанымдар және бәсекеге
қабілеттілігін дамытуға негіз болатын әдістер, құралдар мен механизмдер
нақтыланған құрылымдық-мазмұндық моделі дайындалып, 1-суретте
кӛрсетілген.
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Сурет 1 – Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі
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2 МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ
КОММУНИКАТИВТІК
ӘДІСТЕМЕСІ

ҦЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҤШТІЛДІК
ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН
ДАМЫТУДЫҢ

2.1 Мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің ҥштілдік
қҧзыреттілігін дамытудың мазмҧны

коммуникативтік

Қазіргі таңда мемлекетімізде 135-тен астам халық бірлік пен татулықта
ӛмір сүріп жатқаны бәрімізге мәлім. Әрбір ұлт ӛкілдері ӛз тілдерін салтдәстүрін сақтап қалуы үшін барлық жағдай жасалуда. Бұл туралы Елбасы
Н.Ә.Назарбаев та атап ӛткен болатын: «Біз кӛпұлтты қоғамбыз. Қазақстанда
тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін
дамытуға барынша жағдай жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін
боламыз» делінген [2].
«Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет – 100 нақты қадам» Ұлт
жоспарының 89-тармағында іске асыру тапсырылған. Аталмыш бағдарламаның
мақсаты: «Қазақстан Республикасында білім берудің барлық деңгейлерінде
бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін үш тілде білім беруді кезең-кезеңмен
енгізуді қамтамасыз ету және адами капиталды дамыту» деп кӛрсетіп,
келесідей міндеттерді алдына қойды:
- үш тілде білім беру шеңберінде тілдерді оқытудың
бірыңғай
стандартын әзірлеу есебінен бірыңғай білім ортасы контекстінде үш тілде білім
беру сабақтастығын қамтамасыз ету;
- тілдерді үйрету талаптарына сәйкес оқу бағдарламаларының мазмұнын,
білім беру ресурстары мен бағалау жүйесін жаңарту;
- Қазақстанда үш тілде білім беру саласында тиімді ғылыми зерттеулер
жүргізуді қамтамасыз ету;
- тілдерді үйретудің, оқытудың және бағалау жүйесінің халықаралық
стандарттарына сәйкес қазақ тілін оқытудың эталондық ӛлшемін әзірлеу;
- үш тілде білім беруді тиімді енгізу үшін педагог кадрларды дайындау
және қайта дайындау жүйесін жетілдіру;
- мүдделі тараптардың (мемлекеттік органдар, білім беру ұйымдары,
ҮЕҰ, бизнес құрылымдар, ата-аналар қауымы, БАҚ және т.б.) ӛзара тиімді ісқимылын дамытуға ықпал ету;
- үш тілде білім беруді іске асыру процесін ақпараттық қолдауды (үш
тілде білім беру саясаты мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында,
теледидарларда, баспасӛз құралдарында жариялау және т.б.) қамтамасыз ету
болып табылады [9].
Болашақ педагогтерді даярлауға жоғары педагогикалық білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартындағы талаптарды қарастырамыз.
Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білімді мамандарды даярлаудың
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13 мамыр 2016 ж. №292 бұйрығымен
бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартындағы
[163] білім алушыларды даярлау деңгейіне қойылатын талаптарында: жоғары
оқу орны бітірушісінің негізгі құзыреттері жалпы білімділікке, әлеуметтік69

этикалық
құзыреттерге,
экономикалық
және
ұйымдастыру-басқару
құзыреттеріне, кәсіби құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады.
Сонымен қатар, Базалық және Міндетті пәндердің оқытылуымен бірге, таңдау
компонентінің жүргізілуі аталып кӛрсетілген. Аталған заңнамалық құжаттың
25-бӛлімінде «Үштілді білім беру бағдарламасын енгізген жоғары оқу
орындары білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруды үш тілде: оқыту
тілінде, екінші тілде және ағылшын тілінде жүзеге асырылады. Бұл ретте оқу
пәндерінің 50 %-ын (қазақ немесе орыс) тілінде, 20 % -ын екінші тілде
(сәйкесінше орыс немесе қазақ), 30 % -ын ағылшын тілінде оқыту кӛзделуде»,
деп атап кӛрсетілген. Зерттеу жұмысымызда қазіргі заман талабына сай
«үштілді білім берудің» маңызы мен мәні зор, себебі болашақ мектепке дейінгі
ұйым педагогінің үштілді білуі бәсекеге қабілеттілігін арттырары сӛзсіз.
Осының негізінде болашақ педагогикалық мамандықтың, соның ішінде
мектепке дейінгі ұйым педагогінің кӛптілді тұлға болып қалыптасуын
қамтамасыз ету қажет.
Үш тілде білім беру шеңберінде 42 жоғары оқу орындарында 65
бакалавриат, 32 магистратура, 8 докторлық PhD мамандықтары бойынша
оқыту жүргізіледі.
- 2014-2015 жылдары 10800 адам оқитын 1002 үш тілді топ құрылды.
- 2014-2015 оқу жылында 7 педагогикалық жоғары оқу орындарында 111
арнайы топтар құрылды.
- орыс, қазақ және ағылшын тілдерін білетін профессорлар-оқытушылар
құрамы құрылды.
- барлық мамандықтар бойынша студенттер «Кәсіби қазақ (орыс) тілі»
және «Кәсіби шет тілі» пәндерін оқиды.
Соның ішінде, бұл бағдарламаға 2012 - 2016 жылдар аралығында Абай
атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті де қатысты. Бұл
бағдарламаны жүзеге асыру арқылы бірнеше тілдерде сӛйлейтін, халықаралық
білім кеңістігінде және еңбек нарығында мобильді, кәсіби деңгейдегі ӛздерінің
негізгі күштерінің және бәсекеге қабілеттілігінің оң ӛсуіне мүмкіндік беретін,
мәдениетаралық қарым-қатынасқа қабілетті қазақстандық жаңа буынның пайда
болуын айқындайды.
Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының бұйрығымен филология және
кӛптілді білім беру институты болашақ мұғалімдер үшін тереңдетілген тілдік
дайындықты қамтамасыз ету үшін 10 штаттық бірлік бӛлді (2012 жылғы 15
қаңтардағы № 688 / бұйрық).
Абай атындағы ҚазҰПУ-да кӛптілді білім беру бағдарламасының іске
асыру мақсаты – үш тілде сӛйлейтін бәсекеге қабілетті педагог-маман
дайындау. Осы мақсатқа жету үшін университет келесідей міндеттерді қойды:
- болашақ педагог- маманның тілдік құзыреттілігін қалыптастыру;
- бәсекеге қабілетті кӛп тілді мамандарды дайындау;
- арнайы кӛптілді академиялық топтарды құру [164].
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіміздің басты
міндеттерінің бірі – бітіруші түлектің әлемдік стандартқа сәйкес білімінің
70

болуы, бәсекеге қабілеттілігін арттыру, кәсіби маман дайындауы. Аталған
міндеттердің жүзеге асырылуы үшін болашақ педагогтің үштілдік, яғни қазақ,
орыс және ағылшын тілін меңгере отырып, коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың мәні ерекше екенін айту керек. Себебі, педагогтің кәсіби даярлығы
артып, үштілде еркін ойын жеткізіп, пікірталасу сынды түрлі коммуникацияға
түсе алады. Шетел тілдерін біле отырып түрлі академиялық ұтқырлық
бағдарламаларына қатыса алады, тіпті ӛзіне керекті материалдарды тек ӛзінің
ана тілінде ғана емес, сонымен бірге шетел тілінде де іздеп, саралап, керекті
жерлерін алып, тұжырым жасау қабілетіне ие болары сӛзсіз. Бұған қоса, бір
тілден екінші тілге ауысу арқылы жылдам ойлау, сыни тұрғыдан шешім
қабылдау сияқты дағдылары дамиды. Осылайша, үштілдік қазіргі заманғы
қоғамға кірігу, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік және білім беру
қызметтері үшін кӛптілді, кӛп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың заманауи
талаптарымен анықталатын болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогін
даярлаудың жетекші әдіснамалық принциптерінің бірі болып табылады.
Кӛптілді, кӛп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру міндеттері мектепке дейінгі
ұйымдарда үштілдікті жүзеге асыратын педагогтерді даярлаумен тығыз
байланысты.
Үштілді меңгерту қазіргі таңда ӛзекті мәселе, себебі үштілділік арқылы
біз жан-жақты дамыған, кӛп тілді меңгерген шығармашыл тұлға
қалыптастырамыз. Бүлдіршіндер бір мезгілде үш тілде - қазақша, орысша және
ағылшынша ауызекі сӛйлеудің әліппелерін игеруге үйрету баланы үш тілде
қарым-қатынас жасап, сӛйлеуге үйрету. Осындай уақыт талабынан туындаған
мәселеге орай, мектепке дейінгі ұйымдардағы ата-аналардың ағылшын тіліне
деген сұранысының күн санап артуы біздің ойымыздың дәлелі іспеттес.
Осылайша, мемлекеттік тіл қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін
үйренуге бағыттайтын саясатына сәйкес тілдер гармониясы құрылады.
«Ұлттардың бір-бірінен тілдік айырмашылығы олардың кеңістіктегі
гармониялық бірлігін де қамтамасыз етеді. Дүниенің сұлулығы, табиғаттың
кереметі – ондағы сан алуан түстердің гармониясы болумен құнды десек,
адамзаттың рухани байлығы – әртүрлі ұлт мәдениеті мен ұлт тілдерінің
гармониялы дамуымен де ерекше» [165].
Жалпы білім беру жүйесінің құрамдас бӛлігі болып саналатын, ең
алғашқы, әрі негізгі саты мектеп жасына дейінгі ұйымдар болып саналады.
Мектеп жасына дейінгі ұйымдарда балалардың жеке қасиеттерінің,
құзыреттіліктерінің жетілуіне негіз қалау, мектеп ӛміріне дайындау, күн
тәртібіне және оқу ісіне бейімделуін жүзеге асыру, кӛп ұлтты мемлекетте кӛп
тілді тұлға тәрбиелеу кӛзделеді.
Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдардың кӛбеюінің бастау алып
жатқандығы қоғамымыздың қуантарлық жаңалығы деуге болады. Бұл дегеніміз
ертеңгі болашағымыз, артымыздан келе жатқан ұрпағымыздың заман талабына
сай, ӛз жас ерекшелігіне байланысты білім алу, ӛз ана тілін құрметтеу, ӛзге
тілді үйренуге деген қызығушылығының болуы, бойына адамгершілік сезімін
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сіңіру, Отанға, елге, отбасына, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікке ие
болуы.
Балалар біздің болашағымыз, оларға саналы, мән-мағыналы, ӛнегелі
тәрбие мен білім беру қазіргі заманның талабы. Қазақстан Республикасы
тәуелсіз мемлекет болғандықтан, әлемдік ӛркениеттің даму жолына бет
бұруымыз табиғи құбылыс. Сол себептен ерте жастан бастап мектепке дейінгі
балаларға үш тілді, оның ішінде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерту басты
мақсат. Мемлекеттің білім беру жүйесін жаңарту жағдайында мектепке дейінгі
ұйымдардың базалық оқу жоспары ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттың бір бӛлігі ретінде білім салалары мен пәндерінің құрамын
анықтайды, білім саласы мен жас ерекшеліктері бойынша білім мазмұнын
меңгеруге бӛлінген уақытты бӛледі және жұмыс оқу жоспарын дайындау үшін
негіз болады.
Бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, бойында сана,
ұлттық дәстүр қалыптасқан, ӛз ана тілін және шетел тілдерін меңгерген,
инабатты да ибалы, мейірімді, адамгершілігі мол, рухани бай азаматты
тәрбиелеп ӛсіру – балабақшаның бірден-бір міндеті. Бұл міндеттің жүзеге
асырылуына үлес қосатын тәрбиеші педагог екені белгілі. Тәрбиеші педагог
ӛздерінің кәсіби шеберлігі, біліктілігі, үштілді білім беру жағдайында тілдік
коммуникативтік құзыреттілігі арқылы баланың бойына сіңірте біледі. «Егер
бала бір нәрсеге ұмтылса, сол нәрсеге баланың денесі, жаны, ақылы, сезімі,
қайраты – бәрі бірге жұмсалады», – дей келе, «ақыл, ішкі сезім, қайрат
қатысатын болғандықтан... үшеуін бірдей тең тәрбие қылу – тәрбиешінің
міндеті», - деген ойды М. Жұмабаев анық айтып кӛрсеткен [19]. Бұл ойды
тұжырымдайтын болсақ, бүлдіршіндердің ӛмірінде мектепке дейінгі ұйымның,
соның ішінде тәлім-тәрбие беріп отырған тәрбиеші педагогтің алатын орны
маңызды. Сондықтан да болашақ педагогтердің кәсіби біліктілігі тӛмендегідей
талаптарға сай болуы қажет:
 жаңа заман сұранысына сәйкес оқу-тәрбие үдерісін жүргізетін, әдістәсілдері түрлендіріп отыратын, кӛп тілді білім ортасында сіңісіп кете алатын
маман болуы;
 мектепке дейінгі балалардың физиологиялық, психологиялық,
жыныстық ерекшеліктерін жан-жақты білетін болуы;
 мектеп жасына дейінгі балалардың ойын, оқу, еңбектегі ерекшелігін
ескере білетін біліктілігінің қалыптасуы;
 үштілді білім беру жағдайында тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің
дамуы;
 педагогикалық жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп, жаңаша жұмыс істей
білуге қабілетті;
 жаңа технологияларды меңгерген, үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігі жоғары шебер, адамгершілік, әлеуметтік-тұлғалық қасиеттері
басым маман болуы.
Педагогика «... адамның денесін һәм жанын дұрыс тәрбие қылу жолдарын
үйрететін пән» [4] және Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында
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«Білім – тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі, оның мақсаты – қоғам
мүшелерінің жоғары деңгейлі адами, интеллектуалды, мәдениетті, дене
дамуына және кәсіптік құзыреттілігіне қол жеткізуді» зерттейтін пән делінген.
Мақсатты ұйымдастырылған педагогикалық үдерісте жеке тұлғаны тәрбиелеу
мен оған білім беруге қатысты педагогиканың ғылыми деректері жоғары оқу
орындарында үштілді білім беру жағдайында болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды ұйымдастыру
үдерісіне де тікелей қатысты.
Мектеп жасына дейінгі ұйымдардағы педагог тәрбиешілер үшін
стандартта арнайы талаптар жүйесі және педагог сипатын бақылаушы
технологиялық карта белгіленген:
Кәсіби құзыреттілігі;
- бала жасына сай анатомно-физиологиялық, психологиялық, дәрігерлік
білімінің болуы;
- әр балаға жеке білім беру бағытын әзірлеуі;
- отбасымен іс-әрекет ұйымдастыруы;
- салауатты ӛмір маңызын түсінуі;
- сауатты, эмоционалды, мәнерлеп сӛйлеуі;
- тілдік минимум шегінде мемлекеттік ана тілі және басқа тілде қатынас
жасай алуы;
- балаларға білім берудің тиімді тәсілдерін меңгеруі;
- эстетикалық талғамы бар;
- шығармашылық қабілетін қандай да бір іс-әрекетте кӛрсетуі;
- бала пікірін құрметтеуі;
- эмоциялық қолайсыздықтарды жеңе білуі;
- қазақтың және басқа ұлттардың салт-дәстүрлерін білуі, насихаттауы.
Е.И. Пассовтың айтуынша, шетел тілін оқыту дегеніміз – адамның жеке
тұлға ретіндегі білімі (қалыптасуы): рухани байлығын, қабілеттіліктерін
дамыту, қажеттіліктерін кӛтеру, моральдіқ-жауапты және әлеуметтік
бейімделген адамды тәрбиелеу. Нәтижесінде, білім мәдениетке кірігу арқылы
адамның қалыптасуы жүзеге асады және оны сіңіре отырып адам оның
субъектісі болады [166].
Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқыту стратегиясын
анықтаушы оның мақсаты болса, ал мақсатқа міндеттер арқылы жетеміз, ол
дегеніміз тіл үйренуші белгілі бір деңгейде сӛйлеп шығуы. Шетел тіліне
оқытудың тәжірибелік, тәрбиелік, білімдік және де дамытушылық мақсаттары
тілді оқытуда білім алушылардың жан-жақты ӛсуіне зор ықпалын тигізеді.
Тәжірибелік мақсат – ағылшын тілін оқыту құралы ретінде меңгеру және
оның барысында оқу материалын нақты ұйымдастыру, белгілі міндеттерге
жетелейтін қажетті құралдармен жабдықтау, ауызша және жазбаша қарымқатынасты жүзеге асыру [58].
Жоғары оқу орындарында студенттерге шетел (ағылшын) тілін жалпы
білім беру пәні ретінде оқытуда тәжірибелік мақсат – оның тілдік материалды
меңгере отырып, шетел тілінде сӛйлеу, оқу, жазу, тыңдау дағдыларын қолдана
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білу арқылы жүзеге асады. Яғни, студент осы дағдыларды игеру арқылы
ақпаратты қабылдап, ӛңдеп, одан әрі оны жеткізе білу қабілеті болып табылады.
Тәрбиелік мақсаттың негізінде студенттің ойлау қабілеті, сонымен қатар
танымдылық белсенділігі артады. Ю.К. Бабанский бойынша [167] «Объективті
түрде оқыту белгілі кӛзқарастар, сенім мен қарым-қатынас, жеке адам
қасиеттерін тәрбиеленуі мүмкін емес. Тәрбиелік мақсаттың мәні, осы
объективті мүмкін болатын процеске белгілі мақсаттылық пен қоғамдық маңыз
беруінде».
Шетел (ағылшын) тілін ЖОО-да жалпы білім беру пәні ретінде оқытуда
студенттің бүкіл әлемдегі ғылыми жаңалықтарды білуін, ӛзара қарым-қатынас,
шығармашылығы, мәдени құндылықтарымызды, танымдық белсенділігі, шетел
тілін меңгеруге саналы кӛзқарасын қалыптастыра отырып, тәрбиелік мақсат
жүзеге асады.
Шетел тілін оқыту білімдік мақсатты да жүзеге асырады – тіл үйренушіні
филологиялық ой-ӛрісін кеңейтеді, адами, интеллектуалдық қабілеттерін
дамытады. Л.В. Щербаның айтуынша, шетел тілін үйренуші оны ана тілімен
салыстыра отырып ойды білдірудің басқа тәсілдерін сезінеді. Шетел тілін оқу
арқылы тіл үйренушінің шетел тілінде де, сонымен қатар ана тілінде де ой-пікір
білдіру мәдениетін қалыптаcтырады [14].
Жоғары оқу орындарында шетел (ағылшын) тілін жалпы білім беру пәні
ретінде оқытуда білімділік мақсат студенттің тілді қоғамдық құбылыс ретінде,
ал кәсіптік бағытта тұпнұсқадағы арнайы әдебиетпен түрлі елтанымдық
бағытта жұмыс істеу білім алушының ойлау қабілетін одан әрі дамытуға,
мәліметті бағалау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.
Шетел тілдерін меңгеру арқылы студент сол елдің тарихын, мәдениетін,
ғылымын, әдебиетімен танысады, сонымен бірге әлемді біліп, тануға мүмкіндік
алады.
Жоғары оқу орындарында тілдік емес мамандықтар студенттеріне шетел
тілдерін ауызша және жазбаша сӛйлеу бойынша оқытудың типтік
бағдарламасында «Жалпы білім беру пәні ретінде «Шетел тілі» пәнін оқытудың
мақсаты ретінде, студенттердің тілді оқуда білім, шеберліктер мен дағдыларын
қалыптастыра отырып, оларды қатысымдық және кәсіптік іс-әрекеттерде
қолдана білуге үйрету және студенттердің ӛз елі мен оқытылып жатқан елдің
мәдениеті, салт-дәстүрін игеруде тіл ерекшеліктерін ескере отырып,
мәдениаралық қарым-қатынас жасау қабілеттерін қалыптастыру анықталған.
Аталған қҧжатта бҧл мақсатты жҥзеге асыру ҥшін төмендегідей
міндеттер қойылған:
- ағылшын тілінен ауызша және жазбаша қатынасты тілдік әрекеттердің
барлық түрінде оқу рӛлінде жүзеге асыруды үйрету;
- жоғары оқу орынында алған білімді әрі қарай кәсіптік қызметте
жетілдіру үшін, ӛздігінен білімді тереңдету іскерлігін қалыптастыру;
- тілдің базалық, кәсіптік лексика-грамматикалық және фонетикалық
минимумдарын тұрмыстық, кәсіптік және іскерлік қатынастарда қатысымдық –
бағыттық мақсатта қолдануға үйрету.
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Студент ағылшын тілі курсынан кейін міндетті түрде білуі тиіс:
- мәтіндерді сӛздікпен және сӛздіксіз оқи білуі, қажетті ақпаратты табу,
оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну;
- бланк толтыру, резюме құрастыру, жеке және іскерлік сипатта шағын
хат жазу;
- ағылшын тіліндегі мәтіндерді ана тіліне аудару нормаларына сәйкес
аудару;
- ӛткізілген тақырып аумағындағы аудио материалдарды ағылшын тілінде
түсіну;
- тілдің сӛйлеу нормасына сәйкес ӛзінің ойын ағылшын тілінде айта білу,
сұрақ қою және оған жауап беру, оқытылған тақырыптық сӛздердің кӛлеміне
қарай және қарым-қатынас саласына байланысты ағылшын тілінде әңгіме
жүргізе білу, осы және қатысымдық рӛлді адекватты орындай отырып оқу,
тыңдау және кӛру негізінде мазмұндау [168].
Зерттеу жұмысымызға орай 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу мамандығы бойынша құрастырылған білім беру бағдарламасына
тоқталуды жӛн кӛрдік. Білім беру бағдарламасының мақсаты - әлеуметтік
және азаматтық жауапкершілікке ие, тӛмендегі бағыттар бойынша кәсіби
қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті мектепке дейінгі білім беру
педагогын даярлау:
- мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеу, оқыту және дамыту
педагогикалық үдерістерін жобалау мен ұйымдастыру;
- мектеп жасына дейінгі баланың ұйымдасқан оқу қызметін модельдеу
және ӛткізу;
- мектеп жасына дейінгі бала тұлғасын қалыптастыру және дамыту
үдерісін басқару;
- мектеп жасына дейінгі баланың жалпы мәдениетін қалыптастыру
бағыттары бойынша қамтамасыз ету және құзыретті бакалавр дайындаудың
құқықтық-нормативті негіздерін анықтау.
Білім беру бағдарламасының міндеті - болашақ мектепке дейінгі оқыту
және тәрбиелеу бакалаврында жалпымәдени, кәсіби және пәндік
құзыреттіліктерді қалыптастыруға арналған тәрбиелеу үдерісі мен ұйымдасқан
оқу қызметін басқарудың білім мазмұнын, формаларын, құралдарын, әдістерін
анықтау. 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы
бойынша түлекте білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасатын
құзыреттіліктер Білім беру бағдарламасы мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға
қол жеткізу келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруды мүмкін етеді:
 жалпымәдени құзыреттілік;
 кәсіби құзыреттілік;
 пәндік құзыреттілік.
Жалпымәдени құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие:
- ӛзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы
бағалауға қабілетті, сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру
дағдыларын игерген;
75

- әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі
әдістері мен ережелерін әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға
дайын;
- ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізетін, қазақ (орыс)
және шет тілінде кӛпшілік алдында сӛйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс
істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген;
- шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну
үшін қолданады;
- ақпараттарды қабылдау, сақтау, ӛңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін
және құралдарын қолданады, ауқымды компьютерлік желідегі компьютермен
жұмыс істеу дағдылары бар;
- әлеуметтік ӛзара әрекеттестік құруда білім беру үдерісіне
қатысушылардың этно-мәдени және конфессионалдық ерекшеліктерін ескеруге
қабілетті;
- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген;
- ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол
жеткізу мен құру тәсілдерін жете түсінеді;
- тазалық сақтау және еңбекті қорғау талаптарына, сыртқы ортаның
жағымсыз ықпалдарынан қорғану ережелеріне сай салауатты ӛмір салты
дағдыларын қалыптастыруға қабілетті.
Кәсіби құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие:
- оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны
жүзеге асыруға дайын;
- психологиялық және психофизиологиялық дамуының жалпы, арнайы
(әртүрлі ауытқушылық типтері) заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін,
әртүрлі жастағы адам әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке
алу құралдарын қолдана алады;
- психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық
әдістерді қолдануға дайын;
- әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының
диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын;
- білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға арналған
бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан
алған білімдерін қолдануға дайын;
- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын;
- білімдік ортада субьектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық ӛзара
әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерген;
- мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық
ұстанымдарды сақтайды;
- қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере
отырып, кӛпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру тәсілдерін, сондайақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін меңгерген;
- кәсіби міндеттерді шешуде мамандардың пәнаралық және салааралық
ӛзара әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті;
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- кәсіби қызметінде бала құқығы мен мүгедектер құқығы туралы негізгі
халықаралық және отандық құжаттарды қолдануға дайын;
- сыни ойлау әдістемесін меңгеруге қабілетті;
- инклюзивті білім беру құндылықтары мен сенімдерін бӛлісуге дайын;
- ӛзгермелі еңбек нарығына бейімделуі және белсенді де жауапты азамат
болып қалыптасуы үшін нәтижеге және мобильділікке бағытталған білім алуға
қабілетті.
Пәндік құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие:
- мектепке дейінгі білім беру ерекшеліктерін жете түсінеді, мектепке
дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларға білім беру сабақтастығын
жүзеге асыру құралдарын игерген;
- мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытудың теориялықжәне
әдістемелік негіздері мен технологияларын меңгерген;
- мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кӛркем шығармалармен
жұмыс істеу технологияларын игерген;
- мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық
түсініктерінің теориялық және әдістемелік негіздері мен оны дамыту
технологияларын қолдана алады;
- мектеп жасына дейінгі балалардың жаратылыс ғылымдары жӛніндегі
түсініктерінің теориялық және әдістемелік негіздері мен оныдамыту
технологияларын қолдана алады;
- мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің теориялық және
әдістемелік негіздері туралы білімдерін, технологияларын қолдануға қабілетті;
- мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу, музыкалық және
шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын игерген [169].
Жоғарыда шолу жасалған білім беру бағдарламасының жалпымәдени
құзыреттіліктер сипатында ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты
жеткізетін, қазақ (орыс) және шет тілінде кӛпшілік алдында сӛйлеуде және
ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу
дағдыларын игерген түлек дайындау, сонымен қатар, шет тілінен білімін
қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады делінген.
Сонымен бірге кәсіби құзыреттіліктер міндетінде қоғамның әлеуметтік-мәдени
құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, кӛпмәдениетті ортада кәсіби
әрекетті ұйымдастыру тәсілдерін, сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары
мен принциптерін меңгерген маман дайындау кӛзделіп отыр. Сол себепті
диссертациялық жұмысымыз бойынша үштілді білім беру жағдайында болашақ
мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың маңызы мен мәні орасан зор деп санаймыз.
Осыған орай, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығында
жүргізілетін «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінің мақсаты мен міндеттеріне
шолу жасайық.
5B010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығында
жүргізілетін «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінің мақсаты болашақ
мектепке дейінгі ұйым мамандарының мектепке дейінгі білім беру саласында
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кәсіби, мәдени және ресми ағылшын тілінде сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру
болып табылады. Бұл пәннің мазмұны болашақ мектепке дейінгі ұйым
мамандарының түсіндіру аппараттарымен танысуға мүмкіндік беру, нақты
қарым-қатынас арқылы тілдік мәселелерді шешуге қабілеттерін қалыптастыру.
Кәсіби ағылшын тілін оқыту барысында студенттер мәтінді талдаудың әртүрлі
әдіс-тәсілдерін игереді; білімдік және кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу
үшін пәндік және тілдік білімдерді дұрыс қолдана білуге үйренеді.
Курстың негізгі міндеттері:
- ағылшын тілінде түсіндірме аппараттарының негізін қамтамасыз ету;
- ағылшын тілінде сӛйлеу әрекетінің әр түрлі түрлеріндегі дағдыларды
дамыту және жетілдіру, студенттердің ғылыми-зерттеу құзыреттілігін одан әрі
дамыту және қалыптастыру; студенттердің логикалық ойлау қабілетін, есте
сақтаудың әр түрлі түрлерін, қиялын, тіл арқылы ӛз бетінше жұмыс жасай алу
қабілеттерін дамыту;
- академиялық мәтіндерде және әр түрлі жағдайларда ауызша және
жазбаша түрдегі тілдік ерекшеліктерді қолдануға үйрету;
- күнделікті қызметке қабілетті жеке тұлғаны анықтау қабілетін дамыту
және ағылшын тілінде іс қағаздарын жүргізуді үйрету [170].
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін үш тілдегі пәндерде құраушысы болып табылатын қарымқатынасқа, түсінуге қабілеттілік, іскерлік дағдыларды қалыптастыруға
бағытталды. Осы кезеңде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілде белсенді коммуникативтік іс-әрекеті ұйымдастырылып, ӛздерінің де
кәсіби бағытта үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мүдделігін
сезіндіруге ықпал ету күшейтілді. Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың
ерекшеліктерін зерттеу қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі кәсіби
педагогикалық қарым-қатынасқа болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің
мотивация бағыттылығының деңгейімен, коммуникативтік даярлығының
болуымен, педагогикалық қарым-қатынаста ӛзін-ӛзі бағалау, ӛзін-ӛзі реттеу
мақсатында кері байланыс жасау мүмкіндіктерін талдаумен басталды.
Болашақ МДҰ педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың танымдық кезеңі оларды білім берудегі кәсіби бағытта оқытылатын
тіл саласында білімдерін толықтыру жүзеге асырылады.
Осы мақсатта 5B010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
мамандығы бойынша «Ҥштілді білім беру негізінде коммуникативтік
қҧзыреттілікті дамыту» атты элективті курс жүргізілді. Бұл курсты жүргізу
арқылы студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға ӛз
септігін тигізеді деп есептейміз.
Элективті курстың мақсаты: Жоғары оқу орындарында үш тілде білім
беру арқылы болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің кәсіби даярлығын
жетілдіру. Үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерін кәсіби бағытта меңгерте
отырып, студенттің үштілдік коммуникативтік құзыретін дамыту мақсаты
кӛзделеді. Үштілде ӛз мамандықтарына байланысты терминологиялық сӛздік
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қорын игеру және әңгіме жүргізе білу, тұпнұсқадағы мәтінмен ӛзінше жұмыс
жүргізе білуі және қарым-қатынас жасауды меңгерту. Мамандық үшін арнайы
қабілеттерді дамыта отырып, шетел тілінде сӛйлей білудің практикалық
дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар 4К моделі негізінде студенттің
сыни ойлау қабілетін, креативтілігін, шет тіліне деген қызығушылығын арттыра
отырып коммуникативтік, командада жұмыс істей білу дағдысын дамыту
қарастырылады.
Пәннің міндеттері:
сөйлесім: суреттеу, әңгімелеу, пікір айту, дәлелдеу, анықтау, түсіндіру,
шешім іздеу және пікір таластыру, шешңм қабылдау дағдыларын
қалыптастыру; (бұл қатысымдық ойындар, жобалар (projects), талқылаулар
(discussions), презентация (presentation), case study, брейнсторминг
(brainstorming), 4К моделі арқылы жүзеге асырылады;
тыңдалым: шынайы жағдайларда ақпаратты қабылдау, аутентикалық
материалдарды тыңдауға үйрету, тыңдалым әрекетін тыңдалым- сӛйлесім,
тыңдалым-жазылым, тыңдалым – оқылым шеберліктерін ӛзара әрекеттестікте
меңгерту;
оқылым: мәтіннен қажетті ойды алу, ой елегінен ӛткізу және бар
тәжірибемен қатыстыру; қарап шығу (тақырып туралы түсінік қалыптастыру);
сыни оқу (сыни қорытынды жасау және нақты ақпаратты тексеру үшін) танысу
үшін (негізгі ақпаратты іздей отырып, жете оқу) шеберліктері мен дағдыларын
дамыту және қалыптастыру;
жазылым: суреттеу, салыстыру, талқылау, бағалау, сынау; проект жасау
(зерттеу, кӛрнекі құралдармен толықтыру) және әңгіме құрастыру, эссе.
шығарма, материалды аннотациялау, баяндама жасау дағдыларын
қалыптастыру міндеттеледі.
- белгілі бір тілдік білімді меңгеру (фонетикалық құбылыс,
грамматикалық формалар, сӛз туындау ережелері, лексикалық бірлік жайлы
білімдер).
Қалыптасатын қҧзыреттіліктер:
Жалпы қҧзыреттілік
Инструментальды қҧзыреттілік:
А1- Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін. Ұлтаралық тіл ретінде орыс
тілін, Шет тілін (ағылшын тілі) мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде
қолдана алу біліктілігі. Кәсіби іс-әрекетте қарым-қатынас жасау барысында үш
тілдің белсенді және пассивті лексикасын қолдану.
А2 – Педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда АКТ ақпарат түрлерімен
жұмыс жасауға; ақпаратты ӛздігінен іздеу, талдау және таңдау, оны сақтауға
және жіберуге үйрету. Аталмыш пән туралы білімі, мақсат, міндеттері және
«Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» пәні
ретінде оның ұғымды-категориялы аппараты; педагогикалық үдерісте жаңа
технологияларды орынды пайдалану;
В Тҧлғааралық қҧзыреттілік:
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В1 – Мемлекеттік және басқа да тілдерде мәдени-әлеуметтік ӛзара
қатынасқа дайын, міндеттерді ӛз кӛзқарасымен дұрыс шеше білетін, атқарылған
істерді кәсіби тұрғыда ӛздігінен бағалай алатын, ӛзара сынға, ӛмір ӛрнегіне
позитивті Қазақстан республикасы кеңістігінің азаматтық және толеранттық
принциптерге негізделген позитивтік коммуникативті дағдыларын кӛрсету
біліктілігі;
В2 – тұлғаға-бағдарлы оқыту жағдайында (бала-ата-ана-тәрбиеші) үштік
субъективті қатынаста педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру; атааналармен бірлескен әрекетін ӛткізуге қабілеті.
С Жҥйелілік қҧзыреттілік:
С1 – «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» пәні бойынша ғылыми білім жүйесін саналау қабілеті; үш тілдің
кәсіби білім берудегі орнын түсінуі мен одан әрі дамытудағы негізгі білім мен
ұстанымдарын бӛліп кӛрсету біліктілігі; әлеуметтік шындықты жалпы және
философиялық зерттеу әдістерін қолдану қабілеті;
С2 – кәсіби іс-әрекетінің сипатына және оның түрін ӛзгертуге
психологиялық жағынан, тәрбие мәселесінде креативті іс-әрекетке дайындығы.
D Пәндік қҧзыреттілік:
D1 – қоғамның әлеуметтік мәдени даму жағдайында тілдік қарымқатынастың мәнін түсіну біліктілігі және қабілеті; қоғамның рухани
құндылығына тілдік, коммуникативтік қарым-қатынастың ықпалын және рӛлін;
шет тілдерін одан әрі үйренуге деген мотивациясы, оларға қойылатын
талаптарды білуі; білім беру үрдісінің құрылымы, мазмұны, мәні туралы білімін
жүйелі және бірізді қолдану біліктілігі; оқыту үрдісінде инновациялық
технологияны дұрыс қолдану қабілеті;
D2 – Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің психологиялық
үйлесімділік туғызу біліктілігі; мәдени қарым-қатынас дағдылары,
педагогикалық жағдаяттарды шешуде тиімді жолдарды табуы; психологиялықпедагогикалық диагностикалау біліктілігі, ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі ұйымдастыру,
ӛзін-ӛзі басқару, ӛзін-ӛзі ӛзектендіру біліктілігінің болуы;
D3 – Болашақ МДҰ педагогтерінің кез-келген тәрбиенің бағыттарынан
базалық білімдерінің болуы; отандық және шетелдік және халық дәстүрлерімен
таныстыру әдістемесін, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
біліктілігі;
D4 – «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» пәні бойынша дидактикалық материалдарды дайындау және қолдану
қабілеті (кесте, сызба, плакат, флипчат, кӛрнекілік құралдар, тарататын
материалдар, түрлі деңгейдегі карточкалар және басқалар) 6-кестеде
кӛрсетілген.

80

Кесте 6 – «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» атты элективті курс бағдарламасы
Тақырып №
1

Құзыреттілік Дәріс

Тақырып, дәрістер аттары
2

3

СОӚЖ

СӚЖ

5

6

4

Үштілді білім беру негізінде
коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту атты курстың мақсаты
мен міндеттері
Үштілді білім беру –заман
талабы

C1
D1
D3

1

1

1

A1
A2

1

1

1

3-тақырып

Қазақстандағы үштілді білімді
дамытудың ӛзекті мәселелері

A1
B1

1

1

1

4-тақырып

Үштілді білім беру жағдайында C1
«құзыреттілік»,«коммуникативт C2
ік құзыреттілік», ұғымдарының
түсініктері

1

1

1

5-тақырып

«Коммуникация» мен «қарымқатынас» ұғымдарының мәні

B1
B2

1

1

1

6-тақырып

Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытудың
психологиялық-педагогикалық
ерекшеліктері
Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың мүмкіндіктері
Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда
4К
моделінің
тиімділігі
Үштілді білім беру жағдайында
коммуникативтік құзыреттілікті
дамытудың
әдістері
мен
формалары
Үштілді білім беру жағдайында
коммуникативтік құзыреттілікті
дамытудың
заманауи
технологиясы

D2
C1
C2

1

1

1

C1
C2
B2

1

1

1

A2
D1

2

2

2

A2
D1
D4

2

2

2

A2
D1
D4

2

2

2

1-тақырып
2-тақырып

7-тақырып

8-тақырып

9-тақырып

10-тақырып
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6-кестенің жалғасы
11-тақырып Болашақ мектепке дейінгі ұйым C1
педагогтерінің коммуникативтік C2
құзыреттілігін
дамытуда
диагностикалау әдістемесі
Барлығы

2

2

2

15

15

15

Осы элективті курстың мазмұны бойынша жоспарланған жұмысты
әртүрлі формаларда жүргізілді. Ең алдымен топтағы студенттердің
кӛзқарастарына үштілдік коммуникативтік құзыреттілікті ықпал ету
мақсатында ғылыми ақпараттық аясын кеңейту үшін білім беру жұмыстарын
жүргіздік. Бағдарламада кӛрсетілгендей тақырыптар бойынша дәріс,
практикалық
сабақтарды
және
студенттердің
ӛздік
жұмыстарын
ұйымдастыруда аса мән бердік.
Біз «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 2, 3 курс
студенттеріне жүргізілген элективті курс бойынша ӛткізілген дәріс сабағын
ӛткіздік. Дәріс тақырыбы: «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту» атты курстың мақсаты мен міндеттері. Сабақтың
мақсаты студенттерге «үштілдік», «үштілдік коммуникативтік құзыреттілік»
ұғымдары туралы түсінік беріп, аталған ұғымдардың шығу тарихы мен бүгінгі
күнге дейінгі зерттелу жағдайы туралы баяндадық. Сабақты ұйымдастыру
нысандары ретінде баяндау, сұрақ-жауап, топтық жұмыс негізінде ӛтті. Ең
алдымен, біз дәріс сабағының кезеңдерін айқындап алдық.
Бұл сабақтың кезеңдерін ұйымдастыру; жаңа сабақты түсіндіру, баяндау;
пысықтау кезеңі; ой толғау; қорытындылау; бағалау кезеңі болып бӛлінді.
Студенттер сабақтың барысымен таныстырылып болған соң, дәріс сабағының
материалдары интерактивті тақтада кӛрсетіліп, түсіндірілді. Дәріс барысында
студенттер шетел тілін үйренуші кез-келген адам қарым-қатынасқа түсетінін,
қарым қатынассыз ешбір тіл үйретілмейтініне кӛздері жетті. «Үштілді қарымқатынас» үғымына тұжырымды анықтама берілді, яғни үштілді қарым-қатынас
дегеніміз - адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып,
байланыс орнататын күрделі үрдіс; екі немес одан да кӛп адамдардың
арасындағы танымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер,
біліктер, дағдылардың алмасуы. Студенттер дәріс барысында қоғам талабына
сай үштілді меңгерудің маңыздылығын, сонымен қатар қарым-қатынаста ӛз
ойын, пікірін үштілде жеткізудің қажеттілігін түсінді.
Дәріс соңында пысықтау сұрақтар қою арқылы дәріс мазмұнының
меңгеру деңгейі тексерілді, сұрақ-жауап арқылы студенттер ӛз ойларын еркін
жеткізді. Сабақтың келесі кезеңі ой толғау болды, яғни студенттер үштілдік
қарым-қатынас ұғымының даму тарихы мен зерттелу жағдайын эссе түрінде бір
парақ қағазға баяндап жазып берді. Кейіннен сабақ қорытындыланып, бағалау
кезеңімен аяқталды. Дәріс тақырыптың мазмұнын толық ашты, әрі студенттер
қызыға отырып кӛптеген ӛздеріне қажетті мәлімет алды.
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Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуды оқу үдерісінде элективті курсты жүргізумен ғана
шектелмей, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың стандартының бес білім
беру саласына негізделген «Let‘s do it» атты үйірме жұмысы жүргізілді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі
оқыту мен тәрбиелеудің 2020 жылғы 05 мамырдағы №182 бұйрыққа қосымша
қаулысымен бекітілген жаңа стандартында мектеп жасына дейінгі балаларды
тәрбиелеу мен оқыту үшін қолайлы және қауіпсіз білім беру жағдайларын
жасау, балалардың жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес білім, білік және
дағдыларды, рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында ұлттық салт-дәстүрлерге және
жалпы
адамзаттық
құндылықтарға
негізделген
патриотизм
мен
толеранттылыққа тәрбиелеу, сондай-ақ балалардың мектепте оқуға әлеуметтікпсихологиялық, тұлғалық, ерік, физикалық және зияткерлік дайындығын
қалыптастыруға нақты талаптар қойылды. Стандартта мектеп жасына дейінгі
балалар балабақшада негізгі бес дағдыны меңгеруі тиіс деп кӛрсетілген [10].
Олар:
1) Денсаулық сақтау дағдылары;
2) Тілдік-коммуникативтік дағдылар;
3) Танымдық дағдылар;
4) Шығармашылық дағдылар;.
5) Әлеуметтік дағдылар;
«Денсаулық» білім беру саласында денсаулықты сақтау технологиясын
қолдана отырып, балалардың толыққанды денесін және психикасын
дамытатын, ағзаны шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын
жағдайлармен қамтамасыз ету болып табылады.
«Қатынас» білім беру саласының мазмұны сӛйлеу қарым-қатынас
қажеттілігін қалыптастыратын жағдайлармен, коммуникативтік дағдыларын
дамытуды, белсенді және пассивті сӛздік қорын, тілдің грамматикалық
құрылымын, дыбыстық мәдениетін, баланың байланыстырып сӛйлеуін басқа
білім салаларымен кіріктіру арқылы жетілдіруді қамтамасыз етеді.
«Таным» білім беру саласын ұйымдастыруда баланың қоршаған ортаны
бағдарлау аясы кеңейтіледі және байытылады, сезімдік тәжірибесі
қалыптасады, түйсіктері және қабылдауы жетілдіріледі.
«Шығармашылық» білім беру саласының базалық мазмұны сурет салу,
мүсіндеу, музыка ұйымдастырылған оқу қызметінде іске асырылады. Бұл
саланың мақсаты балалардың танымдық, шығармашылық, музыкалық
қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.
«Әлеумет» білім беру саласының мақсаты ерте жастағы балаларды
әлеуметтендіру,
оларды
әлеуметтік-мәдени
нормаларға,
отбасының
дәстүрлеріне баулу, олардың әлеуметтік дағдылары мен ӛз бетінше үйрену
дағдыларын дамыту.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының бес
білім беру саласын негізге ала отырып, болашақ мектепке дейінгі ұйым
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педагогтерінің үштілдік коммуникативті құзыреттілігін дамытуда 1,2,3 курс
5B010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының
студенттерімен «Let‘s Do it» атты үйірме ӛз жұмысын атқарды. Үйірме тілдік
және тәрбиелік бағытта жүргізілді.
Үйірменің мақсаты:
үштілді жетік меңгерген жас мамандардың
болашаққа нық қадам басуына ықпал ету, студенттердің сауаттылығын
арттыру, үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет»
білім беру салаларына негізделе дамыту, студенттердің белсенді азаматтық
кӛзқарастарын қалыптастыру.
Үйірменің міндеттері:
- үштілде еркін ӛз ойын жеткізе білу;
- топпен және ұжыммен қарым-қатынас жасауды дамыту;
- күнделікті және кәсіби деңгейде сӛйлеу әрекетін жетілдіру;
- сӛздік қорын молайтуда аударма және түсіндірме сӛздіктерін пайдалана
алу;
- студенттердің ӛз саласында ғана емес, жан-жақты танымын кеңейту
7-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 7 - «Let‘s Do it» үйірмесінің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Таным

Қатынас

Денсаулық

Тақырыбы
1. Денсаулық – ӛмір негізі
Здоровье - основа жизни
Health is the basis of life
2. Дені саудың -жаны сау
В здоровом теле здоровая душа
Healthy Body, Healthy Soul
3. Салауатты ӛмір салты
Здоровый образ жизни
Healthy lifestyle
4. Коммуникация маңызы
Важность общения
The importance of communication
5. Коммуникацияның қоғам ӛміріндегі рӛлі
Роль коммуникации в обществе
The role of communication in society
6. Адамдар арасындағы дұрыс қарым- қатынас
Правильное взаимоотношения между людьми
Healthy relationship between people
7. Танымдық қабілеттің мәні
Суть познавательной способности
The essence of cognitive ability
8. Танымдық қызығушылықты арттыру жолдары
Способы повышения познавательного интереса
Ways to increase cognitive interest
9.Экологиялық мәдениетін жандандыру
Развитие экологической культуры
Development of ecological culture
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Ӛткізілу түрі
ашық сабақ
спорттық іс – шара
сұхбат
дӛңгелек үстел
пікірсайыс
ой бӛлісу
дӛңгелек үстел
ашық сабақ
пікірсайыс

Әлеумет

Шығармашылық

7-кестенің жалғасы
10. Драманың бала қиялына әсері
Влияние драмы на детское воображение
Influence of dramas on children's imagination
11. Дарынды жастар мен олардың шығармашылық
қабілетін дамыту
Развитие талантливой молодежи и их творчество
Development of talented youth and their creativity
12. Студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту
жолдары
Пути развития студенческого творчества
Ways of development of student creativity
13.Командалық жұмыстың тиімділігі (Жүрегім толы
мейірім)
Эффективность командной работы
The effectiveness of teamwork
14.Қоғамдағы әлеуметтік ӛзгерістер
Социальные изменения в обществе
15.Тұлға қалыптастыруда әлеуметтің рӛлі
Роль общества в формировании личности
The role of society in the formation of personality

ашық тәрбие
сағаты
дебат

ой бӛлісу

акция

пікірсайыс
дӛңгелек үстел

Қазіргі таңда білім беру саласындағы ӛзгерістер мектепке дейінгі ұйым
педагогіне жарқын болашақ әкелуде, білімнің жаңа мазмұнымен толығуы
педагог-кадрларға жаңа талап қойып, тілдік білімнің рӛлін кӛтеруде баса
назарда ұстап отыр. Ӛйткені студенттердің ӛздігінен ізденуіне мүмкіндік жасау,
сонымен бірге субъект-субъектілік қатынас туғызу осыған негізделіп отыр.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлаудағы үштілдік
әдістердің нақты тәжірибесі мен талдауы тіл мұғалімдерін, атап айтқанда шетел
тілі мұғалімдерін оқыту мәселелерімен шектеледі. Педагогикалық теория мен
тәжірибеде қазіргі заманғы
мектепке дейінгі ұйым қажеттіліктері мен
талаптары толығымен ескерілмейді. Бұл жағдай болашақ мектепке дейінгі
ұйым педагогтерінің үштілдік және коммуникативті құзыреттіліктерін дамыту
нәтижесіне бағытталған педагогикалық мамандықтардың студенттерін оқыту
үдерісіне үштілдікті жүйелі және мақсатты түрде енгізуді талап етеді.
Жалпы алғаңда Қазақстан Республикасында педагогикалық білім беруді
модернизациялауды қамтамасыз ететін кәсіптік білім беру қызметтері
нарығындағы үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін және бәсекеге
қабілеттілігін арттыру жолдарын іздестіруге арналған педагогикалық
университеттерді ӛзектендіру болып табылады. Осыған байланысты, аталмыш
элективті курс пен үйірме жұмысының жүргізілуі болашақ маманның үштілді
игере отырып, бәсекеге қабілеттілігінің артары сӛзсіз.
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2.2 Болашақ мектепке дейінгі ҧйым педагогтерінің
коммуникативтік қҧзыреттілігін дамытудың әдістемесі

ҥштілдік

Элективті курстың мазмұнына сай келесідей дәрістер, практикалық
сабақтар, семинар, СӚЖ ӛткізілді. Бұл курстың мазмұны бойынша
жоспарланған жұмыс әртүрлі әдіс-тәсілдерде, формаларда жүргізілді. Элективті
курстың мақсатына жету үшін Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу бағдарламасының мазмұна сәйкес 4К моделі негізге алынды.
Бұл
модельдің басты мақсат, сыни тұрғыдан ойлау, коммуникация, креативтілік пен
командада жұмыс істей алуы сынды әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді дамыту.

Сурет 2- 4К моделінің құрылымы
Сыни тұрғыдан ойлау – әртүрлі құралдар мен ресурстарды қолдана
отырып, жобаларды дайындау және басқару, мәселелерді шешу және тиімді
шешімдер қабылдау қабілеті ретінде сипатталады. Бұл жергілікті және нақты
проблемаларды шешетін білім беру тәжірибесін дамытудың маңыздылығын
кӛрсетеді. Сыни тұрғыдан ойлау студенттерден кӛптеген қарама-қайшылықты
ақпараттарды негізді шешім қабылдауға және уақтылы іс-әрекет жасауға,
ӛңдеуге, түсіндіруге, ұтымды етуге және сыни тұрғыдан талдауды талап етеді.
Білім мен цифрлық технологиялар дәуірі адамдардан жоғары деңгейлі ойлау
қабілеттеріне ие болуды талап етеді: мәселені анықтау және сипаттау, қол
жетімді ақпаратты сыни тұрғыдан талдау немесе қажетті білімді құру, әр түрлі
болжамдарды тұжырымдау және тексеру арқылы логикалық ойлау және
анықталмаған мәселелерді шешу қабілеті, шығармашылық шешімдерді
тұжырымдау және іс-әрекеттер жасау.
Қатынас – ауызша, жазбаша және әртүрлі сандық құралдарды қолдану
арқылы тиімді қарым-қатынас жасауды ғана емес, тыңдау қабілетін де
білдіреді. Қатынас - синтездеу және идеяларды жазбаша да, ауызша да жеткізе
білу қабілеті. Кӛптеген халықаралық құрылымдар ақпаратты және сандық
сауаттылықты коммуникация тұжырымдамасына қосады. Цифрлық құралдар
мен ресурстар байланыстың жаңа бағытын білдіреді, онда табысты бағдарлану
қабілеті ХХІ ғасырдағы сәттіліктің маңызды шарты болып табылады.
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ХХІ ғасыр контекстіндегі ынтымақтастық командада жұмыс істей білуді,
басқалардан үйрену және басқаларға үлес қосу, әлеуметтік медиа дағдыларын
пайдалану және әртүрлі адамдармен жұмыс жасау кезінде жанашырлық
танытуды қажет етеді. Ынтымақтастық сонымен қатар студенттерден ұжымдық
интеллектті дамытуды талап етеді. Топ мүшелеріне цифрлық ынтымақтастық
орнатуға мүмкіндік беру үшін жаңа біліктер мен білімдер қажет, олар қашықтан
немесе ортақ кеңістікте жұмыс істесе де, ұжымдық білім қорына үлес қосады.
Креативтілік кӛбінесе жаңа идеяларды, тұжырымдамаларды немесе
ғаламдық қажеттіліктерге сәйкес келетін ӛнімді табу ретінде сипатталады.
Инновация креативтілік элементтерін қамтиды және кӛбінесе белгілі бір салаға
пайдалы үлес қосу мақсатында жаңа идеяны жүзеге асыру ретінде сипатталады.
Оқу орнындағы креативтілік студенттерге жауаптары жоқ, бірнеше шешімдері
бар жағдайларды шешу тәжірибесі мен екі мағыналық құнарлы жер ретінде
және механикалық білімге қарағанда қиял жоғары бағаланады.
Жоғарыда кӛрсетілген 4К моделін элективті курстың мазмұнына қолдану
арқылы болашақ МДҰ педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда тиімділігі нақты байқалды.
1-тақырып:
Үштілді
білім
беру
негізінде
коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту атты курстың мақсаты мен міндеттері.
Курстың мақсаты мен міндеті, мазмұнына шолу. Инструментальды
құзыреттілік. Тұлғааралық құзыреттілік. Жүйелілік құзыреттілік. Пәндік
құзыреттілік.
2-тақырып: Үштілді білім беру – заман талабы.
Үштілдік білім беру жағдайы бойынша педагогикалық және
психологиялық зерттеулер. «Үштұғырлы тіл саясаты» мәдени жобасы, «100
нақты қадам» Ұлт Жоспарындағы 79-қадамы және т.б. жобаларға,
стратегияларды зерделеу. «Жоғары білім беру: Үш тұғырлы тілдер (қазақ, орыс
және шетел тілдері)» МЖМБС - Стандартты тілдік және тілдік емес
мамандықтар бойынша бакалавр бағдарламаларының оқыту мазмұны.
3-тақырып: Қазақстандағы үштілді білімді дамытудың ӛзекті мәселелері.
«Үштілді білімнің теориялық-әдістемелік негіздері» тақырыбындағы
диссертациялық зерттеу (Жетписбаева Б.А., 2008 жыл). Кӛптілді білімді
әдістемелік қамтамасыз ету ретінде этнолингводидактикалық кӛзқарас негізінде
ұсынылған: негізгі қағидалар, арнайы әдістер мен ерекше құралдар жиынтығы.
4-тақырып: Үштілді білім беру жағдайында «құзыреттілік»,
«коммуникативтік құзыреттілік» ұғымдарының түсініктері.
Құзыреттілік ұғымының даму тенденциясы. Құзыреттілік ұғымын
зерттеген шетел, Ресей және Отандық ғалымдар. (Д.Хаймс, Н.Хомский,
М.Байрам, Т.Г.Грушевицкая) Құзыреттілік ұғымына ғалымдардың берген
анықтамалары. «Коммуникативтік құзыреттілік» ұғымының мәні. Отандық
және шетелдік ғалымдардың тұжырымдамалары.
5-тақырып:«Коммуникация» мен «қарым-қатынас» ұғымдарының мәні.
Педагогика, психология ғылымдарында «коммуникация» «қарымқатынас» ұғымдарына байланысты зерделенген іргелі ғылыми жұмыстар.
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Қарым-қатынастың формалары туралы түсінік. Қарым-қатынастың вербальды
формасы. Қарым-қатынастың вербальды емес формасы.
6-тақырып: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық
ерекшеліктері.
Үштілді білім беру жағдайында болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда психологиялықжәне
педагогикалық
тұрғыдан
зерттеген
ғалымдардың жұмыстары
мен
пайымдаулары.
7-тақырып:Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың мүмкіндіктері.
5B010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығына
арналған білім беру бағдарламасы. Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың мүмкіндіктері мен
перспективасы.
8-тақырып: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда 4К моделінің тиімділігі.
«Қатынас» білім беру саласының мақсат-міндеттерін, оның негізгі
принциптері мен мазмұны. «4К» моделінің тұлғалық-әлеуметтік қасиеттеріне:
сыни ойлау, креативтілік, коммуникативтік және командада жұмыс істеу
дағдылары. Студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда
4К моделі негізінде оқу процесіне енгізу жолдары.
9-тақырып:Үштілді
білім
беру
жағдайында
коммуникативтік
құзыреттілікті дамытудың әдістері мен формалары.
Үштілді білім беру жағдайында коммуникативтік құзыреттілікті
дамытуда «Case study» әдісін қолдану жолдары. «Brainstorming» әдісі арқылы
ынталандыру тәсілдері. «Коучинг» әдісінің ерекшелігі. Оқылымда «four
sentence» әдісінің тиімділігі.
10-тақырып: Үштілді білім беру жағдайында коммуникативтік
құзыреттілікті дамытудың заманауи технологиясы.
Дидактикалық
ойындар.
Қатысымдық
ойындар.
Мобильді
қосымшалардағы ойындар арқылы тілді үйрену әдістері - Duolingo, Lingualeo,
Busuu, BBSLearningEnglish, Cake, Easy Ten, Ana Tili, Soyle, Фиксики: учим
русский язык, Волшебное пианино және басқалары.
11-тақырып: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда диагностикалау әдістемесі.
Тілдік деңгейлер: грамматикалық және лексикалық тесттер.
Коммуникативтік құзыреттілік деңгейі. Кәсіби мотивтері. Үштілдік туралы
кӛркарастары.
«Үштілді білім беру негізінде үштілдік коммуниктивтік құзыреттілікті
дамыту» атты элективті курстың тапсырмалары мен 4К моделіне негізделе
құрастырылған әдіс-тәсілдер мен формалардың тиімділігі 8-кестеде
кӛрсетілген.
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Кесте 8- «Үштілді білім беру негізінде үштілдік коммуниктивтік құзыреттілікті дамыту» атты элективті курстың
тапсырмалары
Курс тақырыптары

Тапсырма

4К моделіне негізделген
әдістер мен формалар
ұйым Сыни тұрғыдан Brainstorming әдісіойлау
Жеке жұмыс;
Креативтілік
Кері байланыс әдісі
– Жұптық жұмыс.

Тапсырма:
Үштілді
мектепке
дейінгі
педагогтері» атты тақырыпта эссе жазу

2-тақырып:

Тапсырма: О-С1: Баланы дамытудың басты факторы
не деп ойлайсыз?
С1-С2: На какое место по уровням владения языками
вы могли бы поставить свои знания родного, второго и
других иностранных языков?
С2-С3: What is the purpose of learning foreign languages?
1-тапсырма: Мәлімдемелерге қараңыз және келіссеңіз Коммуникативтік
(✔) белгісін қойыңыз, ал егер келіспесеңіз (x) белгісін Сыни тұрғыдан
ойлау
қойыңыз.
2-тапсырма.
Жауаптарыңызды
серіктесіңізбен
салыстырыңыз және неге келісетіндігіңіз немесе
келіспейтініңізді түсіндіріңіз.
3-тапсырма. Жұптарыңызбен ауысып, сұрақтарға басқа
тілде жауап беріңіз (қазақ, орыс, ағылшын) 7-кестеде
кӛрсетілген.
1-тапсырма: Тақырыпқа байланысты видео кӛреміз. Сыни тұрғыдан
Видео адамдар арасындағы қарым-қатынастың ойлау
маңыздылығы жайлы https://youtu.be/nIQhHEWpdWs Коммуникативтік
2-тапсырма: Нақыл сӛздер бойынша ой-пікірлерімен
бӛлісу.
1.Тіл ӛлшеусіз қазына, ӛрісі кең әлем. Тілден тілдің
кеңдігі болмағынымен, кемдігі жоқ.
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1-тақырып:

3-тақырып:

4-тақырып:

Күтілетін нәтиже

Ойын еркін, жүйелі
түрде жеткізе алады.
Кері байланыс жасау
арқылы
ӛзін-ӛзі
бағалай алады.
Коммуникативтік Қатысымдық
әдіс Үштілде
жылдам
Сыни тұрғыдан (сӛйлесім)- Жұптық қатысымға
түсу
ойлау
жұмыс
арқылы жауап бере
алады
Қатысымдық
әдіс Серіктестерімен
(сӛйлесім)- Жұптық үштілде ойын жеткізе
жұмыс
алады

Тыңдалым-сӛйлесім
әдісі
Жеке
жұмыс,
жұптық жұмыс

Студенттер
аудиовизуалды
қабілетін
дамыта алады.
Берілген
нақыл
сӛздер
арқылы
ойларын үш тілде
жеткізе алады.

8-кестенің жалғасы

90

5-тақырып:

6-тақырып:

7-тақырып:

Кӛз - жанның айнасы, тіл – қоғамның айнасы.
Тіл үйрену үшін қажеттілік пен мәжбүрлік емес,
шынайы қызығушылық болуы маңызды.
2.Будь своему слову господин
Где общение, там и мир
Думай, что говоришь, и говори, что думаешь
3.Without communication, there is no relationship
Without respect, there is no love
Without trust, there is no reason to continue
Talk low
Talk slow and don‘t say too much
The most important thing in communication is hearing
what isn‘t said
Pre- reading task:
Task 1: Answer the questions
- Do you like learning?
- How do you understand lifelong learning?
- What is your association to the term ―lifelong learning‖
- As a preschool teacher what are the advantages of lifelong
learning?
Task 2: Copy the terms in the text and pay attention to
their meanings
While reading task:
Task 1: Read and analize the text, share the points of view.
Task 2: Make up 2 questions and put them to each group
Task 3: Diagram the main ideas and concepts in the text

Коммуникативтік
Оқылым әдісіСыни
тұрғыдан Жеке жұмыс
ойлау

Коммуникативтік
Сыни
тұрғыдан
ойлау
Командада жұмыс
жасау
Сыни
тұрғыдан
Post reading task:
Task 1: Write your understanding of the text using the "four ойлау
sentences" method
Коммуникативтік
Креативтілік

Оқылым әдісіТоптық жұмыс

Оқылымжазылым
әдістері- Жеке
жұмыс

Студенттердің оқылым
әдісін
пайдалану
арқылы
танымдық
деңгейін кӛтере алады.

Оқылым әдісі арқылы
студенттің
сыни
тұрғыдан
ойлау,
креативтілік қасиеттер
артады.
Студент оқыған мәтін
туралы түсінігін four
sentences" әдісі арқылы
жеткізе алады.

8-кестенің жалғасы
8-тақырып:.

9-тақырып:
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10-тақырып:

11- тақырып:

1-кейс-стади: сіз үнемі шаршауды сезінесіз, сондықтан
нашар оқисыз. Күн сайын үйге келген кезде, сіз
бӛлмеңізге барып, кешкі астан бұрын бір сағат
компьютер ойындар ойнайсыз. Осыдан кейін сіз
достарыңызбен бірге шығасыз және 11-ге дейін үйге
келмейсіз. Содан кейін сіз үй тапсырмасын тез
орындап, тӛсекке жатасыз. Сізге сабақта зейін қою
қиынға соғады. Қандай кеңес берер едіңіз?
2-кейс-стади: Ваши родители очень богаты, но они не
дают вам достаточно денег на карманные расходы. вы
цените в жизни хорошие вещи, но у вас недостаточно
денег, чтобы их купить. Вы много раз просили
родителей дать вам больше денег, но они отказываются.
Как вы можете себе позволить покупать одежду и CD
каждые выходные, если родители вам не помогают?
3-кейс-стади: You are a waiter at the local café. Your boss
is very strict and makes you work long hours. You don‘t get
any breaks, and you are not allowed to eat any of the served
in the café until you have finished your shift. Even worse,
when a customer leaves you a tip, you have to give it to
your boss. You would like to leave the job, but you need the
money, and you actually like the customers.
4-кейс-стади: A classmate wants to be accepted at a
prestigious university, but he/she is nervous about the oral
interview. She is worrying about the accent, what to wear,
how to behavior and so on. Give advice.

Сыни
тұрғыдан Кейс стади әдісіойлау
топтық жұмыс
Коммуникативтік
Командада жұмыс
жасау

Студенттің
тілдік
(қазақ)
коммуникативтік
құзыреттілігі дамиды

Сыни
тұрғыдан Кейс стади әдісіойлау
топтық жұмыс
Коммуникативтік
Командада жұмыс
жасау

Студенттің
тілдік
(орыс)
коммуникативтік
құзыреттілігі дамиды

Сыни
тұрғыдан Кейс стади әдісіойлау
топтық жұмыс
Коммуникативтік
Командада жұмыс
жасау

Студенттің
тілдік
(ағылшын)
коммуникативтік
құзыреттілігі дамиды

Сыни
тұрғыдан Кейс стади әдісіойлау
топтық жұмыс
Коммуникативтік
Командада жұмыс
жасау

Студенттің
тілдік
(ағылшын)
коммуникативтік
құзыреттілігі дамиды

Сабақтың тақырыбы: Болашақ МДҰ педагогтерінің оқу үдерісінде
коммуникативтік
құзыреттілікті дамытуда 4К моделінің тиімділігі.
Сабақтың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда 4К моделін айтылым, жазылым, оқылым дағдысында қолдана
отырып, білімдерін бекіту.
Білімділік: Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда 4К
моделін тақырыпқа сәйкес коданып, танымдық дамуында тигізетін ықпалы
мен оларды сабақта дұрыс қолдана білу жайлы білімдерін, біліктіліктерін
жетілдіру.
Дамытушылық: Студенттердің үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) ойын жеткізе
білу, әр сӛзін дұрыс, нақты айту қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілік: Студенттердің бойында әртүрлі формаларды қолдану арқылы
ынтымақтастық, бірін-бірі тыңдау, ортақ шешім қабылдау сынды қасиеттерді
дамыту.
Сабақтың типі: аралас сабақ
Сабақтың тҥрі: практикалық сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, топтық жұмыс, жұптық жұмыс.
Пәнаралық байланыс: Шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі, кәсіби қазақ
(орыс) тілі
Ресурстар: АТҚ, үлестірмелі материалдар, флипчат
Сабақтың барысы:
І. Ҧйымдастыру кезеңі:
1.Сәлемдесу, түгендеу, сабаққа қажетті құрал-жабдықтарды дайындау.
2.Студенттердің сабаққа толық қатысуын тексеру және зейіндерін сабаққа
аудару.
Ҧжымдық жҧмыс: материалға сәйкес видео кӛру.
Мұғалім: Біз қазір тақырыпқа байланысты видео кӛреміз. Видео адамдар
арасындағы
қарым-қатынастың
маңыздылығы
жайлы
https://youtu.be/nIQhHEWpdWs
1-әрекет Видеоға байланысты фронтальды сұрақтар қою.
Тапсырма мақсаты: Студент үш тілде сұрақ қоюды, және оған жауап беруді
үйренеді, бір тілден екінші тілге ауысу арқылы коммуникативтік қабілеті
дамиды.
 Қарым-қатынастың басты факторы не деп ойлайсыз?
 На какое место по уровням владения языками вы могли бы поставить
свои знанияродного, второго, других иностранных языков?
 What is the purpose of learning foreign languages?
Тапсырма мақсаты: Студент жаңа тақырыпқа байланысты видео кӛру арқылы
аутентикалық материалдарды тыңдауға үйрету, нақыл сӛздер арқылы ойпікірлерімен бӛлісу, тыңдалым-сӛйлесім шеберліктерін ӛзара әрекеттестікте
меңгерту.
2-әрекет. Алған әсерлерімен бӛлісу. Нақыл сӛздер бойынша ой-пікірлерімен
бӛлісу.
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Тіл ӛлшеусіз қазына, ӛрісі кең әлем. Тілден тілдің кеңдігі болмағынымен,
кемдігі жоқ.
Кӛз - жанның айнасы, тіл – қоғамның айнасы.
Тіл үйрену үшін қажеттілік пен мәжбүрлік емес, шынайы қызығушылық
болуы маңызды.
1. Будь своему слову господин
Где общение, там и мир
Думай, что говоришь, и говори, что думаешь
2. Without communication, there is no relationship
Without respect, there is no love
Without trust, there is no reason to continue
3. Talk low
Talk slow and don‘t say too much
4. The most important thing in communication is hearing what isn‘t said
Сабақтың сөйлесім кезеңі
Сөйлесім: Қатысымдық әдіс – тілді жалаң заңдылықтар тұрғысынан
меңгертуге емес, тілдік қарым-қатнас жасауға үйретуді кӛздейтін әдіс. Қазақ
тілін оқыту әдістемесінде қатысымдық әдістің теориялық және әдіснамалық
негіздерін ғылыми тұрғыдан алғаш рет қарастырған ғалым – Ф.Ш. Оразбаева.
Ғалым қатысымдық әдістің анықтамасын: «Қатысымдық әдіс – тілдік қатынас
теорияларын іс-жүзінде асырушы барлық іс-әрекеттер мен тәжірибелердің
жиынтығы», - деп тұжырымдайды [65].
1-әрекет Студенттер жұптарымен тапсырмаларды үш тілде орындауы
Тапсырма мақсаты- студенттер жұптық жұмыс арқылы қарым-қатынас
сенімділігін арттыру, үштілде ойын жеткізе білу, түрлі жағдаяттан шешім таба
білу қабілетін жетілдіру.
- Мәлімдемелерге қараңыз және келіссеңіз (✔) белгісін қойыңыз, ал егер
келіспесеңіз (x) белгісін қойыңыз.
- Жауаптарыңызды жұптарыңызбен салыстырыңыз және неге
келісетіндігіңіз немесе келіспейтініңізді түсіндіріңіз.
- Жұптарыңызбен ауысып, сұрақтарға үш тілде жауап беріңіз (қазақ,
орыс, ағылшын)
Мәлімдеме
Келісемін
Шет тілін жақсы білу үшін кем дегенде бір жыл басқа 80% (66)
елде тұру керек
Егер сіз орыс (қазақ) ағылшын тілін жақсы білсеңіз, 90% (74)
ӛмір сізге кӛп мүмкіндіктер ұсынады
Жаңа тіл үйренуге ешқашан кеш болмайды
Шет тілін үйренуімнің басты себебі - жақсы жұмысқа
орналасқым келеді
Егер адамдар сізді түсіне алса, онда сіз орыс (қазақ),
ағылшын тілдерінде қателік жібергеніңіз маңызды
емес
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Келіспеймін
20% (16)
10% (8)

60% (49)
70% (57)

40% (33)
30% (25)

40% (33)

60% (49)

- Посмотрите на утверждения и отметьте ( ✔ ), если вы согласны или
поставьте крестик (х), если вы не согласны
- Сравните ваши ответы с вашим партнером и объясните, почему вы
согласны или не согласны.
Меняемся с партнерами и отвечаем на вопросы на других языках (казахский,
русский, английский)
Утверждение
Вы мало что можете сделать, чтобы улучшить свой
русский (казахский), английский вне класса
Туристы всегда должны быть в состоянии произнести
несколько основных фраз на языке страны, которую
они посещают
Человек никогда не может быть на 100 процентов
трехязычным
Большинство людей предпочитают смотреть
иностранный фильм с субтитрами, а не смотреть его на
своем родном языке
Интернет может помочь вам, когда вы изучаете язык

Согласен
80% (66)

Не согласен
20% (16)

90% (74)

10% (8)

60% (49)

40% (33)

70% (57)

30% (25)

40% (33)

60% (49)

- Look at the statements and tick ( ✔) if you agree or put a cross (х) if you
disagree in the column next to it.
- Compare your answers with your partner and explain why you agree or
disagree.
Swap roles and answer the questions in other languages (Kazakh. Russian,
English).
Statements
Listening to other people speaking Russian (Kazakh),
English is the only way I can improve my pronunciation.
Most young people in my country can communicate well
Russian (Kazakh), English.
A child can learn foreign language just by watching TV in
Russian (Kazakh) English.
A good teacher can influence how much you enjoy a
language.
To be able to communicate well in a foreign language,
pronunciation and vocabulary are more important than
grammar.
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Agree
80% (66)

Disagree
20% (16)

90% (74)

10% (8)

60% (49)

40% (33)

70% (57)

30% (25)

40% (33)

60% (49)

III.Сабақты бекіту кезеңі.
1 әрекет. Топтық жҧмыс.

Жоғарыда кӛрсетілген Мән штаты оқу зертханасының дереккӛздеріне
сүйенсек пассивті дәрістен, оқудан тек қана 5-10 пайыз ақпарат алатындығы, ал
талқылау, практика, білім беру сияқты активті жұмыс түрі арқылы студенттің
белсенділігі артып, ақпаратты қабылдау мүмкіндігінің артуы. Сол себептен
топтық жұмыстың тиімділігінің зор екендігі дәлелденіп отыр. Олар:
- кезек-кезекпен сӛйлей алуы;
- басқа студенттердің ой-пікірін тыңдай алуы;
- талқылауға толыққанды қатыса алуы;
- тақырыпқа қатысты үш тілде сұрақтарға жауап беріп, болжам жасай
алуы;
- кіші топтар ішінде қарым-қатынасқа қазақша (орысша, ағылшынша)
түсе алуы;
- кӛшбасшы рӛлін атқара алуы;
- тапсырманың орындалу дәрежесін қадағалауға кӛмектесе алуы;
- ӛз ойын қазақша (орысша, ағылшынша) түсіндіріп, жеткізе алуы.
Студент ағылшын тілінде берілген мәтінді бірге оқып, таныс емес
сӛздерді бір-бірінен сұрап, ойларын ортаға салады. Ал екінші тапсырма арқылы
сұрақ қою ретін, және сұрақтарды екпінмен оқу ережесін ескереді. Сонымен
бірге топтық жұмысты ұйымдастыру барысында оқытушы келесідей
факторларды ескеруі қажет. Олар:
- топтық жұмыстың мақсат- міндеттері;
- тайм- менеджмент;
- топтық жұмыс ережелері;
- студенттерге берілген рӛлдер.
Студенттер 3 топқа бӛлінген, әр топ бір-бірімен жағдаяттың шешімін үш тілде
табады.
Грамматикалық тұрғыдан дұрыс жауап берген, сӛздік қоры бай, сыни тұрғыдан
ойлау қабілеттері жоғары топ ұпай алады.
Соңында кӛп ұпай жинаған топ құттықтауға ие болып, жақсы бағаланады.
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Тапсырма мақсаты: Студенттер кейс мәселесін шешу арқылы үш тілде сыни
тұрғыдан ойлау қабілетін дамытады.
«Кейс-стади» (ағыл. Case-study ‒ «уақиға, жағдаят» және «зерттеу»)
ұғымы «нақтылы жағдаятты талдау әдісі» деп атауға болады [122].. Сase-study
әдісі студенттердің сыни тұрғыдан ойлау қабілетін, креативтілігін дамыта
отырып, берілген жағдаяттың шешімін бірлесіп шешуге тырысады. Яғни біздің
жағдайымызда 4К моделінің барлық құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік бар.
Кейс-стади әдісінің бірнеше кезеңі бар. Бірінші студенттер топқа
бӛлінеді. Содан кейін карточкаға жазылған жағдаятты талдап, әртүрлі
жолдарын іздестіреді. Соңында барлығы бірлесе отырып, бір шешімге келіп
нақты жауабын айтады.
1-кейс-стади: сіз үнемі шаршауды сезінесіз, сондықтан нашар оқисыз. Күн
сайын үйге келген кезде, сіз бӛлмеңізге барып, кешкі астан бұрын бір сағат
компьютер ойындар ойнайсыз. Осыдан кейін сіз достарыңызбен бірге шығасыз
және 11-ге дейін үйге келмейсіз. Содан кейін сіз үй тапсырмасын тез орындап,
тӛсекке жатасыз. Сізге сабақта зейін қою қиынға соғады. Қандай кеңес берер
едіңіз?
2-кейс-стади: Ваши родители очень богаты, но они не дают вам достаточно
денег на карманные расходы. вы цените в жизни хорошие вещи, но у вас
недостаточно денег, чтобы их купить. Вы много раз просили родителей дать
вам больше денег, но они отказываются. Как вы можете себе позволить
покупать одежду и CD каждые выходные, если родители вам не помогают?
3-кейс-стади: You are a waiter at the local café. Your boss is very strict and makes
you work long hours. You don‘t get any breaks, and you are not allowed to eat any of
the served in the café until you have finished your shift. Even worse, when a
customer leaves you a tip, you have to give it to your boss. You would like to leave
the job, but you need the money, and you actually like the customers.
4-кейс-стади: A classmate wants to be accepted at a prestigious university, but
he/she is nervous about the oral interview. She is worrying about the accent, what to
wear, how to behavior and so on. Give advice.
Тапсырма мақсаты: Студенттердің үштілді білім беру туралы ой-пікірлерін
айқындау мақсатында «миға шабуыл» әдісі арқылы креативтілік қасиетін
дамыту.
«Миға шабуыл» (brainstorming) - күрделі мәселелердің шешімін бірлесе
іздеу жолымен студенттердің ойлау қабілеттерін белсендіру әдісі (мұны
американдық психолог А. Осборн ұсынған).―Oxford wordpower dictionary for
learners of English‖ cӛздігінде, ―to solve a problem or make a decision by thinking
of as many ideas as possible in a short time‖ делінген [122]. Бұл дегенміз - қысқа
мерзімде мүмкіндігінше кӛп идеяны ойлап, мәселені шешу немесе шешім
қабылдау.
1-әрекет: Студенттер «Үштілді мектепке дейінгі ұйым педагогтері»
тақырыбында эссе жазуы.
Эсседе студенттер үштілдік білім берудің қазіргі таңда болашағының зор
екенін, сонымен қатар маман үштілді білу арқылы бәсекеге қабілетті тәрбиеші
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де, тіл үйретуші де болып әмбебап бола алатындығын баса айтқан. Бұған қоса
эсседе студенттер 5-6 жастағы балаға тіл үйренудің жеңіл болатындығын,
сӛздік қорының молаятындығы және қарапайымнан күрделіні үйрету
принципін ұстанудың тиімділігін, ойын, ӛлең, тақпақ арқылы қызықтыру
керектігін кӛрсетті. Сонымен бірге баланың жас ерекшелігі мен қабылдау
деңгейі де аса маңызды екендігін айтып ӛткен. Десе де, студенттер арасында
үштілді білім берудің бала үшін қиындық туғызатынын ерекше атап айтып,
басты назарды баланың денсаулығына арнау қажет деп, бала бойына қазақи
құндылықтарды сіңіруі тиіс екендігін, ӛз тілін, ұлтын, сана-сезімін сезінген
бала алдына мақсат қоя алатындығын дәйектеді. Бұл эссе арқылы біз
студенттердің жалпы кӛзқарастарын зерделеп, кӛбісінің үштілдікке қарсы емес
екендігі айқын кӛрсетілген. Себебі, мемлекетіміз 30 дамыған елдер қатарына
еніп, болашағымыздың жарқын болатындығы хақ. Бұл үшін бізге білікті,
шығармашыл, бәсекеге қабілетті, кӛкірегі ояу елім-жерім дейтін тұлғалар
қажет.
IV. Қорытынды
Кері байланыс
1.Не білемін?
2.Нені білдім?
3. Нені білгім келеді?
Эссені қорытындылау мақсатында студенттердің жұмыстары жиналып,
басқа студенттерге таратылды. Яғни, студент ӛзінің тобындағы басқа
студенттің жұмысын оқып, кері байланыс жасауы тиіс. Пікірмен келісетіндігі
немесе келіспейтіндігін жазуы керек. «Кері байланыс» (feedback) әдісін
қолдану арқылы студент ӛз жұмысының басқа жұмыспен салыстыру, бағалау,
жұмыстың қаншалықты дәрежеде жазылғанын біле алады. «Кері байланыс»
(feedback) ―Oxford wordpower dictionary for learners of English‖ cӛздігінде,
―information or comments about sth that you have done which tells you how good or
bad it is‖, яғни сіз жасаған ақпараттың немесе түсініктеменің қаншалықты
жақсы немесе жаман екендігін білдіреді [122]. Кері байланыс жасау арқылы
студент ӛзі жасаған ақпараттың қаншалықты дұрыс немесе бұрыс екенін
байқайды және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытады.
V. Ҥйге тапсырма беру
Тақырып бойынша әрқайсысы 10 сӛйлемнен құрап келу тапсырылады
VІ. Бағалау
Студенттердің тӛмендегі кезеңдер бойынша кӛрсеткен білімі мен
белсенділіктерін бағалау:
1. Үй тапсырмасына дайындалып келуі
2. Сұрақтарға дұрыс жауап беруі
3. Шығармашылық жұмысты орындаудағы белсенділігі
4. Ойынға қатысуы мен дұрыс жауаптарының саны
5. Қорытынды сұрақтарға берген дұрыс жауаптары.
Талдау жасалған келесі сабақтың тақырыбы: Болашақ МДҰ
педагогтерінің оқу үдерісінде коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың
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ерекшеліктері
Сабақтың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың ерекшеліктерін айтылым, жазылым, оқылым дағдысында қолдана
отырып, білімдерін бекіту.
Білімділік:
Студенттердің
коммуникативтік
құзыреттілігін
дамыту
ерекшеліктерін тақырыпқа сәйкес коданып, танымдық дамуында тигізетін
ықпалы мен оларды сабақта дұрыс қолдана білу жайлы білімдерін,
біліктіліктерін жетілдіру.
Дамытушылық: Студенттердің үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) ойын жеткізе
білу, әр сӛзін дұрыс, нақты айта алу қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелілік: Студенттердің бойында әртүрлі формаларды қолдану арқылы
ынтымақтастық, жауапкершілік, бірін-бірі тыңдай алу, ортақ шешім қабылдау
сынды қасиеттерді дамыту.
Сабақтың типі: бақылау, тексеру, түзету сабағы
Сабақтың тҥрі: практикалық сабақ
Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, топтық жұмыс, жұптық жұмыс.
Пәнаралық байланыс: Шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі, кәсіби қазақ
(орыс) тілі
Ресурстар:АТҚ, үлестірмелі материалдар, флипчат
Сабақтың барысы:
І. Ҧйымдастыру кезеңі:
1.Сәлемдесу, түгендеу, сабаққа қажетті құрал-жабдықтарды дайындау.
2.Студенттердің сабаққа толық қатысуын тексеру және зейіндерін сабаққа
аудару.
Ҧжымдық жҧмыс: материалға сәйкес cұраққа жауап беру
Мұғалім: Біз қазір тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап береміз.
Тапсырма мақсаты: Студенттер жаңа тақырыпқа байланысты мәтінді
оқымастан (pre-reading task) бұрын сұрақтарға жауап беру арқылы тақырып
туралы түсінік қалыптастыру.
1-әрекет: Келесі мәлімдемені оқыңыз.
- Сіз кәсіби мұғалімнің осы сипаттамаларымен келісесіз бе?
… Осы деңгейдегі мұғалімдерді Линч пен Плункет «сипаттамалары жоғары
кәсіби мамандар, олар кәсіби мінез-құлық кодексін оқытып, жүйелі түрде
үйрену арқылы ӛздерінің және әріптестерінің қызметін ӛзгертуде, ӛзгеретін
құндылықтар мен басқару жүйелерін қабылдауда ынтымақтастықта бола алады.
неғұрлым жауап беретін рӛл іздеуді кӛздейді.
- Сіз қандай мектепке дейінгі тәрбиеші болғалы отырсыз? Бұл сұрақты әр
қырынан қарастырыңыз.
- Согласны ли вы с этими характеристиками профессионального учителя?
… Учителей такого уровня Линч и Планкетт характеризуют как
«высококвалифицированных профессионалов, которые благодаря обучению и
последовательному усвоению профессионального кодекса поведения могут
сотрудничать в регулировании своей собственной деятельности и деятельности
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коллег, принимая меняющиеся ценности и контролируя - системы,
предполагающие поиск более отзывчивой роли.
- Какими воспитателями дошкольных учреждений вы собираетесь стать?
Обдумайте этот вопрос с разных точек зрения.
- Do you agree with these characteristics of a professional teacher?
… Teachers of this caliber are characterized Lynch and Plunkett as: ―highly skilled
professionals who, through training and consequent internalization of a professional
code of conduct, are able to collaborate in regulating their own and colleagues‘
activities, accepting the changing value – and control – systems that the search for a
more responsive role implies.
- What kind of preschool teachers you are going to be? Think about this
question from different perspectives.
Сабақтың негізгі барысы
1-әрекет Мәтінге байланысты фронтальды сұрақтар қою.
Тапсырма мақсаты: Студенттер үш тілде сұраққа жауап беруді үйренеді, бір
тілден екінші тілге ауысу арқылы коммуникативтік қабілеттері дамиды.
- Сіз оқуды ұнатасыз ба?
- Ӛмір бойы білім алуды қалай түсінесіз?
- «Үздіксіз білім» терминімен нені байланыстырасыз?
- Мектепке дейінгі тәрбиеші ретінде ӛмір бойы білім алудың
артықшылықтары қандай?
- Болашақ мектепке дейінгі білім беру мұғалімдері үшін үздіксіз оқыту
қандай мүмкіндіктер береді?
- Мәтінге терминдерді жазып, мағынасына назар аударыңыз
- Вам нравится учиться?
- Как вы понимаете обучение на протяжении всей жизни?
- Что вы ассоциируете с термином «непрерывное обучение»?
- Как дошкольный педагог, каковы преимущества непрерывнного
обучениия?
- Какие возможности дает непрерывного обучение для будущего
педагогов ДО
- Выпишите термины в текст и обратите внимание на их значение.
- Do you like learning?
- How do you understand lifelong learning?
- What is your association to the term ―lifelong learning‖
- As a preschool teacher what are the advantages of lifelong learning?
- What opportunities does it provide for lifelong education for future teachers
of preschool organizations?
- Copy the terms in the text and pay attention to their meanings.
Terms: lifelong learning, axioms, distance learning, e-learning, continuing
education, postgraduate programs, home schooling.
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LIFELONG LEARNING
Lifelong is the concept that ―It‘s never too soon or too late for learning‖, a
physoloshy that has taken root in a whole host of different organization. Lifelong
learning is attitudinal; that one can and should be open to new ideas, decisions, skills
or behaviors. Lifelong learning throws the axioms ―You can‘t teach an old dog new
tricks‖ out the door. Lifelong learning sees citizens provided with learning
opportunities at all ages and in numerous contexts at work, at home and through
leisure activities, not just through formal channels such as school and high education.
Lifelong learning is the final outcome of Information Literacy.
Lifelong education is a form of pedagogy often accomplished through distance
learning or e- learning, continuing education, home schooling or correspondence
courses. It also includes postgraduate programs for those who want to improve their
qualification, bring their skills up to date or retrain for a new line of work. Internal
corporate training has similar goals, with the concept of lifelong learning used by
organizations to promote a more dynamic employee base, better able to react in an
agile manner to a rapidly changing climate. In later life, especially in retirement,
continued learning takes diverse forms, crossing traditional academic bounds and
including recreational activities.
One of the reasons why lifelong education has become so important is the
acceleration of scientific and technological progress. Despite the increased duration
of primary, secondary and university education (14-18 years depending on the
country), the knowledge and skills acquired there are usually not sufficient for a
professional career spanning three or four decades. The European Union adopted a
Communication in October 2006 entitled ―It‘s never too late to learn‖. This document
suggests lifelong learning to be the core of the ambitious Lisbon 2010- process, in
which the whole of the European Union should become a learning area.
2-әрекет Мәтінмен топтық жҧмыс
- мәтінді оқып, талдаңыз, ӛз кӛзқарастарыңызбен бӛлісіңіз.
- 2 сұрақ қойып, әр топқа сұрақ қойыңыз.
- мәтіндегі негізгі идеялар мен түсініктердің кескінін жасаңыз
- Прочтите и проанализируйте текст, поделитесь точками зрения.
- Составьте 2 вопроса и задайте их каждой группе.
- Сделайте схему основных идей и концепций в тексте
- Read and analyze the text, share the points of view.
- Make up 2 questions and put them to each group
- Diagram the main ideas and concepts in the text
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3-әрекет Мәтінмен топтық жҧмыс
- Сызба бойынша құрастырып, кластерге бӛліп, мәтінді қайта айтып бер
- Построить и кластер по схеме и пересказать текст
- Build and cluster according to the diagram and retell the text

Task 2 -Make up "simple" and "important" questions based on the table of contents of
the text.
Important questions
Explain why…?
Why do you think so …?
What are the differences …
If … so how it would be …?

Simple questions
What?Who?
When?
Is it possible?
Is that right?

V. Сабақты бекіту кезеңі.
1 әрекет. Топтық жҧмыс.
Студенттер 3 топқа бӛлінген, әр топ бір-бірімен жағдаяттың шешімін үш тілде
табулары керек.
Грамматикалық тұрғыдан дұрыс жауап берген, сӛздік қоры бай, сыни тұрғыдан
ойлау қабілеттері жоғары топ ұпай алады.
Соңында кӛп ұпай жинаған топ құттықтауға ие болып, жақсы бағаланады.
Тапсырма мақсаты: Студенттердің кейс мәселесіне шешу арқылы үш тілде
сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту.
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Post reading task:
«Post reading task», яғни оқудан кейінгі тапсырма арқылы студент «four
sentences» әдісін қолданып, мәтін негізінде мәнді де мағыналы сӛйлем жазуы
тиіс. Жазған ойын бір сӛйлем арқылы дәлеледеуі қажет, жазылған дәлелге
ӛмірден алынған, қоғамымызда орын алған бір мысал келтіруі абзал, сӛйтіп
ойын толық қорытындылауы керек. Бұл тапсырма мақсаты студенттің жазылым
дағдысын жақсарту, қысқа, нақты дәлел арқылы ойын жеткізу. Бұл әдісті
қазақша, орысша, ағылшынша мәтіндерді талқылау барысында қолданылды.
Task 1: Write your understanding of the text using the "four sentences" method.
Comment. Write your opinion about the text in one
sentence.
Evidence. Prove your point in one sentence.
Example. Give an example, connecting your opinion
with society and life.
Conclusion. Write a conclusion on the topic.
Стеденттер "four sentences» әдісін қолдана отырып, мәтін бойынша
түсінгендерін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазып берді.
"Four sentences» әдісі бойынша бірінші мәтін бойынша бір сӛйлеммен ойынды
жеткізу, екінші ойынды дәлелдеп беру, нақты мысалдар келтіру, соңында бір
сӛйлеммен қорытынды жазу.
VI. Қорытынды
Кері байланыс
1.Не білемін?
2.Нені білдім?
3. Нені білгім келеді?
VII. Ҥйге тапсырма беру
Тақырып бойынша әрқайсысы 10 сӛйлемнен құрап келу тапсырылады
VІІI. Бағалау
Студенттердің тӛмендегі кезеңдері бойынша кӛрсеткен білімі мен
белсенділіктерін бағалау:
1. Үй тапсырмасына дайындалып келуі
2. Сұрақтарға дұрыс жауап беруі
3. Шығармашылық жұмысты орындаудағы белсенділігі
4. Ойынға қатысуы мен дұрыс жауаптарының саны
5. Қорытынды сұрақтарға берген дұрыс жауаптары.
Үйірменің басты мақсаты болашақ МДҰ педагогін аталмыш 5 білім беру
саласына бағыттай отырып, тілдік құзыреттілігін дамыту. «Let‘s do it» үйірмесі
осы салаларға бағытталған. Үйірменің күнтізбелік-тақырыптық жоспары
«Денсаулық» білім беру саласынан бастау алды. «Денсаулық» білім беру
саласының мақсаты: денсаулықты сақтау технологиясын қолдана отырып,
балалардың толыққанды денесін және психикасын дамытатын, ағзаны
шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету
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болып табылады. Енді үйірме бойынша ӛткізілген түрлі іс-шараларды талдай
отырып, зерттеу жұмысымыздың қалыптастыру кезеңінің мақсатын анықтауда
қолданылған әртүрлі әдіс-тәсілдер мен формаларды зерделеуге тоқталамыз 9кестеде кӛрсетілген.
Кесте 9 - «Денсаулық» білім беру саласы
Күні:
Тақырыбы:
Мақсаты:

Кӛрнекілігі:
Кіріспе:

Оқытушының аты-жӛні
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Денсаулық - ӛмір негізі
Денесін шыңдауға, шымыр да шапшаң, ұқыпты да жинақы,
талғампаз да қанағатшыл, таза да әдемі болуға тәрбиелеу. Дене,
жеке бас гигиенасын сақтау және жаман қылықтардан бойын аулақ
ұстауға тәрбиелеу. Студенттердің денсаулық білім беру саласы
бойынша лексикалық қорын дамыта отырып, ана тілінде, орыс
және ағылшын тілінде денсаулық тақырыбында ойын жеткізе білуі.
Мақал – мәтелдер, денсаулық туралы кітапшалар кӛрмесі. (3тілде )
Адамның денсаулығы – қоғам байлығы. Әрбір адам ӛз
денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау
адамның кӛңіл – күйі кӛтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына
кіріседі. Халқымыз «дені саудың – жаны сау» деп орынды айтқан.
Отанымыздың
келешегі,
кӛркеюі,
студенттер,
сіздердің
қолдарыңызда. Сондықтан сендердің таңдауларың – салауатты ӛмір
салтын сақтау.
Студенттер, сіздер қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам
үйді жарық қылады. кӛп қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл кӛрсең,
кӛзің соған түседі. Біздің де ӛмірімізді жарық қылатын, жанжағымызға тамаша сәулесін шашатын, ӛмірдегі басты байлық не
деп ойлайсыңдар?
Студенттер: (Денсаулық)
Оқытушы: Құрметті студенттер денсаулығымыз мықты
болуымыз үшін не істеуміз керек?
Студенттер: Шынығып, спортпен айналысып, тазалық сақтауымыз
керек.

Студенттер бүгін біз ӛздеріңізбен бірге денсаулық ауылына саяхатқа
шығамыз.
1 І-аялдама «тазалық» (тапсырма: денсаулық дегеніміз не? Әңгімелеу)
1-жүргізуші: Әр түрлі жұқпалы аурулардың адамға микробтар арқылы
таралатыны және одан микробтардың кір-қоқысты жерлерде ӛсіп - ӛніп, шаңтозаңмен бірге ауаға кӛтерілетіні баршамызға белгілі жағдай. Сондықтан
тұрмыста тазалық сақтау адамның денсаулығына ӛте қажетті жағдай екенін
естен шығармаған дұрыс. Адамның денсаулығы, еңбекке қабілетті болуы
кӛбінесе үйдегі тұрмыс жағдайына байланысты. Сондықтан да үй тұрмысы,
әсіресе оның тазалығы белгілі санитарлық-гигиеналық талапқа сай болуы
қажет. Үй ішіндегі бӛлмелер тұратын адам санына сай және әрқашанда құрғақ
та жылы, күн сәулесі жақсы түсетін кең болуы керек.
Оқытушы: Құрметті студенттер, салауатты ӛмір дегенді қалай
түсінесіздер?
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Салауатты ӛмір салты деген не?
Студент 1: спорт пен шұғылдану, күн тәртібін сақтау
Студент 2: жеке бас гигиенасын сақтау, жаман қылықтардан аулақ болу
Студент 3: маскүнемдіктен, нашақорлықтан, шылым шегуден аулақ болу.
Оқытушы: Денсаулыққа байланысты келесі қағидаларды есімізде
сақтайық
1. Күніне 2 рет табиғи суға шомыл,бойыңдағы теріс энергияны жерге ала
кетеді,денеңді ұйқыдан оятады.
2. Қыста қарда жүріп үйрен,таза ауамен демалып,барлық адамдарға
амандық тіле!
3. Темекі шекпе, ішімдік ішпе!
4. Аптасына бір тәулік ас - судан бас тарт. Асқазаның демалады.Тамақты
уақытында іш.
5. Жексенбі күні сағат12-де далаға шық, таза ауада қыдыр, қалауыңша
тамақтан.
6. Жұртқа мүмкіндігінше кӛмектес, әсіресе жалғыз баста кәрі кісілерге,
мүгедектерге, кемтарларға кӛмегіңді шын ақ кӛңілмен істе.
7. Қызғаншақ болма! Ӛз бойыңдағы жалқаулықты, кӛрсе қызарлықты,
қорқақтықты, жалған намысқойлықты таста! Ӛтірік айтпа! Жаман ойдан аулақ
бол.Тӛңірегіндегі адамдарды сүй!
8. Амандасып жүр, баршаға саулық тіле!
9. Ауыра қалсаң кӛп уайымдама. Ол туралы ойлама, бұл сенің –жемісің!
10. Істі аяқта! Ойыңды бӛлме. Ерте жатып, ерте тұр!
11. Білген, оқығандарды, ӛзгелерге айт, тарат. Бірақ мақтанба. Қарапайым
бол.
12. (күн тәртібі кестесін толтыру)
Оқытушы: Сонымен ішімдіктің, темекінің,
нашақорлықтың денсаулыққа зиян екенін білдік. Тағы нелерге зиян?
ІІ-аялдама «зиянды әдеттер» тапсырмасы. (Тақтадан мақалдың
жалғасын табу) 10-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 10- Мақал-мәтелдердің үш тілде аудармасы
Қазақша
мақал-мәтелдер
Темекіден түтін сорсаң
улайсың, Өзіңді-өзің жіпсіз
байлап шырмайсың

Орысша
мақал-мәтелдер
Здоровье дороже
богатства

Ағылшынша
мақал-мәтелдер
Early to bed and early to
rise makes a man healthy,
wealthy and wise

Болар бала кісілікке үйір
Тозар бала ішімдікке үйір

Если хочешь быть
здоров - закаляйся
В здоровом теле –
здоровый дух

An apple a day keeps the
doctor away

Забота о здоровье –
лучшее лекарство

Health is not valued till
sickness comes.

Есірткіге жолама,
Жетелейді молаға
Аурудың жақсысы жоқ,
Дәрінің тәттісі жоқ
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You are what you eat.

10-кестенің жалғасы
Денің сау болса,
Жарлымын деме.
Жолдасың кӛп болса,
Жалғызбын деме
Тәні саудың – жаны сау

Ауырып ем іздегенше,
Ауырмайтын жол ізде.
Кӛзің ауырса, қолыңды тый,
Ішің ауырса, аузыңды тый.

Без спорта нет силы, а
без овощей - здоровья

A sound mind in a sound
body

Две вещи ценятся тогда
только тогда, когда их не
имеешь: молодость и
здоровье
Бедный тот, у кого
здоровья нет
Человек стареет, а
болезнь молодеет

The way to a man‘s heart
is through his stomach

Time is a great healer
Don‘t worry, be happy

Оқытушы: Студенттер, тәрбие сағатымыздың соңын тест сұрақтарына жауап
берумен жалғастырайық.
Тест.
1) Темекінің адам ағзасына қандай зияны бар?
А) пайдалы
Ә) улайды
Б) семіртеді
В) білмеймін
2)Темекі мен арақтан адам неге көңілді болады?
А) спирттен
Ә) тәттілігінен
Б) масайтады
3) Нашақорлық дегеніміз не?
А) кӛңілді ӛмір сүру
Ә) бақытты болу
Б) денсаулықты құрту
В) білмеймін
4) Жҧқпалы аурулар қалай жҧғады?
А) қолдан
Ә) барлық жауап дұрыс
Б) қаннан
В) ауамен
5)Темекі шеккен адам оны тастай ала ма?
А) тастай алады
Ә) тастау қиын
Б) тастауға болады
В) тастамайды
6)Дҧрыстамақтанудегеніміз не?
А) тойып тамақ ішу
Ә) Дәрумендерге бай тамақ ішу
Б) тәтті тамақ ішу
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В) Күніне 3 рет тамақ ішу
7)Бізге қандай дәрумендер қажет?
А) қант
Ә) тұз
Б) жемістер мен кӛкӛністер
В) дәрілер
8)Семіздік дегеніміз не?
А) дұрыстамақтанбау
Ә) аз қимыл жасау
Б) орынсыз тәтті жеу
В) барлық жауап дұрыс
9) Қазіргі кока-кола, чипсы дегендердің қҧрамында бізге зиян қандай
нәрселер бар?
А) дәрумендер
Ә) бояғыш заттар мен консерванттар
Б) пайдалы қоспалар
В) білмеймін
Оқытушы: Бүгінгі тәрбие сағаты денсаулық жайлы сӛз еттік, кӛп нәрсені
ұғып алдық кетпейтұғын мәңгі естен. Қымбатты қонақтар, ұстаздар! Кӛңіл
қойып, тәрбие сағатымызды тамашалағандарыңызға кӛп-кӛп рахмет. Қош, сау
болыңыздар! Қатынас білім беру саласы 11-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 11 - «Қатынас» білім беру саласы
Күні:
Тақырыбы:
Мақсаты:

Сабақтың
техникалық құралжабдықтары:
І Кіріспе бӛлім

Оқытушының аты -жӛні
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Коммуникация маңызы
Студенттерге коммуникация ұғымына түсінік беру, коммуникация
түсінігін ұғындыру. Студенттердің «қатынас» білім беру саласы
бойынша лексикалық қорын дамыта отырып, ана тілінде, орыс
және ағылшын тілінде коммуникация тақырыбында ойын жеткізе
білуі.
Интерактивті
тақта, компьютер, флипчарт, түрлі-түсті
қарындаштар
«Ой шақыру»
1. Коммуникация – бұл (латын тілінен аударғанда communikare –
байланыстыру, біріктіру деген сӛзінен) ақпарат алу, ӛңдеу жеткізу
және сақтау процестерінің жиынтығы.
Коммуникация адам ӛмірінде маңызды орынға ие, яғни біз
коммуникацияны
кез-келген
жерден
кездестіреміз
және
қолданамыз. Бізді қоршаған орта тіліміз, дініміз, мәдениетіміз,
ақпарат алуымыз коммуникацияның ажырамас бӛлігі.
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Коммуникация термині ғылыми әдебиетте ХХ ғасырдың бас
кезінде пайда болды. Кең мағынада коммуникация түрлі ақпаратты
туғызуға, жӛнелтуге және қабылдауға мүмкіндік беретін ӛзара
алмасу процесі және байланыс тәсілі ретінде қалыптасады.
2.История развития коммуникаций прошла 4 коммуникационные
революции:
1. происхождение слова
2. научиться рисовать надпись
3. изготовление печатного станка
4. появление электронных средств СМИ
Виды коммуникаций:
- Социальные коммуникации
- Культурные коммуникации
- Политические коммуникаци
- Маркетинговые коммуникации
Communication is closely related to time. In this regard, there are 3
types of communication:
- Material communications
- Transport
- Energy
- International migration
- Genetic communication
- Pedigree or type
- Mental communication
- Interaction
The functions of communication are as follows:
1. Information service
2. Social services
3. Express service
4. Pragmatic activity
Let's start with the discussion on "The Importance of Communication".
«Еркін микрофон»
Мәселені талқыламас бұрын
коммуникация туралы Айтӛре,
Зейнегүл таратып айтып береді.
Коммуникация түсінігі белгілі болды. Ендеше алғашқы
талқылайтын сұрақтармен таныс болыңыздар.
І. Коммуникацияның пайдасы.
ІІ. Коммуникацияның адам ӛміріндегі пайдасы.
ІІІ. Какова роль коммуникации в жизни челеовека?
По поводу этого вопроса будем делится мыслями
IV. What is the role of communication in our life?
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ІІІ Қорытынды
бӛлім.
ІV Рефлексия.

Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай түйіні»
Кӛрермен не дейді?
«Дауыс беру»
Оң жақ: қолдаймыз (ақ)
Сол жақ: қолдамаймыз (қара)

Таным білім беру саласы 12-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 12- «Таным» білім беру саласы
Күні:
Тақырыбы:
Мақсаты:

Сабақтың техни
калық құралжабдықтары:
І Кіріспе бӛлім

Оқытушының аты-жӛні
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Танымдық қабілеттің мәні
Танымның жалпы ұғымдарына сипаттама бере отырып, ондағы
мәселелерді ашып талдау, студенттердің әрбірінің жеке пікірлерін
тыңдай келе, ұтымды ой-тұжырымдарын ортаға салу, қорытындылау
кезеңін тиімді саралау.
Интерактивті тақта, компьютер, қаламсаптар, плакат немесе студент
санына қарай ақ парақтар.
Познание, когниция —это
уже
в
целом
совокупность
процессов,процедури методов приобретения знаний о явлениях и
закономерностях объективного
мира.
Познание —основной
предмет гносеологии. Устанавливая сущность познания, его формы и
принципы, теория познания стремится ответить на вопрос, как
возникает знание и как оно соотносится с действительностью.
Познание изучается не только философией. Существует ряд других
специальных наук и научных дисциплин, исследующих тот же
предмет: когнитивная психология, научная методология, история
науки, науковедение, социология знания и т. д. Однако большинство
этих наук изучает познание, рассматривая только его отдельные
аспекты. В целом познание остаѐтся особым предметом изучения
именно философии.

108

12-кестенің жалғасы
ІІ Негізгі бӛлім.

Кез келген ерікті студент жүргізеді: Қазір бізде танымдық қабілетті
жаттықтыру кезеңі болады. Релаксация арқылы ӛзгеше әлемге енейік.
Релаксация: «Гүлдер». (Әуен ойнап тұрады)
Жайлап тұрамыз және кӛзімізді жұмамыз. 2-3 рет демімізді
шығарамыз. Терең тыныс аламыз. Балалар біз бәріміз енді ӛсіп келе
жатырған гүлдерміз. Бірақ жай гүл емес әрбірің шығармашылыққа
тұла бойы тұнып тұрған гүлміз деп елестетіңіздер. Гүлдің түрі, түсі,
аты. Күн шықты? Гүлдер жайлап ашылып ӛсіп келеді. (Қолдарын
созады)
«Мен бақытты боламын» Бетімізге самал жел лебі еседі. Кенеттен
баяу жел соғады, гүлдер желмен жан-жаққа шайқалады (қолдарын
жан-жаққа шайқайды). Аспанға бұлт тӛніп, жаңбыр жауа бастайды.
Гүлдер тоңып, бүрсіп, жабылады (қолдарын тізе үстіне қойып бүрсіп
отырады). Бір уақытта күннің кӛзі күлімдеп, жайнап шығады, сол
уақытта гүлдер де құлпырып, жайнап ашыла бастайды (балалар үлкен
шеңбер жасап, бір үлкен гүл шоғына жиналады). Міне осы исі
аңқыған гүлдеріңді ең жақын, ең жақсы достарыңызға сыйлаңыздар.

ІІІ Қорытынды
бӛлім.

Analysis:
- Which flower do you represent?
- What is the name of the flower?
- Is this flower one?
- Are there rings?
- In conclusion, through this exercise we will get to know each other,
we will be in a good mood and have a good relationship. In this way
we discover and increase our cognitive abilities.

Шығармашылық білім беру саласы 13-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 13- «Шығармашылық» білім беру саласы
Күні:
Тақырыбы:
Мақсаты:

Сабақтың техникалық
құрал-жабдықтары:
І Кіріспе бӛлім

Оқытушының аты -жӛні
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Драманың бала қиялына әсері. (Абай Құнанбаевтың қара
сӛздеріндегі адамгершілік тәрбиесі)
Қазіргі таңдағы жастар арасындағы тәрбиеге ерекше кӛңіл бӛле
отырып, жұмыстар жасауға ұмтылыс. Тәрбиенің барлық
маңызды да ұтымды тұстарын Абайдың ешбір ӛшпес қара
сӛздері арқылы жастарға үлгі-ӛнеге беру. Сол ӛнеге негізінде
осы қара сӛздердің маңызды әрі жағымды тұстарын саралау.
А.Құнанбаевтың толық қара сӛздері жазылған кітапша немесе
мәлімет қағазы, интерактивті тақта, компьютер, түрлі сахналық
киімдер немесе рӛлге кіруге қажетті заттар
«Ойды қозғау»
«Адамзат баласының алдында үш айғақты зор міндет тұр: бірі бейбітшілікті, екіншісі - руханиятты, үшіншісі - табиғатты
қорғау һәм сақтап қалу. Бұлардың қай-қайсысы да біздің
тіршілігіміздің
басты
бағдары.
Бір
бірін толықтыратын ұғымдар. Осы үш бастауға Қазақстанның
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ІІ Негізгі бӛлім.

ІІІ Қорытынды бӛлім.

ғана емес, бүкіл әлемнің болашағы байлаулы» деп, Елбасы
Н.Ә.Назарбаев айтпақшы адамзат баласының ӛмір сүруіне
қажет деп танитын осы үш фактор. Жалпы, әлемдегі кез-келген
халықты алып қарасақ та ең алдымен тәлім-тәрбиеге, білімге,
адамгершілікке үндейді, болашақ ұрпақтың ӛн бойына рухани
азық сіңіруге тырысады. Ӛйткені тәлім-тәрбиенің, адамгершілік
қасиеттердің адам ӛмірінде алар орны ерекше. Атақты ғұлама
ғалым, әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр Әл-Фарабиде
«Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы» деген аталы
сӛзі бар. Осыдан-ақ тәрбиенің адам ӛміріндегі маңызын кӛруге
болады. Осы тұрғыдан келгенде қазақ халқының ұлы ақыны
Абай Құнанбайұлының ӛлеңдері мен қара сӛздері халыққа
ерекше тәрбие береді, адамгершілікке үндейді. Оңайдан қиынға
қарай, жақыннан жыраққа қарай, қызықты, күлкілі жайдан
үлкен толғаулы қорытындыға қарай біртіндеп жетектейді.
Барлығы адамзатты адамгершілікке жетелеу мақсатында еді.
Так что с его помощью рассмотреть на поверхности человек, не
то, что видит. Если человек с легкостью не опаздывает, то он
еще не упустит его, то не может сказать, что человек не может
быть сам», - сказал он. Поэтому, уважаемые студенты, на
примере «тридцать шестого слова», у вас есть чувство совести,
которое в настоящее время соприкасается с человеческим
нравством? Будет ли в молодежной игре всегда интуитивное
слово? На основе этих вопросов небольшая постановка.
Постановка 5-10 минут
«Ойдың түйінін саралау»
Үйірме жүргізушісінен бір ауыз сӛз: «Ұят кімде болса, иман
сонда» деген қазақтың мақалынан да ұятқа үлкен мән бергенін
кӛреміз. Сондықтан да ұлы ақынымыз Абай да бұл мәселеге аса
кӛңіл бӛліп, ӛскелең ұрпақтың ар-ұяттарын таза сақтауын арман
еткен. Бұл қара сӛздің бүгінгі таңда да тәрбиелік мәні зор.
Осы тұста студенттер айтылған ойды жалғастыра отырып,
сахналық қойылымды түйіндейді және сабақ барысында үйірме
бойынша ойларын жеткізеді. Олар ағылшын тілінде ойын
жеткізіп, түсіндіруге тырысады.
Үйірме жүргізушісі: In conclusion, we realized that the
words of our great poet Abai Kunanbayev are still necessary for our
lives. We received spiritual nourishment through his moral and
educative words, and we tried to correct ourselves. This means that
the poet understands the soul of the people. The poet's legacy is an
inexhaustible treasure of the people. Let every Kazakh have a lot of
meaningful words to learn ...
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Әлеумет білім беру саласы 14-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 14 - «Әлеумет» білім беру саласы
Күні:
Тақырыбы:
Мақсаты:
Сабақтың техникалық
құрал-жабдықтары:
І Кіріспе бӛлім

І Кіріспе бӛлім
ІІ Негізгі бӛлім.

ІІІ Қорытынды бӛлім.

Оқытушының аты-жӛні
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Командалық жұмыстың тиімділігі (Жүрегім толы мейірім.
Қайырымдылық акциясы)
Студенттердің командада жұмыс жасау арқылы бірін-бірі
қолдау, команда мүшелерінің пікірін құрметтеу.
Жүргізуші: Армысыздар қымбатты қонақтар, жүрегі мейірімге
толы ардақты, жаны жайсаң ұлағатты ұстаздар және студенттер!
Бүгінгі «Жүрегім толы мейірім» атты қайырымдылық
қамқорлық акциясына қош келдіңіздер!
Ведущий: Каждый, кто сейчас находится рядом с нами и
слышит нас, может подарить радость людям, которые
нуждаются в нашем внимании и участии. Все, у кого есть
желание творить добро, кто не очерствел душой может дарить
свои подарки, не ожидая в замен ничего.
In this regard, students of the club "Let's do it" have organized and
conducted a charity event "Qamqorlyq".
Жүргізуші: Қазақтың ұлы ақыны Абайдың «Адамзаттың бәрін
сүй бауырым» деген даналық сӛзінда айтылғандай «Жүрегім
толы мейірім» атты қайырымдылық қамқорлық акциясының
негізгі мақсаты: жас ұрпақтың бойына адамгершілік, ізгілік,
қамқорлық, қайырымдылық сияқты асыл қасиеттерді бойына
дарыту, мақсатында әлеуметтік жағынан қорғалмаған және
күнкӛрісі тӛмен отбасыларынан шыққан студенттерге
материалдық
кӛмек
кӛрсетуді
қолға
алып
отыр.
Ведущий 2: Хочется крикнуть людям:
Будьте щедрее на ласку,
Путь человека труден –
Мало похож на сказку
В мире без ласки, знайте,
Слѐзы, дожди, морозы,
Взрослым и детям, знайте,
Ласка нужна, не угрозы,
Стремитесь открыть хоть однажды
Звезду человечности в каждом.
We invite you to play your purchased lottery tickets, which are
organized as part of today's charity event " Qamqorlyq".
Жүргізуші: Осы «Жүрегім толы мейірім» атты қайырымдылық
қамқорлық акциясынан түскен қаражатқа университетіміздегі
әлеуметтік жағынан қорғалмаған және күнкӛрісі тӛмен
отбасыларынан шыққан студенттерге материалдық кӛмек
кӛрсетілді:
Университетімізде әлі де осындай игі істер жалғасын табады
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деп сенеміз. Ӛскелең ұрпаққа берген білімімізбен тәрбиеміз,
келешекте еліміздің ӛркендеп ӛсуі мен дамуына ықпал жасасын
деп тілейміз!

Қорыта келе, жүргізілген үйірме жұмысының оқу-тәрбие үдерісінде
ұйымдастырылуы студенттердің адамгершілік, зияткерлік, тілдік қабілеттерін
дамытуға үлкен ықпал етті деп есептейміз. Себебі, үйірме жұмысы барысында
ұйымдастырылған пікірсайыс, акция, дӛңгелек үстел сынды бес білім беру
саласына негізделген іс-шараларға қатысу арқылы студенттер үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытты.
2.3 Тәжірибелік-эксперименттік жҧмыс және оның нәтижелері
Зерттеу жұмысы бойынша 2017-2018 оқу жылдарында Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде эксперимент жұмысы жүргізілді.
Мұнда ғылыми зерттеу жұмысымыздың міндеттеріне сәйкес зерттеудің келесі
әдістері сараланып алынды: эксперимент, бақылау, сауалнама, тест, сұхбат,
жинақтау, қорыту, математикалық-статистикалық әдістер. Тәжірибелікэксперимент Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Педагогика және психология институты, Мектепке дейінгі білім беру және
әлеуметтік педагогика кафедрасы «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»
базасында
жүргізілді.
Қазақ
мемлекеттік
қыздар
педагогикалық
университетінің аталған мамандық студенттері бақылау тобы ретінде
белгіленді. Тәжірибелік және бақылау топтарынан барлығы 162 студент
қатысты, оның 80 бақылау тобында, 82 эксперименттік топта болды.
Тәжірибелік-педагогикалық
жұмыстың
мақсаты:
педагогикалық
университеттерде студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамыту жолдарын айқындау.
Тәжірибелік-педагогикалық эксперимент үш кезеңде (анықтау,
қалыптастыру, қорытындылау) ұйымдастырылды.
Тәжірибелік- педагогикалық жұмыстың міндеттері:
- университетте болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың ерекшеліктерін анықтау;
- студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда оқутанымдық іс-әрекетінің маңыздылығын кӛрсету;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда сӛйлеу әрекетінде кӛрінетіндіктен
оның сӛйлеу сапаларын: ойды дұрыс үш тілде жеткізуін, нақты пайымдауын,
мазмұндылығын, кӛңіл-күйін, кӛркемділігін, сӛздік қорының молдығын
кӛрсету;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда білімді меңгеруге байланысты
үштілдік коммуникативтік мәдениетін айқындау;
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- тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың қорытындысын сараптау
және оны талдау, ұсыныстар беру.
Тәжірибелік-эксперименттік
жұмысты
анықтау
эксперименті
педагогикалық университеттердің «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»
мамандықтары бойынша эксперменттік және бақылау топтарында жүргізілді.
Зерттеу мәселесі бойынша «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту» атты элективті курс талқыланды.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің
студенттерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға байланысты
сауалнамалар т.б. педагогикалық жұмыстар жүргізіліп, элективті курс
бойынша тапсырмалар беріліп, студенттердің білімдік деңгейлері анықталды.
Біріншісі - болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері әріптестерімен
үштілде еркін қарым-қатынас орната алады, оның пікіріне сол тілде толықтай
негізделген жауаптар ұсынады, әңгімелесу нормасын меңгерген, тілдік
коммуникациядағы тұлғалардың ӛзіне қатысты статусына (достарымен қарымқатынас жасауда еркін стиль, ал қоғамдық орындарда, бӛгде адамдармен
сӛйлесуде арнайы стиль); тілдік ортаны тиімді пайдаланады, ритмикалықинтонациялық және лексикалық-грамматикалық аспектілерде сол тілдің тілдік
нормаларынан ауытқымайды, сӛйлесу қоры бай, коммуникацияның қойылған
мақсатына сәйкес ӛз пікірін шынайы әрі сенімді түрде үш тілде жеткізуді шебер
меңгерген. Сол тілдің ауызша және жазбаша сӛйлеудің формаларын меңгерудің
дағдылары автоматтандырылған, алынған ақпаратқа сай қарым-қатынас жасау,
ӛзінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін, ӛзіндік бағалау іскерлігі
дамыған.
Екіншісі - болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері әріптестерімен
үштілде қарым-қатынас орната алады, оның пікіріне сол тілде негізделген
жауаптар ұсынады, әңгімелесу нормасын меңгерген, тілдік коммуникациядағы
тұлғалардың ӛзіне қатысты статусына (достарымен қарым-қатынас жасауда
еркін стиль, ал қоғамдық орындарда, бӛгде адамдармен сӛйлесуде арнайы
стиль); тілдік ортаны жақсы пайдаланады, ритмикалық-интонациялық және
лексикалық-грамматикалық аспектілерде сол тілдің тілдік нормаларынан
ауытқымайды, сӛйлесу қоры жеткілікті, коммуникацияның қойылған
мақсатына сәйкес ӛз пікірін үш тілде жеткізуді жақсы меңгерген. Сол тілдің
ауызша және жазбаша сӛйлеудің формаларын меңгерудің дағдылары жеткілікті,
алынған ақпаратқа сай қарым-қатынас жасауда, ӛзінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін, ӛзіндік бағалау іскерлігі дамыған.
Үшіншісі - болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтері әріптестерімен
үштілде қарым-қатынас орнатуда қиналады, оның пікіріне сол тілде жауаптар
ұсынады, әңгімелесу нормасын тӛмен деңгейде меңгерген, тілдік
коммуникациядағы тұлғалардың ӛзіне қатысты статусына (достарымен қарымқатынас жасауда еркін стиль, ал қоғамдық орындарда, бӛгде адамдармен
сӛйлесуде арнайы стиль); тілдік ортаны нашар пайдаланады, ритмикалық –
интонациялық және лексикалық-грамматикалық аспектілерде сол тілдің тілдік
нормаларынан ауытқымайды, сӛйлесу қоры жеткілікті емес, коммуникацияның
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қойылған мақсатына сәйкес ӛз пікірін үш тілде жеткізуді нашар меңгермеген.
Сол тілдің ауызша және жазбаша сӛйлеудің формаларын меңгерудің дағдылары
жеткіліксіз, алынған ақпаратқа сай қарым-қатынас жасауда, ӛзінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін, ӛзіндік бағалау іскерлігі жақсы дамымаған.
Зерттеу барысында мектепке дейінгі ұйым студенттерінің оқу-тәрбие
жұмысын ұйымдастыруда олардың үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда біліктілігін, дағдысын, үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін
анықтау мақсатында педагогикалық құжаттармен танысып, студенттерден
сауалнама, деңгейлік тест алынып, зерттеу мәселемізге байланысты
университеттің сабақтары мен педагогикалық практикаларға қатысып, олардың
мазмұнына талдау жұмыстары жасалды. Сонымен қатар «Мектепке дейінгі
білім беру және әлеуметтік педагогика» кафедрасы базасында МДҰ
меңгерушілеріне, әдіскерлеріне, тәрбиешілеріне арналған біліктілікті арттыру
мақсатында қайта даярлау курстары ұйымдастырылды. Курс 25 маусым мен 29
маусым 2018 ж. аралығында жүргізілді. Аталмыш курста «Мектепке дейінгі
ұйымдарда үштілді білім беруді енгізу» атты дәріс оқылды. Бұл курстың негізгі
мақсаты: меңгерушілерге, тәрбиешілерге және әдіскерлерге мектепке дейінгі
білім берудің жаңа парадигмасы, және бүлдіршіндер мен мектеп жасына дейінгі
балаларды оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологияларымен таныстыру.
Анықтау экспериментінің мақсаты:
- оқу-тәрбие үдерісінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда коммуникативтік
құзыреттілік деңгейін анықтау;
- оқу-тәрбие үдерісінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда кәсіби іс-әрекеттегі
мотивтерін анықтау;
- оқу-тәрбие үдерісінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда студенттердің «үштілдік»
білім беру бойынша кӛзқарасын анықтау;
- болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда тілдік (қазақ, орыс, ағылшын)
деңгейін анықтау.
Анықтау экпериментінің мақсатына жету үшін коммуникативтік
құзыреттілік деңгейі мен негізгі коммуникативтік шеберліктің қалыптасуын
анықтауға арналған Л. Михельсонның (бейімдеген Ю.З. Гильбух)
коммуникативтік құзыреттілік әдістемесі қолданылды.
Л. Михельсонның (бейімдеген Ю.З. Гильбух) коммуникативтік
құзыреттілік әдістемесін қолданудың мақсаты: студенттердің коммуникативтік
құзыреттілік деңгейі мен негізгі коммуникативтік шеберліктің қалыптасуын
анықтау.
Л. Михельсонның әдістемесі (аударған және бейімдеген Ю.З. Гильбух)
коммуникативтік құзыреттілік деңгейі мен негізгі коммуникативтік шеберліктің
қалыптасуын анықтауға арналған.
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Студенттердің «коммуникативтік құзыреттілік» ұғым деңгейін анықтауға
арналған сауалнама сұрақтары:
1) Педагогикалық үдерістегі қарым-қатынас дегенді қалай түсінесіз?
2) Коммуникативтік құзыреттілік ұғымын қалай түсінесіз?
3) Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін қандай тілдік
заңдылықтарды білу қажет?
4) Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру дегенді қалай түсінесіз?
5) Коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан маман қандай болуы
керек?
6) Ӛзіңізді коммуникативтік құзыреттілігі қандай деңгейде қалыптасқан
маманмын деп ойлайсыз?
7) Коммуникативтік
құзыреттілікті
қалыптастыруда
қандай
педагогикалық технология тиімді деп ойлайсыз?
8) Мектепке дейінгі ұйым маманыныңкоммуникативтік құзыреттілігіне
сипаттама беріп кӛріңіз.
9) Тілдік дағдыларға не жатады? Мысал келтіріп дәлелдеңіз.
10) 10) Коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан маман деп кімді
айтар едіңіз?
Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың анықтау кезеңі бойынша
коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің пайыздық кӛрсеткіштері 15- кестеде
кӛрсетілген.
Кесте 15 - Анықтау кезеңі бойынша коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің
пайыздық кӛрсеткіштері
Пайымдаулар
Кәсіби іс-әрекет мотивтері (№ Р/с):
1. Қ Педагогикалық үдерістегі
қарым-қатынас дегенді қалай
түсінесіз?
2. Коммуникативтік құзыреттілік
ұғымын қалай түсінесіз?
3. Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыру үшін қандай тілдік
заңдылықтарды білу қажет?
4.Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыру дегенді қалай
түсінесіз?
5. Коммуникативтік құзыреттілігі
қалыптасқан маман қандай болуы
керек?
6. Ӛзіңізді коммуникативтік
құзыреттілігі қандай деңгейде
қалыптасқан маманмын деп
ойлайсыз?
7. Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыруда қандай

Абай атындағы ҚазҰПУ
(82 студент)
ж/д
о/д
қ/д
%
%
%
27
24,9
48,1
(22)
(20)
(40)

КазҰҚПУ
(80 студент)
ж/д
о/д
%
%
30,2
29
(24)
(23)

қ/д
%
40,8
(33)

21,3 (17)

33,2
(27)
49,8
41)

45,5
(38)
23,8
(19)

22,5
(18)
30
(25)

31,2
(25)
53,9
(42)

46,3
(37)
16,1
(13)

49,3
(40)

32,3
(27)

18,4
(15)

52,4
(42)

17,3
(14)

30,3
(24)

39,8
(33)

33,1
(27)

27,1
(22)

41
(33)

29,8
(24)

29,2
(23)

41,5
(34)

29,8
(24)

28,7
(24)

35
(28)

27,2
(22)

37,8
(30)

45,5
(37)

48,9
(40)

5,6
(5)

48,2
(39)

50,1
(40)

1,7
(1)

26,4 (22)
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15-кестенің жалғасы
педагогикалық технология тиімді
деп ойлайсыз?
8. Мектепке дейінгі ұйым
маманыныңкоммуникативтік
құзыреттілігіне сипаттама беріп
кӛріңіз.
9. Тілдік дағдыларға не жатады?
Мысал келтіріп дәлелдеңіз
10. Коммуникативтік құзыреттілігі
қалыптасқан маман деп кімді айтар
едіңіз?
Жалпы

50
(41)

29,2
(24)

20,8
(17)

65,2
(52)

30,8
(25)

4
(3)

57,2
(47)
47
(38)

19,7
(16)
36,1
(30)

23,1
(19)
16,9
(14)

44,3
(35)
46,2
(37)

29,9
(24)
33,8
(27)

25,8
(21)
20
(16)

40,5

33,7

25,8

41,5

33,3

25,2

Студенттердің экспериментке дейінгі анықтау кезеңі бойынша
коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің диаграммасы 3- суретте кӛрсетілген.

Сурет 3- Студенттердің экспериментке дейінгі анықтау кезеңі бойынша
коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің диаграммасы
Л. Михельсонның әдістемесі бойынша қалыптарстырушы кезеңнің
эксперименттен кейінгі коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің пайыздық
кӛрсеткіштері 16-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 16 – Қалыптастырушы кезең бойынша эксперименттен кейінгі
коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің пайыздық кӛрсеткіштері
Пайымдаулар
Кәсіби іс-әрекет мотивтері (№ Р/с):
1. Педагогикалық үдерістегі қарымқатынас дегенді қалай түсінесіз?
2. Коммуникативтік құзыреттілік
ұғымын қалай түсінесіз?

Абай атындағы ҚазҰПУ
(82 студент)
ж/д
о/д
қ/д
%
%
%
58,2
31,1
10,7
(48)
(25)
(9)
55,2
40,5
4,3
(45)
(33)
(4)
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ж/д
%
33,1
(26)
40
(32)

КазҰҚПУ
(80 студент)
о/д
қ/д
%
%
31,2
35,7
(25)
(29)
34,4
25,6
(28)
(20)

16-кестенің жалғасы
3. Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыру үшін қандай тілдік
заңдылықтарды білу қажет?
4.Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыру дегенді қалай
түсінесіз?

58,4
(48)

34,9
(29)

6,7 (5)

38
(30)

27,3
(22)

34,7
(28)

52
(43)

35,4
(29)

12,6
(10)

47
(38)

30,4
(24)

22,6
(18)

5. Коммуникативтік құзыреттілігі
қалыптасқан маман қандай болуы
керек?
6.Ӛзіңізді коммуникативтік
құзыреттілігі қандай деңгейде
қалыптасқан маманмын деп
ойлайсыз?

56,9
(47)

36,4
(30)

6,7
(5)

44,1
(35)

27,6
(22)

28,3
(23)

53,6
(44)

32,8
(27)

13,6
(11)

37
(30)

26,7
(21)

36,3
(29)

7. Коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастыруда қандай
педагогикалық технология тиімді
деп ойлайсыз?
8. Мектепке дейінгі ұйым
маманыныңкоммуникативтік
құзыреттілігіне сипаттама беріп
кӛріңіз.
9. Тілдік дағдыларға не жатады?
Мысал келтіріп дәлелдеңіз
10. Коммуникативтік құзыреттілігі
қалыптасқан маман деп кімді айтар
едіңіз?
Жалпы

55
(45)

37
(30)

8
(7)

51,1
(41)

47,5
(38)

1,4
(1)

63,3
(52)

33,3
(27)

3,4
(3)

58,3
(47)

28,2
(23)

13,5
(10)

63,1
(52)
60,3
(49)

35,5
(29)
35,1
(29)

1,4
(1)
4,6
(4)

45,7
(38)
49,4
(40)

27,5
(22)
31,2
(25)

26,8
(20)
19,4
(15)

57,6

35,2

7,2

44,37

31,2

24,43

Студенттердің қалыптастырушы кезең бойынша эксперименттен кейінгі
коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің диаграммасы 4-суретте кӛрсетілген.

Сурет 4- Студенттердің қалыптастырушы кезең бойынша эксперименттен
кейінгі коммуникативтік құзыреттілік деңгейінің диаграммасы
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Анықтау эксперименті барысында жүргізілген жұмыстар нәтижесі
тӛмендегідей ой тұжырымдауға мүмкіндік берді:
- оқытушылардың шетел тілі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, кәсіби бағытталған
шетел тілі пәнінің мазмұнын студенттерге меңгерту барысында олардың
логикалық ойлауы мен шет тілін меңгерту жұмыстарының ӛз деңгейінде
ұйымдастырылмайтындығы;
- студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытатын проблемалық
жағдаяттардың ӛте сирек қолданылатындығы;
- коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда жүйелі сӛйлеуіне әсер
ететін «тірек сӛздерді» пайдалануға аз кӛңіл бӛлетіндігі;
- ӛзіндік жұмыстарды орындатқанмен, оның нәтижесін қорытуда
студенттердің белсенділігін, сӛйлеу мәнерін бір-бірімен қатысын күшейтетін
тәсілдердің ӛте сирек қолданылатындығы;
- жұптық, топтық жұмыстарда студенттердің коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуға жете мән берілмейтіндігі.
Осылардың салдарынан студенттердің үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын)
сӛздік қорының аздығы, сӛйлеу шеберлігінің тӛмендігі туындайтыны мәлім.
Сонымен қатар, студенттердің бірін-бірі тыңдау, бірігіп қорытынды шығару
сияқты психологиялық бірлестікке үйренбегендігі, ӛзін-ӛзі жүзеге асыруы мен
ӛзін-ӛзі дамытуының, ӛзіне және топтағы студенттердің білімін бағалай
білуінің тӛмендігі және т.б. айтуға болады.
Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға арналған
сауалнама, сұрақтар, әртүрлі деңгейде болды. Сауалнамадағы кейбір сұрақтарға
болашақ мамандардың оқу-танымдық іс-әрекеті тәжірибесінің қалыптасуына,
екінші бӛлігі коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру құралдарына
арналды. Сауалнама бойынша оқытушылар студенттердің оқу іc-әрекетінде
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру басты мәселе екендігі саналы
түрде түсінетіні, бірақ оқу іс-әрекеті мен коммуникативтік құзыреттілігі туралы
білімдері жеткіліксіздігі, тәжірибе және жобалау әрекеті туралы мағлұматтары
толық емес екендігі анықталды. Бұл кемшіліктер студенттердің оқу ісәрекетінде коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі бойынша
арнайы әдістеменің болмауымен түсіндіріледі.
Студенттердің коммуникативтік құзыреттілік деңгейі мен негізгі
коммуникативтік шеберліктің қалыптасуын анықтауға арналған әдістеме
нәтижесі бойынша анықтау кезеңінде эксперименттік топта жетік деңгей – 40,5
%, орта деңгей – 33,7 %, қарапайым деңгей -25,8%, ал бақылау тобы бойынша
жетік деңгей- 41,5 %, орта деңгей – 33,3 %, қарапайым деңгей – 25,2 %
кӛрсеткіштер анықталды. Қалыптастыру кезеңі бойынша эксперименттік топта
жетік деңгей – 57,6%, орта деңгей – 35,2 %, қарапайым деңгей -7,2 % болды, ал
бақылау тобында жетік деңгей- 44, 3%, орта деңгей – 31,2 %, қарапайым деңгей
– 24,4 % кӛрсетті. Эксперменттік топ пен бақылау тобының арасындағы
айырмашылықты кӛруге болады.
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Зерттеу жұмысымыз бойынша студенттердің үштілдік білім туралы
кӛзқарастарын анықтау үшін тӛмендегідей сауалнама жүргізілді 17-кестеде
кӛрсетілген.
Кесте 17–«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары
негізіндегі авторлық сауалнаманың анықтау кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері
Сауалнама сұрақтары

Абай атындағы ҚазҰПУ
Иә
жоқ Жауап
беруге
қиналамын
Мен ӛз ана тілімді жетік 100 0 (0) 0 (0)
білемін, сонымен қатар басқа (82)
да тілдерді де үйренгім келеді,
сіз қалай ойлайсыз
Ӛзге тілдерді танып білуге жиі 35,5 34,5 30
уақыт бӛлемін...
(29) (28) (25)
Мен үш тілді ортада диалогтар, 14,2 65,8 20
әңгіме, сұхбат жасай аламын
(12) (54)
(16)
Қоғам талабына сай үш тілді 40,6 50
9,4
маман болуға дайынмын деп (33) (41)
(8)
ойлайсыз ба?
Сіздің «үштілдік коммуни- 43,5 33,4 23,1
кативтік құзыреттілік» туралы (36) (27)
(19)
кӛзқарасыңыз?
Үштілді білім беру жағдайында 40,8 32,4 26,8
алған теориялық біліміңізді (33) (27) (22)
практикада қолдана аламын деп
ойлайсыз ба?
Қазіргі таңда маман үшін 46,8 36,1 17,1
үштілді меңгеру қажет деп (38) (30) (14)
ойлайсыз ба?
Үштілді
коммуникативтік 49,4 30,9 19,7
құзыреттілікті дамыту үшін (41) (25)
(16)
заманауи
технологияларды
пайдалану
маңызды
деп
ойлайсыз ба?
Сіз
таңдаған
мамандық 40
35
25
бойынша
университет (33) (29) (20)
қабырғасында
оқытылатын
тілдік (қазақ, орыс, ағылшын)
пәндердің
жүргізілуі
сізді
қанағаттандырады ма?

КазҰҚПУ
Иә
жоқ

Мектепке
дейінгі
ұйым
мамандары
үшін
үштілді
құзыреттілікті
дамыту
мақсатында
жүргізілетін
жұмыстарға кӛңіліңіз толады
ма?
Үштілді білім беру жағдайында
сіздің тілдік (қазақ, орыс,

Жауап беруге
қиналамын

100
(80)

0 (0)

0 (0)

42
(34)
15
(12)
39,2
(31)

26
(21)
64,5
(52)
51,4
(41)

32
(25)
20,5
(16)
9,4
(8)

44,1
(35)

33,1
(26)

22,8
(19)

45
(36)

32
(26)

23
(18)

47
(38)

35
(28)

18
(14)

49,1
(39)

30,8
(25)

20,1
(16)

44
(35)

35,5
(28)

20,5
(17)

42,8
(35)

32,1
(26)

25,1
(21)

45,3
(36)

30,2
(24)

24,5
(20)

45,2
(37)

30
(25)

24,8
(20)

47
(38)

28
(22)

25
(20)
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17-кестенің жалғасы
ағылшын) дайындығыңыздың
деңгейі қалай ?
Үштілдік
коммуникативтік 44,2
құзыреттілікті дамыту жолында (36)
бәсекеге қабілетті маман болу
дегенді қалай түсінесіз?
Жалпы
45,3

40
(33)

15,8
(13)

47
(38)

37
(30)

16
(12)

35

19,7

47

33,6

19,4

«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары негізіндегі
авторлық сауалнаманың анықтау кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің
диаграммасы 5-суретте кӛрсетілген.

Сурет 5- –«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары
негізіндегі авторлық сауалнаманың анықтау кезеңінің пайыздық
кӛрсеткіштерінің диаграммасы
«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары негізіндегі
авторлық сауалнаманың қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері 18кестеде кӛрсетілген.
Кесте 18 - «Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарасы
негізіндегі авторлық сауалнаманың қалыптастыру кезеңінің пайыздық
кӛрсеткіштері
Сауалнама сұрақтары

Абай атындағы ҚазҰПУ
Иә
жоқ Жауап
беруге
қиналамын
Мен ӛз ана тілімді жетік 100 0 (0) 0 (0)
білемін, сонымен қатар басқа (82)
да тілдерді де үйренгім келеді,
сіз қалай ойлайсыз?
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КазҰҚПУ
Иә
жоқ

100
(80)

0 (0)

Жауап
беруге
қиналамын
0 (0)

18-кестенің жалғасы
Ӛзге тілдерді танып білуге жиі
уақыт бӛлемін...
Мен үш тілді ортада диалогтар,
әңгіме, сұхбат жасай аламын
Қоғам талабына сай үш тілді
маман болуға дайынмын деп
ойлайсыз ба?
Сіздің
«үштілдік
коммуникативтік құзыреттілік»
туралы кӛзқарасыңыз?
Үштілді білім беру жағдайында
алған теориялық біліміңізді
практикада қолдана аламын деп
ойлайсыз ба?
Қазіргі таңда маман үшін
үштілді меңгеру қажет деп
ойлайсыз ба?
Үштілді
коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту үшін
заманауи
технологияларды
пайдалану
маңызды
деп
ойлайсыз ба?
Сіз
таңдаған
мамандық
бойынша
университет
қабырғасында
оқытылатын
тілдік (қазақ, орыс, ағылшын)
пәндердің
жүргізілуі
сізді
қанағаттандырады ма?
Мектепке
дейінгі
ұйым
мамандары
үшін
үштілді
құзыреттілікті дамыту мақсатында жүргізілетін жұмыстарға
кӛңіліңіз толады ма?
Үштілді білім беру жағдайында
сіздің тілдік (қазақ, орыс,
ағылшын) дайындығыңыздың
деңгейі қалай ?
Үштілдік
коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту жолында
бәсекеге қабілетті маман болу
дегенді қалай түсінесіз?
Жалпы

63
(52)
55
(45)
55,7
(46)

35
(28)
40,5
(33)
40
(33)

2
(2)
4,5
(4)
4,3
(3)

35,5
(29)
14,2
(12)
40,6
(33)

34,5
(28)
65,8
(54)
50
(41)

30
(25)
20
(16)
9,4

60,5
(50)

35,6
(29)

3,9
(3)

43,5
(36)

33,4
(27)

(8)
23,1
(19)

62,5
(51)

28,8
(24)

8,7
(7)

40,8
(33)

32,4
(27)

26,8
(22)

60,1
(49)

35,8
(30)

4,1
(3)

46,8
(38)

36,1(
30)

17,1
(14)

55,2
(46)

35,4
(29)

9,4
(7)

49,4
(41)

30,9
(25)

19,7
(16)

56,7
(46)

28,2
(23)

15,1
(13)

40
(33)

35
(29)

25
(20)

65
(53)

28
(23)

7
(6)

42,8
(35)

32,1(
26)

25,1
(21)

55,6
(37)

31
(9)

13,4
(36)

45,2
(37)

30
(25)

24,8
(20)

55
(45)

22
(18)

23
(19)

44,2
(36)

40
(33)

15,8
(13)

62,1

30

7,9

45,3

35

19,7
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«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары негізіндегі
авторлық сауалнаманың қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің
диаграммасы 6-суретте кӛрсетілген.

Сурет 6- –«Үштілдік» білім беру бойынша студенттердің кӛзқарастары
негізіндегі авторлық сауалнаманың қалыптастыру кезеңінің пайыздық
кӛрсеткіштерінің диаграммасы
Жалпы сауалнаманың нәтижелерінің талдауы студенттердің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігінің тӛмен дәрежеде дамымағандығын байқатты,
себебі студенттердің кӛпшілігінің тілді үйренуге деген қызығушылығын
білдірсе де, қарым-қатынасқа ӛз ана тілдерінде ғана түсетіндігін, ал шетел
тілінде басқа ұлт ӛкілдерімен ӛз ойларын жеткізу дағдысының тӛмен екендігі,
сонымен бірге үштілдік коммуникативтік құзыреттілік ұғымынан бейхабар
екені байқалды.
Эксперимент жұмысын жүргізуге дейінгі жүргізілген сауалнама нәтижесі
университет қабырғасында орыс
(қазақ), ағылшын тілдері пәндерінің
жүргізілуінің орташа деңгейі кӛрсетілген. Сонымен бірге тілдерді үйрету
барысында заманауи технологиялардың маңыздылығын кӛпшілік студент
түсінген. Зерттеу мәліметіне сүйенетін болсақ студенттер үштілді білім беру
жағдайында тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) дайындығының қандай деңгейде
екендігіне байланысты сұрақ қиындық туғызды.
Авторлық сауалнамаға анықтау кезеңі бойынша эксперименттік топта ия
– 45,3%, жоқ – 35%, жауап беруге қиналғандар – 19,7% құрады, ал бақылау
тобы бойынша ия- 47 %, жоқ – 33, 6%, жауап беруге қиналатындар – 19,4
кӛрсетті. Сауалнамаға қалыптастыру кезеңі бойынша эксперименттік топта ия62,1%, жоқ- 30%, жауап беруге қиналатындар- 7,9 % болды, ал бақылау тобы
бойынша ия- 45,3 %, жоқ – 35 %, жауап беруге қиналатындар – 19,7 %.
Зерттеу жұмысымыздың анықтау эксперименті барысында студенттердің
тілдік деңгейін анықтау мақсатында «Macmillan» баспасының диагностикалық
тесті алынды. Тест 50 сұрақтан тұрады, 40 сұрақ грамматикалық сұрақтар, 10
сұрақ сӛздік қорын анықтау үшін арналған. Орыс тілінен 40 сұрақтан тұратын
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«ММУ-дің орыс тілінің оқу орталығы» тілдік деңгейін анықтауға арналған тест
алынды. Қазақ тілінен «Caspian Training Group» орталығының 50 сұрақтан
тұратын тесті алынған болатын.
Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау бойынша анықтау
кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері 19-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 19 - Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау бойынша
анықтау кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері.
Тілдік
деңгейлік
кӛрсеткіштер
Деңгей
Қазақ тілі
Орыс тілі
Ағылшын тілі
Жалпы

Абай атындағы ҚазҰПУ
(82 студент)
Жетік
(С1-С2),%
74,4 (61)
53,7 (44)
30 (25)
52,7

Орта
Қарапайым
(В1-В2),% (А1-А2),%
15,8 (13)
9,8 (8)
38 (31)
8,3 (7)
49,2 (40)
20,8 (17)
34,3
13

КазҰҚПУ
(80 студент)
Жетік
(С1-С2),%
73,6(59)
52,5 (42)
32,1 (26)
52,7

Орта
Қарапайым
(В1-В2),% (А1-А2),%
16,6 (13)
9,8 (8)
37,8 (30)
9,7 (8)
47,9 (38)
20 (16)
34,1
13,2

Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау бойынша анықтау
кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің диаграммасы 7-суреттер кӛрсетілген.

Сурет 7- Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау
бойынша анықтау кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің диаграммасы
Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау бойынша
қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері 20-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 20 - Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау
бойынша қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштері
Тілдік
деңгейлік
кӛрсеткіштер

Абай атындағы ҚазҰПУ
(82 студент)
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КазҰҚПУ
(80 студент)

20-кестенің жалғасы
Деңгей
Қазақ тілі
Орыс тілі
Ағылшын
тілі
Жалпы

Жетік
(С1С2),%
89,4 (73)
70,7 (58)
47,5 (39)

Орта
(В1В2),%
7,1 (6)
19,5 (16)
36,9 (30)

Қарапайым
(А1А2),%
3,5 (3)
9,8 (8)
15,6 (13)

Жетік
(С1С2),%
74,5 (61)
53,2 (44)
30,3 (25)

Орта
Қарапайым(А1(В1-В2),% А2),%
15,9 (13)
38,3 (31)
49,3 (40)

9,6 (8)
8,5 (7)
20,4 (17)

69,2

21,2

9,6

52,7

34,5

12,8

Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау бойынша
қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің диаграммасы 8-суретте
кӛрсетілген.

Сурет 8- Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейін диагностикалау
бойынша қалыптастыру кезеңінің пайыздық кӛрсеткіштерінің диаграммасы
Тілдік (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейді диагностикалау бойынша анықтау
кезеңінің эксперименттік топтағы кӛрсеткіші, жетік деңгей – 35,8%, орта
деңгей- 31,3%, қарапайым деңгей-32,9% болды, бақылау тобында жетік деңгей
– 32,5%, орта деңгей- 30,1%, қарапайым деңгей – 37,4 % кӛрсетті.
Қалыптастыру кезеңі бойынша эксперименттік топта жетік деңгей – 52,7%,
орта деңгей- 34, 3%, қарапайым деңгей-13% құрады, ал бақылау тобында жетік
деңгей – 33,7%, орта деңгей- 30,3%, қарапайым деңгей – 36 % кӛрсеткен.
Сонымен қатар, зерттеу жұмысымыздың айқындау эксперименті
міндетінің нәтижесін анықтау мақсатында студенттердің кәсіби іс-әрекеттегі
мотивін тексеруді жӛн кӛрдік.
А. Реанның модификациясымен «Кәсіби іс-әрекеттің мотивациясы» атты
К.Замфирдің әдістемесін қолдану мақсаты - кәсіби іс-әрекет мотивтерін
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту жағдайында анықтау.
Әдістеменің негізі ретінде ішкі және сыртқы мотив туралы тұжырымдама
алынды. Сыналушыларға кәсіби іс-әрекеттегі мотивтер тізімі беріледі және
нұсқау ұсынылады. Нұсқаудың мазмұны тізімдегі ұсыныстардың мәніне қарай
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бес баллдық жүйемен ӛзін-ӛзі бағалау. Алынған мәліметтер негізінде, сынақ
кілтіне сәйкес, нәтижелері ӛңделіп талқыланады. Біздің зерттеуімізде,
кӛрсетілген критерийлерге және тұлғаның үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамыту кӛрсеткіштеріне сәйкес, ішкі мотивінің кӛрсеткіштері
қолданылады, олар үштілдік коммуникативтік құзыреттіліктің басты шарты,
кӛзі болып танылады. Ал сыртқы мотив тұлғада қоршаған ортаның (оқытушы
мен ата-аналардың талаптары, т.с.с) ықпалымен туындайды [166].
Бұл әдістемеге Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
5B010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 82
студенті мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 5B010100«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 80 студенті қатысты.
Нәтижелерін ӛңдеу. Ішкі мотивтерінің (ІМ) кӛрсеткіштері, сыртқы
жағымды (СЖ-ды М) және сыртқы жағымсыз (СЖ-сыз М) мотивтерінің
пайыздық кӛрсеткіштері 21-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 21- Студенттердің анықтау кезеңі бойынша кәсіби іс-әрекеттегі
мотивтерінің пайыздық кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіштер
Кәсіби іс-әрекет
мотивтері (№ Р/с):

1. Қаржылай айлық
2. Жұмыс бойынша
ӛсуге ұмтылыс
3. Бастықтың немесе
әріптестердің сынынан
қашуға ұмтылыс
4. Жазалау немесе
қолайсыз
мүмкіндіктерден
қашуға ұмтылыс
5. Әлеуметтік
жетістіктерге және
басқалардың
сыйлауына қажеттілік
6. Жұмыс үрдісіне
және нәтижесіне
қанағаттану
7. Сол іс-әрекетте ӛзін
толық іске асыру
мүмкіндіктері
Жалпы

Абай атындағы ҚазҰПУ
(82 студент)
ІМСЖ-ды
СЖ-сыз
Ішкі
МMмотив сыртқы
сыртқы
%
жағымды жағымсыз
мотив
мотив
%
%
28,2
24
47,8
(23)
(20)
(39)
34,8
26,3
38,9
(29)
(21)
(32)
56,7
22,1
21,2
(46)
(17)
(17)

30,1
(24)
35,9
(29)
58,3
(47)

КазҰҚПУ
(80 студент)
СЖ-ды
СЖ-сыз
МMсыртқы
сыртқы
жағымды жағымсыз
мотив
мотив
%
%
25,2
44,7
(20)
(36)
18,6
45,5
(15)
(36)
24,9
16,8
(20)
(13)

ІМІшкі
мотив
%

29,2
(24)

60,5
(50)

10,3
(8)

30,8
(25)

47,2
(38)

22
(17)

46,3
(38)

28,8
(24)

24,9
(20)

47
(38)

31,6
(25)

21,4
(17)

64,2
(53)

11,6
(10)

24,2
(19)

66,3
(53)

13,5
(11)

20,2
(16)

49,9
(41)

23,8
(20)

26,3
(21)

51,3
(41)

35,7
(29)

13
(10)

44,2

28,2

27,6

45,7

28,1

26,2
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Студенттердің анықтау кезеңі бойынша кәсіби іс-әрекеттегі мотивтерінің
пайыздық кӛосеткіштері 9-суретте кӛрсетілген.

Cурет 9- Студенттердің анықтау кезеңі бойынша кәсіби іс-әрекеттегі
мотивтерінің диаграммасы
Студенттердің қалыптастыру кезеңі бойынша кәсіби іс-әрекеттегі
мотивтерінің пайыздық кӛрсеткіштері 22-кестеде кӛрсетілген.
Кесте 22- Студенттердің қалыптастыру кезеңі бойынша кәсіби ісәрекеттегі мотивтерінің пайыздық кӛрсеткіштері
Кӛрсеткіштер
Кәсіби іс-әрекет
мотивтері (№ Р/с):

ІМІшкі
мотив
%

1. Қаржылай айлық

58 (48)

2. Жұмыс бойынша
ӛсуге ұмтылыс
3. Бастықтың немесе
әріптестердің сынынан
қашуға ұмтылыс
4. Жазалау немесе
қолайсыз
мүмкіндіктерден
қашуға ұмтылыс
5. Әлеуметтік
жетістіктерге және
басқалардың

49,2
(40)
57,5
(47)

Абай атындағы
ҚазҰПУ
СЖ-ды
СЖ-сыз
МMсыртқы
сыртқы
жағымд жағымсыз
ы мотив мотив
%
%
33,2
8,8
(27)
(7)
42,7
8,1
(35)
(7)
35,8
6,7
(29)
(6)

71,7
(59)

25,6
(21)

64,3
(53)

32,8
(27)

КазҰҚПУ

28
(23)
19,2
(16)
27,5
(22)

СЖ-ды
Мсыртқы
жағымд
ы мотив
%
25,2
(21)
34,3
(28)
51,8
(42)

СЖ-сыз
Mсыртқы
жағымсы
з мотив
%
46,8
(38)
46,5
(38)
20,7
(18)

2,7
(2)

71,7
(59)

25,6
(21)

2,7
(2)

2,9
(2)

54,3
(44)

42,8
(35)

2,9
(3)

126

ІМІшкі
мотив
%

22-кестенің жалғасы
сыйлауына қажеттілік
6. Жұмыс үрдісіне және
нәтижесіне қанағаттану
7. Сол іс-әрекетте ӛзін
толық іске асыру
мүмкіндіктері
Жалпы

55,5
(46)
58,9
(48)

35,2
(29)
35,5
(29)

9,3
(8)
5,6
(5)

15,1
(12)
48,9
(40)

61,6
(51)
45,5
(37)

23,3
(19)
5,6
(5)

59,3

34,4

6,3

37,8

41

21,2

Студенттердің қалыптастырушы кезеңі бойынша кәсіби іс-әрекеттегі
мотивтерінің диаграммасы 10-суретте кӛрсетілген.

Сурет 10- Студенттердің қалыптастырушы кезеңі бойынша кәсіби ісәрекеттегі мотивтерінің диаграммасы
Кәсіби іс-әрекеттің мотиві бойынша эксперименттік топта ішкі мотив –
44,2%, сыртқы жағымды мотив -28,2%, сыртқы жағымсыз мотив -27,6% болды,
ал бақылау тобында іщкі мотив- 45,7%, сыртқы жағымды мотив- 28,1%, сыртқы
жағымсыз мотив- 26,2% кӛрсетті. Қалыптастыру кезеңі бойынша
эксперименттік топта ішкі мотив - 59,3%, сыртқы жағымды мотив – 34,4%,
сыртқы жағымсыз мотив- 6,3% болса, бақылау тобында ішкі мотив – 37,8%,
сыртқы жағымды мотив- 41%, сыртқы жағымсыз мотив- 21,2% құрады.
Сонымен, тәжірибелік-эксперименттің анықтау кезеңі мен қалыптастыру
кезеңінің айырмашылығы бұл зерттеудің ӛзектілігін және болашақ мектепке
дейінгі ұйым педагогтерінің
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуда,
үштілдік қарым-қатынас жасауда қажеттілігін, сонымен қатар, оқытудың тиісті
әдістемелік жүйесін жасау керектігін кӛрсетті.
Тәжірибелік-эксперименттің екінші кезеңі 2018-2019 жылдары ӛткізілді.
Қалыптастырушы эксперименттің мақсаты элективті курсты қамтумен
әзірленген модель негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
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үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды оқу-тәрбие үдерісінде
жүзеге асыру. Зерттеу болжамын тексеру оның міндеті болып табылады.
Бұл кезеңде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі
мен әдістемелік жүйенің тиімділігін тексеру болды.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттіліктің компоненттерге сәйкес әдістемелердің нәтижесі 23-кестеде
кӛрсетілген.
Кесте 23- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттіліктің компоненттерге сәйкес әдістемелердің
нәтижесінің пайыздық кӛрсеткіштері
Компоненттері Деңгейлер

Мотивациялық Қарапайым
Орта
Жетік
Танымдық
Қарапайым
Орта
Жетік
Іс-әрекеттік
Қарапайым
Орта
Жетік
Рефлексивтік Қарапайым
Орта
Жетік

Абай атындағы КазҰҚПУ
ҚазҰПУ
Тәжірибелік
Бақылау
топ (82)
тобы (80)
Қалыптастырушы
экспериментке дейін
19,6% (16)
19,2%(15)
15% (12)
80.8%(65)
65.4% (54)
0% (0)
19.9% (16)
32,9%
20,1% (17)
76,1%
60% (49)
0% (0)
16,56% (14)
9% (7)
8,39% (7)
91% (73)
75,05% (61)
0% (0)
17,7% (15)
5% (4)
10% (8)
95%(76)
72,3% 59
%(0)

Абай атындағы КазҰҚПУ
ҚазҰПУ
Тәжірибелік
Бақылау
топ (82)
тобы (80)
Қалыптастырушы
эксперименттен кейін
0% (0)
18,8%(15)
19.5% (16)
81.3% (65)
80.5% 66
0% (0)
0% (0)
13.8 % (11)
23.1% (19)
86.2% (69)
76.9% (63)
0% (0)
0% (0)
8.9% (7)
9.8% (8)
91.1% (73)
90.2% (74)
0% (0)
0% (0)
3.8% (3)
11% (9)
96.2% (77)
89% (73)
0% (0)

Анықтау кезеңі бойынша экспериментке дейінгі диаграммасы 11-суретте
кӛрсетілген

Сурет 11- Анықтау кезеңі бойынша экспериментке дейінгі пайыздық
кӛрсеткіш диаграммасы
128

Қалыптастырушы кезең бойынша эксперименттен кейін пайыздық
кӛрсеткіш диаграммасы12-суретте кӛрсетілген.

Сурет 12- Қалыптастырушы кезең бойынша эксперименттен кейінгі
пайыздық кӛрсеткіш диаграммасы
Кесте 24 – Бақылау және эксперименттік топ студенттерінің нәтижелері
Бақылау тобы
Жазылым
(балл)

№

Тыңдалым
(балл)

Оқылым
(балл)

Айтылым
(балл)
5

1
1
2
3
...
75
76
77
78
79
80

2
60
55
62
...
76
84
86
81
80
79

3
65
63
71
...
84
78
80
76
76
72

1
1
2
3
...

2
85
90
85
...

3
95
93
92
...

4
89
89
90
...

91
90
95

6
360
362
362
...

77
78

99
93

89
91

90
99

100
90

378
373

4
72
70
75
...
83
79
75
77
78
80
Эксперименттік топ

129

66
70
68
77
79
80
75
75
75
5

Барлығы
(балл)
6
263
258
276
...
320
320
321
309
309
306

24-кестенің жалғасы
79
80
81
82

100
97
98
94

92
97
98
95

95
90
90
96

98
96
95
93

385
380
381
378

Педагогикалық эксперименттен кейін бақылау және эксперименттік топ
арасындағы айырмашылықты анықтау үшін Стьюденттің t-критерийі
қолданылды. Стьюденттің t-критерийі 1 формула кӛмегімен есептеледі:
(1)
мұндағы М1 – бақылау тобы студенттерінің тапсырмаларды орындау бойынша
нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні, М2 – эксперименттік топ
студенттерінің тапсырмаларды орындау бойынша нәтижелерінің орташа
арифметикалық мәні, m1 – бірінші орташа арифметикалық мәннің орташа
қателігі, m2 – екінші орташа арифметикалық мәннің орташа қателігі.
Орташа арифметикалық мәннің орташа қателігі (m1және m2) келесі
формула арқылы есептеледі (2):
(2)
мұндағы σ – стандартты квадраттық ауытқу, а n – сыналушылар (біздің
жағдайда, студенттер) саны. Стандартты квадраттық ауытқу 3 формуламен
есептеледі:
(3)
Сонымен,
бақылау
және
эксперименттік
топтардың
орташа
арифметикалық мәндерінің орташа қателіктері есептелді. Бақылау тобының
орташа арифметикалық мәнінің орташа қателігі – 2,80, ал эксперименттік топ
үшін бұл шама 0,59-ге тең болды. Жоғарыда кӛрсетілген формулалар арқылы
Стьюденттің t-критерийінің мәнін есептейміз, ол 4,6-ға тең. Бақылау және
эксперименттк топ студенттерінің саны сәйкесінше 80 және 82 болған жағдайда
еркіндік дәрежесі 160-қа тең болады. Еркіндік дәрежесінің мәні 4 формула
кӛмегімен анықталады:
(4)
Стьюденттің t-критерийінің критикалық мәндер кестесінен (Қосымша З) біз
есептеген критерий мәнін критикалық критерий мәнімен салыстырамыз. Біздің
жағдайда, 4,6>1,973, яғни статистикалық тұрғыда салыстырылып отырған
бақылау және эксперименттік топ арасында айырмашылық бар.
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Қорыта келе, осы әдістеме тиімділігін тексеру мақсатында алынған
нәтижелерге статистикалық ӛңдеу жүргізілді, Стьюдент критерийі
пайдаланылды. Берілген формулалармен есептеулер жүргізіліп, нәтижесінде
ұсынылған әдістеменің тиімділігі дәлелденді. Статистикалық есептеулер
нәтижесі
бақылау
тобы
мен
эксперименттік
топ
арасындағы
айырмашылықтардың статистикалық маңыздылығын кӛрсетті.
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ҚОРЫТЫНДЫ
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Жолдауда Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де:
қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық қатынас тілі
ретінде және ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нәтижелі ӛтудің кӛмекші
тілі ретінде еркін меңгерген ел болып танылуына басымдық берілгені баршаға
мәлім.
Қазіргі білім беру саласында әлемдік талаптарға сай мобильді, жаңаны
қабылдауға бейім, креативті, сыни ойлай алатын, поликоммуникативті, кәсіби
құзыретті жеке тұлғаны қалыптастыруды міндеттейді. Осы тұрғыдан алғанда
болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытуда, болашақ мамандарды оқытудың мазмұны мен
әдістерін жаңарту арқылы білім сапасын кӛтеру мемлекеттік мәселе болып
отыр. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
2020 жылғы 24 қыркүйектегі №412 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес
креативтілікті, шет тіліне деген қызығушылық арқылы коммуникативтік
қарым-қатынасты дамытуды, сыни ойлауды, және командада жұмыс істей
білуді дамытуға бағытталған әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру
болып табылады.
Зерттеу жұмысымызда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың теориялық негізі ретінде
«құзыреттілік» құзыреттілік білім мен біліктің және дағдының жиынтығы ғана
емес, субъектінің күнделікті ӛмірде кездесетін түрлі проблемалық ситуацияда
қандай іс-әрекет қолдану керектігін анықтай алуы және оны іске асыру
жолында меңгерген білімі мен білігін және іс-әрекет дағдысын ұштастыра алу
қабілеті. «Коммуниктивтік құзыреттілік» – тұлғаның қарым-қатынас
контексінде адамдармен қарым-қатынас жасай білу біліктілігі мен кәсіби ісәрекет дағдысы.
Болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігі – ӛзінің кәсіби қызметінде үштілде еркін
сӛйлесей алатын, мектеп жасына дейінгі балалардың үштілділік қарымқатынас дағдысын қалыптастыруға даяр тұлға деп ғылыми-педагогикалық
тұрғыдан берілген ұғымдар нақтыланды. Осылайша, үштілді коммуникативтік
құзыреттіліктің теориялық негіздерін талдай отырып, оларды жүзеге асыру
жолдарына тоқталып, берілген анықтамалар жүйеленді.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамытудың мақсаты: білім алушылардың тілдік білім алу,
тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылымды, меңгеру барысында қалыптасқан
іскерлік пен дағдыда кӛрініс табатын практикалық тәжірибесінде білім беру
технологияларын қолдану ғана емес, оқу іс-әрекетін орындау барысында
қарым-қатынасқа түсу белсенділігі, топтық, ұжымдық, жұптық қарым-қатынас
жасаудағы шеберлігі болып табылады.
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Зерттеу проблемамыз бойынша мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің
үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамытудың психологиялықпедагогикалық ерекшеліктері педагогикалық заңдылықтар мен ұстанымдарға
негізделіп айқындалды.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытудың
құрылымдық-мазмұндық
моделі
жоғары
педагогикалық білім берудің дидактикасының тұжырымдамаларына,
негізделген мотивациялық, танымдық, мазмұндық, іс-әрекеттік, рефлексивтік
компоненттеріне сәйкес ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері, деңгейлері біртұтас
жүйе ретінде айқындалды.
Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік
құзыреттілігін дамыту мақсатында, «Үштілді білім беру негізінде
коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» атты элективті курс пен және «Let‘s
do it» үйірмесінің бағдарламасы мен жоспары жасалып, тәжірибелік жұмыс
барысында дәлелденіп, әдістемесі ұсынылды.
Зерттеу жұмысының нәтижесінде алынған теориялық қағидалар мен
ұсынылған әдістемелерді тиімді пайдалану, негізінде болашақ мектепке дейінгі
ұйым педагогтерінің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту туралы
ғылыми болжамның дұрыстығына кӛз жеткізілді.
Теориялық қағидалар мен тәжірибелік жұмыс нәтижесінде жоғары оқу
орындарында болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің үштілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мақсатында тӛмендегідей ұсыныстар
жасалынды:
- ЖОО-да оқу жоспарына таңдау компоненті ретінде «Үштілді білім беру
негізінде коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» атты элективті курсты
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығындағы оқу
жоспарының таңдау компонентіне енгізу, сонымен қатар «Кәсіби
бағытталған шетел тілі», «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәндері мазмұнында
пайдалану;
- зерттеу тақырыбы аясында мектепке дейінгі ұйым мамандарының ғылымижобалық іс-әрекетінде, курстық және дипломдық жұмыстар аясында
кеңейту;
- студенттердің үштілдік коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіру
мақсатында «Let‘s do it» үйірмесін институт деңгейінде ұйымдастыру.
Зерттеу проблемасы күрделі болғандықтан, тілге қатысты оның барлық
бағыттарын толығымен қарастырып шығу мүмкін емес, ӛйткені қоғам
талабынан туындап отырған сұранысты қанағаттандыру білім саласының
басты саясаты болып табылады. Ал, оның барлығын бір ғана зерттеу
проблемасының аясына сыйғызу мүмкін емес екендігі белгілі. Сол себепті,
зерттеу барысында алынған нәтижелер оны шешудің бір ғана жолы деп
есептеп, бұл бағыттағы ізденістер жекелеген пәндерді ізденіспен оқыту
мәселелері арнайы дербес зерттеуді қажет - деп білеміз.
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ҚОСЫМША А
1.СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН СИЛЛАБУСЫ
1.Пән туралы ақпарат
Пәннің атауы: Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту
Курс: 2,3
Семестр: 3,6
Кредит саны: 1
Мамандықтың шифры және атауы: 5B010100 –Мектепке дейінгі оқыту
және тәрбиелеу
Институт: Педагогика және психология институты
Кафедра: Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика
кафедрасы
Оқытушының аты-жӛні, дәрежесі, атағы, қызметі: Тлеубай Сандугаш
Тлеубаевна, магистр, аға оқытушы 8-747-158-59-82 sandugash.tleubai@mail.ru
2. Пәннің қысқаша мазмҧны: Үштілдік идеясы Қазақстан
Республикасының 2011-2020 жж. арналған мемлекетті тілді оқыту әдіснамасын
жетілдіру және стандарттау қажеттілігін ӛзектендіретін тілдерді қолдану және
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында кӛрініс тапты. Аталған
бағдарламадағы ұсынылған деңгейлерді бӛлуде, бастауыш сынып оқушылары
мемлекеттік тілді А1 деңгейде, орта буын оқушылары — А2 деңгейде, жоғары
сынып оқушылары, техникалық және кәсіби білім мекемелері — В1 деңгейде,
жоғары оқу орындары студенттері — В2 деңгейде, магистранттар — С1 игеруі
қажет екендігі кӛрсетілген.
Үш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол
картасында «Жоғары білім берудің оқу бағдарламаларына оқытудың барлық
кезеңдерінде ағылшын тілін оқыту курсын жүргізу бойынша ӛзгерістер мен
толықтырулар енгізу» қажет екендігі кӛзделген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйек №412
қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға
міндетті мемлекеттік стандартына (бұдан әрі– Стандарт), Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламасы (бұдан әрі –
Бағдарлама) және Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу
жоспарларына (бұдан әрі – ҮОЖ) сәйкес ұйымдастырылады. Стандартпен
мектеп жасына дейінгі балалардың дайындық деңгейіне, мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы кӛлеміне
қойылатын талаптар айқындалған.
Пәннің деректемелері: Үштілді тиімді игеру үшін студенттің тілдік
әрекет түрлері: оқылым, жазылым, тыңдалым, сӛйлесім бойынша бастапқы
білім мен дағдыларының деңгейі болуы керек. Студент қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық негіздерін білуі керек,
сонымен бірге мәтіндерді сӛздікпен және сӛздіксіз оқи, түсіне білуі керек.
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Пәннің сипаттамасы: Жоғарғы оқу орындарында үштілді білім беру
арқылы болашақ маманның түрлі тапсырмаларды шешуде тілді қолдана білу
шеберлігін, сыни, шығармашылық түрғыдан ойлау дағдысын қалыптастырады
және үш тілдегі (қазақ, орыс, ағылшын) аутентикалық материалдар арқылы
кәсіптік білімін толықтырады. Мамандық тӛңірегінде сӛз қорын қолдана білу
дағдысын дамытады.
Пәннің мақсаты: Жоғары оқу орындарында үш тілде білім беру арқылы
білімгердің мамандығына сай кәсіби даярлығын жетілдіру. Үш тілді (қазақ,
орыс, ағылшын) тілдерін кәсіби бағытта меңгерте отырып, студенттің кәсіптікшығармашылық құзыретін дамыту мақсаты кӛзделеді. Үштілде ӛз
мамандықтарына байланысты терминологиялық сӛздік қорын игеру және
әңгіме жүргізе білу, тұпнұсқадағы мәтінмен ӛзінше жұмыс жүргізе білуі және
қарым-қатынас жасауды меңгерту. Мамандық үшін арнайы қабілеттерді дамыта
отырып, шетел тілінде сӛйлей білудің практикалық дағдыларын қалыптастыру,
сонымен қатар
4К моделі негізінде студенттің сыни ойлау қабілетін,
креативтілігін, шет тіліне деген қызығушылығын арттыра отырып
коммуникативтік, командада жұмыс істей білу дағдысын дамыту
қарастырылады.
Пәннің міндеттері:
сөйлесім: суреттеу, әңгімелеу, пікір айту, дәлелдеу, анықтау, түсіндіру,
шешім іздеу және пікір таластыру, шешңм қабылдау дағдыларын
қалыптастыру; (бұл қатысымдық ойындар, жобалар (projects), талқылаулар
(discussions), презентация (presentation), брейнсторминг (brainstorming), 4К
моделі арқылы жүзеге асырылады);
тыңдалым: шынайы жағдайларда ақпаратты қабылдау, аутентикалық
материалдарды тыңдауға үйрету, тыңдалым әрекетін тыңдалым- сӛйлесім,
тыңдалым-жазылым, тыңдалым – оқылым шеберліктерін ӛзара әрекеттестікте
меңгерту;
оқылым: мәтіннен қажетті ойды алу, ой елегінен ӛткізу және бар
тәжірибемен қатыстыру; қарап шығу (тақырып туралы түсінік қалыптастыру);
сыни оқу (сыни қорытынды жасау және нақты ақпаратты тексеру үшін) танысу
үшін (негізгі ақпаратты іздей отырып, жете оқу) шеберліктері мен дағдыларын
дамыту және қалыптастыру;
жазылым: суреттеу, салыстыру, талқылау, бағалау, сынау; проект жасау
(зерттеу, кӛрнекі құралдармен толықтыру) және әңгіме құрастыру, шығарма,
материалды аннотациялау, баяндама жасау дағдыларын қалыптастыру
міндеттеледі.
-белгілі бір тілдік білімді меңгеру (фонетикалық құбылыс,
грамматикалық формалар, сӛз туындау ережелері, лексикалық бірлік жайлы
білімдер).
Қалыптасатын қҧзыреттіліктер:
Жалпы қҧзыреттілік
А – Инструментальды қҧзыреттілік
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А1 Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін. Ұлтаралық тіл ретінде орыс тілін,
Шет тілін (ағылшын тілі) мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде
қолдана алу біліктілігі. Кәсіби іс-әрекетте қарым-қатынас жасау барысында үш
тілдің белсенді және пассивті лексикасын қолдану.
А2 Педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда АКТ ақпарат түрлерімен
жұмыс жасауға; ақпаратты ӛздігінен іздеу, талдау және таңдау, оны сақтауға
және жіберуге үйрету. Аталмыш пән туралы білімі, мақсат, міндеттері және
«Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті дамыту» пәні
ретінде оның ұғымды-категориялы аппараты; педагогикалық үдерісте жаңа
технологияларды орынды пайдалану;
В Тҧлғааралық қҧзырет:
В1 – Мемлекеттік және басқа да тілдерде мәдени-әлеуметтік ӛзара
қатынасқа дайын, міндеттерді ӛз кӛзқарасымен дұрыс шеше білетін, атқарылған
істерді кәсіби тұрғыда ӛздігінен бағалай алатын, ӛзара сынға, ӛмір ӛрнегіне
позитивті Қазақстан республикасы кеңістігінің азаматтық және толеранттық
принциптерге негізделген позитивтік коммуникативті дағдыларын кӛрсету
біліктілігі;
В2 - тұлғаға бағдарлы оқыту жағдайында (бала-ата-ана-тәрбиеші) үштік
субъективті қатынаста педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру; атааналармен бірлескен әрекетін ӛткізуге қабілеті;
С Жҥйелілік қҧзырет:
С1 - «Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» пәні бойынша ғылыми білім жүйесін саналау қабілеті; үш тілдің
кәсіби білім берудегі орнын түсінуі мен одан әрі дамытудағы негізгі білім мен
ұстанымдарын бӛліп кӛрсету біліктілігі; әлеуметтік шындықты жалпы және
философиялық зерттеу әдістерін қолдану қабілеті;
С2 -кәсіби іс-әрекетінің сипатына және оның түрін ӛзгертуге
психологиялық жағынан, тәрбие мәселесінде креативті іс-әрекетке дайындығы.
D Пәндік қҧзыреттілік:
D1 - қоғамның әлеуметтік мәдени даму жағдайында тілдік қарымқатынастың мәнін түсіну біліктілігі және қабілеті; қоғамның рухани
құндылығына тілдік, коммуникативтік қарым-қатынастың ықпалын және рӛлін;
шет тілдерін одан әрі үйренуге деген мотивациясы, оларға қойылатын
талаптарды білуі; білім беру үрдісінің құрылымы, мазмұны, мәні туралы білімін
жүйелі және бірізді қолдану біліктілігі; оқыту үрдісінде инновациялық
технологияны дұрыс қолдану қабілеті;
D2 – Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің психологиялық
үйлесімділік туғызу біліктілігі; мәдени қарым-қатынас дағдылары,
педагогикалық жағдаяттарды шешуде тиімді жолдарды табуы; психологиялықпедагогикалық диагностикалау біліктілігі, ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі ұйымдастыру,
ӛзін-ӛзі басқару, ӛзін-ӛзі ӛзектендіру біліктілігінің болуы.
D3 – Болашақ МДҰ педагогтерінің кез-келген тәрбиенің бағыттарынан
базалық білімдерінің болуы; отандық және шетелдік және халық дәстүрлерімен
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таныстыру әдістемесін, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
біліктілігі.
D4 -«Үштілді білім беру негізінде коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» пәні бойынша дидактикалық материалдарды дайындау және қолдану
қабілеті (кесте, сызба, плакат, флипчат, кӛрнекілік құралдар, тарататын
материалдар, түрлі деңгейдегі карточкалар және басқалар)
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Күтілетін нәтиже:
Білімі: Пәннің соңында студент білу керек: үш тілді оқыту болашақ
маманның білімі;
Шеберлігі: кәсіби іс-әрекетте сандық және сапалық әдістерді үштілде
қолдану мүмкіндігі, жеке меншік МДҰ-да үштілде (қазақ, орыс, ағылшын) оқу
қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі.
Дағдысы:үш тілде оқытудың қазіргі технологияларын пайдалану
дағдылары.
Пәнді игеру барысында қалыптасатын құзыреттер:
Болашақ
мектепке
дейінгі
ұйым
педагогтерінің
үштілдік
комммуникативтік құзыреттілігін дамытуда қазіргі заманғы оқу-әдістемелік
білім беру технологиясын пайдалану, әдістері мен оқыту құралдарын таңдау
кӛрсетілген.
Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
Тақырып №
1

Құзыреттілік Дәріс

Тақырып, дәрістераттары
2

3

СОӚЖ

СӚЖ

5

6

4

«Үштілді білім беру негізінде
коммуникативтік құзыреттілікті
дамыту» атты курстың мақсаты
мен міндеттері
Үштілді білім беру –заман
талабы

1

1

1

1

1

1

3тақырып

Қазақстандағы үштілді білімді
дамытудың ӛзекті мәселелері

1

1

1

4 тақырып

Үштілді білім беру жағдайында
«құзыреттілік»,«коммуникативті
к құзыреттілік», ұғымдарының
түсініктері

1

1

1

5 тақырып

«Коммуникация» мен «қарымқатынас» ұғымдарының мәні

1

1

1

6 тақырып

Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытудың
психологиялық ерекшеліктері

1

1

1

1 тақырып
2тақырып
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7 тақырып

8 тақырып

9тақырып

10 тақырып

11тақырып

Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін
дамытудың мүмкіндіктері
Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің оқу үрдісінде
коммуникативтік құзыреттілігін
дамытуда 4К моделінің тиімділігі
Үштілді білім беру жағдайында
коммуникативтік құзыреттілікті
дамытудың
әдістері
мен
формалары
Үштілді білім беру жағдайында
коммуникативтік құзыреттілікті
дамытудың
заманауи
технологиясы
Болашақ мектепке дейінгі ұйым
педагогтерінің коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытуда
диагностикалау әдістемесі
Барлығы
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1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

15

15

ҚОСЫМША Ә
«Macmillan» баспасының диагностикалық тесті
Placement and Diagnostic test
Total score
0-15
16-24
25-32
33-39
40-45
46-50

Level
Beginner
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-intermediate
Advanced

Grammar
1.I ______________ from France.
а)is
b)are
c)am
d)be
2.This is my friend . __________ name is Peter.
a)Her
b)Our
c)Yours
d)His
3.Mike is _________
a)my sister‘s friend
b)friend my sister
c)friend from my sister
d)my sister friend‘s
4.My brother is _________ artist.
a)the
b)an
c)a
d)–
5.______________ 20 desks in the classroom.
a)This is
b)There is
c)They are
d)There are
6.Paul ________ romantic films.
a)likes not
b)don‘t like
c)doesn‘t like
d)isn‘t likes
7.Sorry, I can‘t talk. I ________ right now.
a)driving
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b)‗m driving
c)drives
d)drive
8.She __________ at school last week.
a)didn‘t be
b)weren‘t
c)wasn‘t
d)isn‘t
9.I __________ the film last night.
a)like
b)likes
c)liking
d)liked
10._________________ piece of cake? No, thank you.
a)Do you like
b)Would you like
c)Want you
d)Are you like
11.The living room is ________ than the bedroom.
a)more big
b)more bigger
c)biggest
d)bigger
12.The car is very old. We‘re going _______ a new car soon.
a)to buy
b)buying
c)to will buy
d)buy
13.Jane is a vegetarian. She __________ meat.
a)sometimes eats
b)never eats
c)often eats
d)usually eats
14.There aren‘t _________ busus late in the evening.
a)some
b)any
c)no
d)a
15.The car park is __________ to the restaurant.
a)next
b)opposite
c)behind
d)in front
16.Sue ________ shopping every day.
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a)is going
b)go
c)going
d)goes
17.They ___________ in the park when it started to rain heavily.
a)walked
b)were walking
c)were walk
d)are walking
18. _______________ seen fireworks before?
a)Did you ever
b)Are you ever
c)Have you ever
d)Do you ever
19.We‘re been friends _________ many years.
a)since
b)from
c)during
d)for
20.You _________ pay for the tickets.They‘re free.
a)have to
b)don‘t have to
c)don‘t need to
d)doesn‘t have to
21.Jeff was ill last week and he ________ go out.
a)more big
b)more bigger
c)biggest
d)bigger
22.These are the photos _________ I took on holiday.
a)which
b)who
c)what
d)where
23.We‘ll stay at home if it _________ this afternoon.
a)raining
b)rains
c)will rain
d)rain
24.He doesn‘t smoke now, but he _________ a lot when he was young.
a)has smoked
b)smokes
c)used to smoke
d)was smoked
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25.Mark plays football _______ anyone else I know.
a)more good than
b)as better as
c)best than
d)better than
26.I promise I _________ you as soon as I‘ve finished this cleaning.
a)will help
b)am helping
c)going to help
d)have helped
27.This town _______ by lots of tourists during the summer.
a)visits
b)visited
c)is visiting
d)is visited
28.He said that his friends _______ to speak to him after they lost the football match.
a)not want
b)weren‘t
c)didn‘t want
d)aren‘t wanting
29.How about _______ to the cinema tonight?
a)going
b)go
c)to go
d)for going
30.Excuse me, can you ________ me the way to the station, please?
a)give
b)take
c)tell
d)say
31.I wasn‘t interested in the performance very much. __________
a)I didn‘t, too
b)Neither was I.
c)Nor I did.
d)So I wasn‘t
32.Take a warm coat, _________ you might get very cold outside.
a)otherwise
b)in case
c)so that
d)in order to
33.___________ this great book and I can‘t wait to see how it ends.
a)I don‘t read
b)I‘ve read
c)I‘ve been reading
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d)I read
34.What I like more than anything else _______ at weekends.
a)playing golf
b)to play golf
c)is playing golf
d)is play golf
35.She ________ for her cat for two days when she finally found it in the garage.
a)looked
b)had been looked
c)had been looking
d)were looking
36.We won‘t catch the plane __________ we leave home now! Please hurry up!
a)if
b)providing that
c)except
d)unless
37.If I hadn‘t replied to your email. I _________ here with you now.
a)can‘t be
b)wouldn‘t be
c)won‘t be
d)haven‘t been
38.Do you think you _________ with my mobile phone soon? I need to make a call.
a)finish
b)are finishing
c)will have finished
d)are finished
39.I don‘t remember mentioning __________ dinner together tonight.
a)go for
b)you going to
c)to go for
d)going for
40.Was it Captain Сook ________ New Zealand?
a)who discovered
b)discovered
c)that discover
d)who was discovering
Vocabulary
1.You may not like the cold weather here, but you‘ll have to ________ I‘m afraid.
a)tell it off
b)sort itself out
c)put up with it
d)put it off
2.It‘s cold so you should __________ on a warm jacket.
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a)put
b)wear
c)dress
d)take
3.Paul will look _________ our dogs while we‘re on holiday.
a)at
b)for
c)into
d)after
4.She _________ a lot of her free time reading.
a)does
b)spends
c)has
d)makes
5.Hello, this is Simon. Could I ________ to Jane please?
a)say
b)tell
c)call
d)speak
6.They‘re coming to our house ________ Saturday.
a)in
b)at
c)on
d)with
7.I think it‘s very easy to ________ debt these days.
a)go into
b)become
c)go down to
d)get into
8.Come on! Quick! Let‘s get ________ !
a)highlight
b)cracking
c)massive
d)with intermediate effect
9.I phoned her _______ I heard the news.
a)minute
b)during
c)by the time
d)the moment
10.I feel very _________ I‘m going to go to bed!
a)nap
b)asleep
c)sleepy
d)sleepe
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ҚОСЫМША Б
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН САУАЛНАМА
Қҧрметті студент!
Үштілді білім беру жағдайында болашақ мектепке дейінгі ұйым
маманының тілдік коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мақсатында
тӛмендегі сұрақтарға пікіріңізді білдірсеңіз, рахмет.
Мамандық __________________
Курс _______________________
Тобы ______________________
Студенттерге арналған сауалнама
Сауалнама сұрақтары
№
1

2
3
4
5
6

7
8

9

10

11

Мен ӛз ана тілімді жетік білемін,
сонымен қатар басқа да тілдерді де үйренгім
келеді, сіз қалай ойлайсыз?
Ӛзге тілдерді танып білуге жиі уақыт
бӛлемін...
Мен үш тілді ортада диалогтар, әңгіме,
сұхбат жасай аламын
Қоғам талабына сай үш тілді маман
болуға дайынмын деп ойлайсыз ба?
Сіздің
«үштілдік
коммуникативтік
құзыреттілік» туралы кӛзқарасыңыз?
Үштілді білім беру жағдайында алған
теориялық біліміңізді практикада қолдана
аламын деп ойлайсыз ба?
Қазіргі таңда маман үшін үштілді
меңгеру қажет деп ойлайсыз ба?
Үштілді
коммуникативтік
құзыреттілікті
дамыту
үшін
заманауи
технологияларды пайдалану маңызды деп
ойлайсыз ба?
Сіз таңдаған мамандық бойынша
университет қабырғасында оқытылатын тілдік
(қазақ, орыс, ағылшын) пәндердің жүргізілуі
сізді қанағаттандырады ма?
Мектепке дейінгі ұйым мамандары үшін
үштілді құзыреттілікті дамыту мақсатында
жүргізілетін жұмыстарға кӛңіліңіз толады ма?
Үштілді білім беру жағдайында сіздің
тілдік
(қазақ,
орыс,
ағылшын)
дайындығыңыздың деңгейі қалай ?
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Иә

Жоқ

Жауап
беруге
қиналамын

12

Үштілдік
коммуникативтік
құзыреттілікті дамыту жолында бәсекеге
қабілетті маман болу дегенді қалай түсінесіз?

Пікіріңізге рахмет!
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Қосымша В
Білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мақсатында
тӛмендегі сұрақтарға пікіріңізді білдірсеңіз, рахмет.
Білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілік деңгейін анықтауға
арналған сауалнама сұрақтары:
1.
Педагогикалық үдерістегі қарым-қатынас дегенді қалай түсінесіз?
2.
Коммуникативтік құзыреттілік ұғымын қалай түсінесіз?
3.
Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үшін қандай тілдік
заңдылықтарды білу қажет?
4.
Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру дегенді қалай
түсінесіз?
5.
Коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан маман қандай болуы
керек?
6.
Ӛзіңізді
коммуникативтік
құзыреттілігі
қандай
деңгейде
қалыптасқан маманмын деп ойлайсыз?
7.
Коммуникативтік
құзыреттілікті
қалыптастыруда
қандай
педагогикалық технология тиімді деп ойлайсыз?
8.
Мектепке
дейінгі
ұйым
маманыныңкоммуникативтік
құзыреттілігіне сипаттама беріп кӛріңіз.
9.
Тілдік дағдыларға не жатады? Мысал келтіріп дәлелдеңіз.
10. Коммуникативтік құзыреттілігі қалыптасқан маман деп кімді айтар
едіңіз?
Сауалнама бойынша студенттерге 5 түрлі (А, Б, В, Г, Д) жауаптың
варианттары берілді. А мен Б вариантын таңдаған студенттер бағынышты , В
мен Г вариантын таңдаған студенттер агрессивті, Д вариантын таңдаған
студенттер құзыретті топқа жататын болып табылды.
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ҚОСЫМША Г
Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті
«LET`S DO IT»
тіл үйрену үйірмесі
Ҥйірме жетекшісі: Тлеубай Сандуғаш
Ҥйірме қатысушылары: Педагогика және Психология институтының
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттері
Тҥсінік хат
«Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға
алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын
мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс
тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға
ойдағыдай кірігу тілі» деп Н. Ә. Назарбаев ӛзінің 2007 жылғы халыққа арналған
жолдауында атап кӛрсеткеніндей, білім беру жүйесінде осы мақсатты іске
асыруды кӛздеп отырмыз.
Кӛптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол
ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, ӛз қабілетін танытуына
мүмкіншілік
беретін
бүгінгі
күнгі
ең
басты
қажеттілік.
Үштілді оқытудағы негізгі тұғыр қазақ тілі болуға тиісті. «Біз барша
қазақстандықтарды біріктірудің басты факторларының бірі – еліміздің
мемлекеттік тілін, барлық қазақтардың ана тілін одан әрі дамытуға бар күш жігерімізді жұмсауымыз керек», - деді Елбасы.
Бұл бағдарламаның мақсаты – студенттердің тілді меңгерудің жалпы
еуропалық В1, В2 қалыптасу алдыңдағы деңгейге сәйкес мәдениетаралық
коммуникативтік біліктерін қалыптастыру мен дамыту, студенттердің
функционалдық сауаттылықтарын дамыту.Қазіргі кезде Республикамыздың
басқа шет елдермен қарым-қатынастары артып отырғандықтан, елімізге шет
тілінде еркін сӛйлей және түсіне алатын жастар қажет 28-кестеде кӛрсетілген.
Кӛптілді оқыту
Мақсаты
Міндеттері
Студенттердің
• университет студенттерінің ағылшын тілін
сауаттылығын арттыру, үш тілдік үйрену мүмкіндігін арттыру;
коммуникативтік құзыреттілігін
• студенттердің кәсіби құзыреттілігін
дамыту, студенттердің белсенді кӛтеру;
азаматтық
кӛзқарастарын
•студенттердің ӛз саласында ғана емес, жанқалыптастыру.
жақты танымын кеңейту, ағылшын тілінен
сауаттылығын арттыру
• үш тілде де қарым - қатынас жасауға
үйрету;
• жалпы тілдік мәдениеттің қалыптасуы;
• әр студенттің тілдік қабілетін толық ашу;
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• ӛз бетінше белсенді тіл үйрену қабілетін арттыру;
• сӛздік қорын молайтуда аударма және түсіндірме
сӛздіктерін пайдалана алу;
• әр тілде үлгісіз, жетексіз ӛз бетінше сӛйлеуге,
жазуға, оқып айтуға дағдыландыру;
• тәрбиелік міндеттерді шешуге ұмтылдыру;
• танымдық мазмұн - мәнін жүзеге асырып отыру.
•ағылшын тілінің тәжірибелік деңгейін
кӛтеру;
•студенттердің кәсіби құзыреттілігін
кӛтеру;

Ҥйірме ҧраны:
Let`s do it бұл сенің күнің
Let`s do itмұны жаса бүгін
Мақсат қой үйреніп алуға,
Let`s do it шет елдер тілін
«Let`s do it» ҥйірмесінің қҧқықтары:
«Let`s do it» үйірмесінің мүшелері құқылы:
- клуб ӛткізетін іс-шараларға қатысуға;
- дискуссияға ӛздерін қызықтыратын тақырыпты енгізуге;
- ӛздерін қызықтыратын сұрақтар бойынша ұсыныстар жасауға;
- үйірме жұмысы туралы ақпарат алуға;
- университет іс-шараларын ұйымдастыру, сондай-ақ университеттен тыс
болатын іс-шараларға қатысу29-кестеде кӛрсетілген.

«Let‘s Do it» үйірмесінің
күнтізбелік-тақырыптық
жоспары

Денсаулық

Білім
№ беру
Тақырыбы
саласы
1
1. Денсаулық – ӛмір негізі
Здоровье - основа жизни
Health is the basis of life
1.
Дені саудың -жаны сау
В здоровом теле здоровая душа
Healthy Body, Healthy Soul
3. Салауатты ӛмір салты
Здоровый образ жизни
Healthy lifestyle
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Ӛткізілу түрі
ашық сабақ
спорттық іс шара
сұхбат

Әлеумет

Шығармашылық

Таным

Ккоммуникация

2

1. Коммуникация маңызы
Важностьобщения
The importance of communication
2. Коммуникацияның қоғам ӛміріндегі рӛлі
Роль коммуникации в обществе
The role of communication in society
3. Адамдар арасындағы дұрыс қарым - қатынас
Правильное взаимоотношения между людьми
Healthy relationship between people
1. Танымдық қабілеттің мәні
Суть познавательной способности
The essence of cognitive ability
2. Танымдық қызығушылықты арттыру жолдары
Способы повышения познавательного интереса
Ways to increase cognitive interest
3. Экологиялық мәдениетін жандандыру
Развитие экологической культуры
Development of ecological culture
1. Драманың бала қиялына әсері
Влияние драмы на детское воображение
Influence of dramas on children's imagination
2. Дарынды жастар мен олардың шығармашылық
қабілетін дамыту
Развитие талантливой молодежи и их творчество
Development of talented youth and their creativity
3. Студенттердің шығармашылық қабілетін
дамыту жолдары
Пути развития студенческого творчества
Ways of development of student creativity
1. Командалық жұмыстың тиімділігі
(Жүрегім толы мейірім)
Эффективность командной работы
The effectiveness of teamwork
2. Қоғамдағы әлеуметтік ӛзгерістер
Социальные изменения в обществе
Social changes in society
3. Тұлға қалыптастыруда әлеуметтің рӛлі
Роль общества в формировании личности
The role of society in the formation of personality
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дӛңгелек үстел
пікірсайыс
пікірсайыс

дӛңгелек үстел
ашық сабақ
ой бӛлісу
ашық тәрбие
сағаты
дебат
(пікірсайыс)

ой бӛлісу
акция

пікірсайыс
дӛңгелек үстел

ҚОСЫМША Ғ
А. Реанның модификациясымен «Кәсіби іс-әрекеттің мотивациясы» атты
К.Замфирдің әдістемесі
Нҧсқаулық. «Тӛменде тіркелген кәсіби іс-әрекетке қатысты мотивтерді
оқыңыз, ӛзіңізге маңызды деп таңдағандарыңызды бесбаллдық шкаламен
бағалаңыз».
Кәсіби іс-әрекет мотивтер шкаласы
1
Кәсіби
іс-әрекет мотивтері

Азғана
маңызды
ӛлшеммен

2
Жеткілікті
маңызды
ӛлшеммен

1. Қаржылайайлық
2. Жұмыс бойынша
ӛсуге ұмтылыс
3. Бастықтың немесе
әріптестердің сынынан
қашуға
Ұмтылыс
4. Жазалау немесе
қолайсыз
мүмкіндіктерден
қашуға ұмтылыс
5.
Әлеуметтік
жетістіктерге
және
басқалардың
сыйлауына қажеттілік
6. Жұмыс үрдісіне
және
нәтижесіне
қанағаттану
7. Сол іс-әрекетте ӛзін
толық
іске
асыру
мүмкіндіктері
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3
4
Кӛп
те Жеткілікті
емес, бірақ үлкен
аз де емес мӛлшерде
мӛлшерде

5
Ӛте
маңызды
мӛлшерде

ҚОСЫМША Д
«ММУ-дің орыс тілінің оқу орталығы» тіл деңгейіне арналған тест
1. Мартин говорит по русски ...
А) хорошее
Б) хороший
В) хорошо
2. Летом в Москве стоит ... погода.
А) жаркая
Б) жаркий
В) жарко
3. Мой друг завтра едет в ...
А) в Америку в работу
Б) в Америку на работу
В) в Америке на работу
4. Я не люблю ... радио.
А) слушать
Б) слышать
В) слушаю
5. Студенты мечтают ...
А) о каникулы
Б) о каникулах
В) в каникулы
6. Мой отец работает ...
А) биологом
Б) биолог
В) биолога
7. Это сестра ...
А) Антон
Б) Антону
В) Антона
8. В субботу мы решили ... в театр.
А) пойдем
Б) пойти
В) ходить
9. Дядя Ваня, ... живет рядом, завтра будет играть с нами футбол.
А) который
Б) которая
В) которые
10. Дети, ... пожалуйста новые слова каждый день.
А) повторите
Б) повторяйте
В) повтори
11. Моя подруга еще ... в школе.
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А) учит
Б) изучает
В) учится
12. Антон много путешествует и часто ... интересные истории.
А) говорит
Б) рассказывает
В) разговаривает
13. Джон часто звонит ...
А) своим родителям
Б) своих родителей
В) своими родителями
14. В нашей семье 5 ...
А) человеков
Б) людей
В) человек
15. Вчера родители ... письмо от сына
А) послали
Б) взяли
В) получили
16. Директор ... из кабинета и вернется через 5 минут.
А) ушел
Б) отошел
В) вышел
17. Я пригласил на день рождения ...
А) моих друзей
Б) моим друзьям
В) мои друзья
18. Когда мы ... домой, начался дождь.
А) шли
Б) ходили
В) пойдем
19. Летом мы будем отдыхать ...
А) месяц
Б) на месяц
В) за месяц
20. Я знаю новое правило хорошо, а мой друг знает его ...
А) лучше
Б) хорошее
В) громче
21. Папа приехал из Англий и ... подарки детям.
А) принес
Б) привел
В) привез
22. Артем часто бывает ...
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А) к своим родителям
Б) у своих родителей
В) в свои родители
23. По дороге домой я ... в магазин за хлебом.
А) пришла
Б) вошла
В) зашла
24. Я еще не знаю, ... завтра в университет.
А) придет ли моя сестра
Б) если придет моя сестра
25. В парке мы встретили
А) с хорошими знакомыми
Б) хорошим знакомым
В) хороших знакомых
26. Мы... все магазины, но так ничего и не купили.
А) обошли
Б) перешли
В) зашли
27.Я скоро вернусь и ... тебе приготовить ужин.
А) буду помогать
Б) помогу
В) помогаю
28. У меня есть брат, ... я очень люблю
А) которому
Б) который
В) которого
29. Мы говорили о книге, ... итальянским художником.
А) написанную
Б) написанная
В) написанной
30. ... у Татьяны были деньги, она поехала бы отдыхать за границу.
А) Когда
Б) Если бы
В) Если
31. Наша страна богата ...
А) нефтью
Б) нефти
В) нефть
32. Ему нельзя ..., у него не работает телефон.
А) отзвонить
Б) звонить
В) позвонить
33. Интервью не состоялось ... организаторов.
А) из-за вины
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Б) по вине
В) от вины
34. Ребенок стесняется ...
А)незнакомых людей
Б) незнакомыми людьми
В) незнакомым людям
35. Наш университет считается ... в России.
А) лучший
Б) лучшем
В) лучшим
36. Врач советует детям не злоупотреблять...
А) шоколадом
Б) шоколад
В) шоколада
37.Весной студентам трудно сосредоточиться ...
А) на учебе
Б) с учебой
В) за учебу
38. В столовой меня кто - то толкнул и я ... кофе на платье.
А) пролила
Б) перелила
В) отлила
39. Новогодний концерт, ... по телевидению, закончился поздно ночью.
А) транслирующийся
Б) транслировавщийся
В) транслируемый
40. Я хочу посмотреть, как в Петербурге ... мосты.
А) разносятся
Б) расходятся
В) разводятся
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ҚОСЫМША Ж
«Caspian Training Group» орталығының тесті
1. « -тер» қосымшасын жалғаңыз.
а) сурет
ә) кӛл
б) тас
в)ӛзен
2. Қажетті сӛзді қойыңыз. ...қызыңыз қайда?
а) сенің
ә) менің
б) оның
в)сіздің
3.
Кӛп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз. Мен
сіз...мерекеңізбен қҧттықтаймын.
а) -ден
ә) -дің
б) -ге
в)-ді
4. Дұрыс нұсқасын табыңыз. Мен ҧшқыш...
а) –бын
ә) -пын
б) -пін
в)-мын
5. Дұрыс нұсқасын табыңыз. Менің жасым он алты...
а) –де
ә) -да
б) -ншы
в)-дамын
6. Мамандық атауын кӛрсетіңіз
а) зейнеткер
ә) заңгер
б) талапкер
в)куәгер
7. Қажетті сӛзді қойыңыз. Оның ... мектепте оқиды.
а) інім
ә) қарындасы
б) ағамыз
в)сіңліңіз
8. Кӛп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз. Менің ҥстел... оң
жақта.
а) –ім
ә) -іңіз
б) -і
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в)-ің
9. Түсті білдіретін сӛзді кӛрсетіңіз.
а) жасыл
ә) әдемі
б) үлкен
в)дәмді
10. Қазіргі уақытта болып жатқан істі кӛрсетіңіз.
а) жазып отырмын
ә) жаздым
б) жазамын
в) жаз
11. Мағыналары қарам-қарсы сӛздерді табыңыз.
а) бірінші, алғашқы
ә) ақын, жазушы
б) кәрі, жас
в) әдемі, сұлу
12. Қажетті сӛзді қойыңыз. Оның туған кҥні .... мамырда.
а) бес
ә) бестен
б) бесінші
в) бесеу
13. Қажетті сӛзді қойыңыз. Мен кеше ҥйге кеш ...
а) келдім
ә) келемін
б) келе жатырмын
в) келмеймін
14. Қажетті сӛзді қойыңыз.Ол 2006 ....туылды.
а) жылы
ә) жылда
б) жылғы
в) жылында
15. Жақшаны ашыңыз. Бҧл дҥкенде (ювелирные изделия) сатылады.
а) кеңсе заттары
ә) зергерлік бұйымдар
б) тұрмыстық заттар
в) киім-кешектер
16.Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. Сіз алтыншы ықшамауданда
...ба?
а) тұрасың
ә) тұрамын
б) тұрасыз
в) тұрамыз
17. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз.Мемлекеттік рәміздерге ...
жатады.
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а) ою-ӛрнек, жұлдыз,күн
ә) ақша, мӛр, қыран құс
б) тӛлқұжат, азамат, шаңырақ
в) ту, елтаңба, әнұран
18. Жақшаны ашыңыз. (В прошлом году) мен Астанаға сапар шектім.
а) ӛткен айда
ә) ӛткен аптада
б) былтыр
в) биыл
19. Қажетті сӛздерді қойыңыз. Театрға .... , ... билет алды.
а) 15 оқушы, 20 студентер
ә) 15 оқушылар, 20 студенттер
б) 15 оқушы, 20 студент
в) 15 оқушылар, 20 студент
20. «Ата-ана» сӛзімен мәндес сӛзді белгілеңіз.
а) жора-жолдас
ә) әке-шеше
б) бала-шаға
в) құрбы-құрдас
21. «Жылдам» сӛзімен мәндес сӛзді белгілеңіз.
а) тез
ә) баяу
б) ақырын
в) кӛп
22. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз.Қаланың ... бірнеше елшілік
орналасқан.
а) қасының
ә) сыртына
б) жанынан
в) ішінде
23. Кӛп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз. Астана қаласы...
жҥрдек пойыз жҥреді.
а) -а
ә) -ға
б) -на
в) –нда
24. Мақалды аяқтаңыз. «Уақыт – алтыннан да ...»
а) арзан
ә) қымбат
б) аз
в) кӛп
25. Жақшаны ашыңыз. (С юбилеем) қҧттықтаймын.
а) мерекеңізбен
ә) мерейтойыңызбен
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б) туған күніңізбен
в) мейрамыңызбен
26. Мәндес сӛздерді белгілеңіз.
а) жұрт, ел, халық
ә) аға, іні,қарындас
б) балалық, жастық, кәрілік
в) дос, құрбы, әріптес
27. Дұпыс жауапты таңдаңыз. Елтаңбада нелер бейнеленген?
а) шұғылалы күн, пырақтар
ә) ұлттық ою-ӛрнек, шаңырақ
б) шаңырақ, бес бұрышты жұлдыз
в) дала қыраны,шұғылалы күн, ұлттық ою-ӛрнек
28. Мағыналары қарама-қарсы сӛздерді табыңыз.
а) бірінші, тұңғыш
ә) арнайы, әдейі
б) ақылды, сүйкімді
в) бұлтты, бұлтсыз
29. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. Келесі аптада банкке ...
керек
а) бару
ә) баруға
б) барғым
в) баруды
30. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. Қазақстанда жҥз
отыздан...ҧлт өкілдері тҧрады.
а) шамасында
ә) жуық
б) астам
в) тым
31. Туыс атаулары бар қатарды кӛрсетіңіз.
а) әпке, шӛбере, жиен
ә) қарындас, қыз, кӛлік
б) бауыр, зейнеткер, ене
в) кӛке, заңгер, апа
32. Спортқа байланысты сӛзді кӛрсетіңіз.
а) науқас
ә) жанкүйер
б) сазгер
в) тыңдаушы
33.Асты сызылған сӛздің мағынасын анықтаңыз. Арыстанды көргенде
жҥрегім ҧшты.
а) қуану
ә) қорқу
б) таңдану
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в) ӛкіну
34. Мәндес сӛздер қатарын кӛрсетіңіз.
а) жаңылу,әкіреңдеу, қоқандау
ә) шатастыру, қоршау, қусыру
б) адасу, қаталдану, қатаңдану
в) қателесу, шатасу, жаңылысу
35. Сӛйлемді аяқтаңыз. Кӛршіңмен туғаныңдай ... .
а) сыйлас
ә) сыйла
б) құрметте
в) дәріпте
36.Сӛйлемнің екінші сыңарын табыңыз.Кҥлкі адам өмірін ҧзартады, ... .
а) дегенмен ӛзін күтіп жүргенге не жетсін
ә) неге десеңіз, адамның миы тынығуы қажет
б) әйтсе де кез келген жерде күлу –әбес қылық
в) я болмаса, адам ӛміріне пайда әкеледі деп айта алмаймыз.
37.Мақаладағы тиісті сӛзді кӛрсетіңіз. «Қҧтты қонақ келсе, қой ... табады».
а) қозы
ә) егіз
б) сегіз
в) семіз
38. Тиісті сӛзді қойыңыз: «Бір жҧтым ...».
а) нан
ә) тұз
б) ағаш
в) су
39. «Жеті» сӛзіне тіркес болатын сӛзді кӛрсетіңіз.
а) құбылу
ә) мүше
б) қазына
в) қадам
40. Тәулік кезеңіне жататын сӛзді кӛрсетіңіз.
а) солтүстік
ә) жасӛспірім
б) ақшам
в) тамыз
41. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. «Қызға қырық ҥйден ...».
а) жүру
ә) айту
б) жию
в) тыю
42. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. ... - қазаққа тән ерекше өнер.
а) Алтыбақан
ә) Қазақ тілі
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б) Домбыра
в) Айтыс
43. Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛзді қойыңыз. Оның ақ дегені - ..., қара
дегені - ... болып отыр ғой.
а) алғыс, қарғыс
ә) обал, сауап
б) мақтау, мадақ
в) ӛкініш, күйініш
44. Кӛп нүктенің орнына сӛйлем мазмұнына сәйкес келетін нұсқаны
қойыңыз.Ата-анасы өз алдына отау тігіп бөлек шыққан ҧлына ... .
а) енші берді
ә) үлес берді
б) тӛсек- орын берді
в) жасау берді
45. Кӛп нүктенің орнына сӛйлем мазмұнына сәйкес келетін нұсқаны қойыңыз.
Ата –анасы өз алдына отау тігіп бөлек шыққан ҧлына ... .
а) тӛсек-орын берді
ә) енші берді
б) жасау берді
в) үлес берді
46. «Бөле» деген қандай туыс?
а) бірге туған туыстар
ә) апалы-сіңлілі қыздардың балалары
б) ағаның әйелі
в) ағайынды жігіттердің әйелдері
47. Мәндес сӛздер қатарын қатарын кӛрсетіңіз.
а) қырғи қабақ, араз
ә) азар, безер
б) сезгіш аңқау
в) жылыну, тоңазу
48. Асты сызылған тіркестің мағынасын кӛрсетіңіз.Халқымызда қабырғалы
билер, қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер болған.
а) беделді, ықпалы күшті
ә) күш кӛрсету, күшпен бітіру
б) жақын кісілермен келісті, ақылдасты
в) қайрат күші тасыған, қайсар
49. «Ҧзақ» сӛзіне тіркес жасаңыз.
а) адам
ә) табиғат
б) түн
в) жұлдыз
50. «Ерулік» деген қандай дәстүр?
а) қайтыс болған кісіні соңғы сапарға шығарып салу
ә) жаңа түскен келіннің бетін ашу
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б) жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалынатын той
в) бұрын кӛшіп келген үйдің соңынан кӛшіп келген үйді қонаққа шақыруы
Нәтижелерді шифрлау:
Дұрыс жауаптар
1-20
21-30
31-35
36-45
46-50

Қазақ тілін білу деңгейіңіз
Қарапайым деңгей
Базалық деңгей
Орта деңгей
Ортадан жоғары
Жоғары деңгей
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ҚОСЫМША З
Стьюденттің t-критерийінің критикалық мәндерінің кестесі
Еркіндік
дәрежесі,
f

Стьюденттің tкритерийі, p=0.05

Еркіндік
дәрежесі, f

Стьюденттің t-критерийі,
p=0.05

1

12.706

35

2.030

2

4.303

36

2.028

3

3.182

37

2.026

4

2.776

38

2.024

5

2.571

40-41

2.021

6

2.447

42-43

2.018

7

2.365

44-45

2.015

8

2.306

46-47

2.013

9

2.262

48-49

2.011

10

2.228

50-51

2.009

11

2.201

52-53

2.007

12

2.179

54-55

2.005

13

2.160

56-57

2.003

14

2.145

58-59

2.002

15

2.131

60-61

2.000

16

2.120

62-63

1.999

17

2.110

64-65

1.998

18

2.101

66-67

1.997

19

2.093

68-69

1.995

20

2.086

70-71

1.994

21

2.080

72-73

1.993

22

2.074

74-75

1.993

23

2.069

76-77

1.992

24

2.064

78-79

1.991

25

2.060

80-89

1.990

26

2.056

90-99

1.987

27

2.052

100-119

1.984

28

2.048

120-139

1.980

29

2.045

140-159

1.977

30

2.042

160-179

1.975

31

2.040

180-199

1.973

32

2.037

200

1.972

33

2.035

∞

1.960

34

2.032
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