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АҢДАТПА  

 

 Жұмыстың жалпы сипаттамасы.  
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» және «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының, 

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының аясында еліміз әлемдік қауымдастықта 

беделді орын алу жолында басқа дамыған елдермен экономикалық-мәдени 

тығыз қарым-қатынаста болуы тілдік саясаттың оңтайлы даму қажеттігін 

туындатады. Сондықтан да, білімгерлерді заман талабына сай өмірге 

бейімдеу мен оларды шетелдің тілін, мәдениетін танып білуіне ықпал жасау, 

білімді ақпараттандыру жағдайында білімгерлердің шығармашылық 

қабілеттерін, кәсіби құзыреттіліктерін дамыту арқылы еліміздегі білім мен 

ғылымды дамытуға басты назар аударылып отыр. Себебі, халықаралық 

деңгейдегі шетел тілдерінде еркін сөйлей де, жаза да білетін маман бәсекеге 

қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз. Қазіргі таңда әлемнің дамыған елдері 

білім беру саласында көп тілді, әсіресе, халықаралық тілдерді меңгеруді 

маңызды іс-әрекет деп санайды. Біз де еліміздің төртінші өнеркәсіпті 

революция жағдайында қарыштап дамуы, өркениеттен артта қалмауы үшін 

көп тілді меңгеруіміз қажет.  

Сонымен қатар, әлемде және елімізде орын алып жатқан індеттің 

таралуы қашықтықтан білім беру саласына, цифрлық білім беру ресурстарын 

дамыту бағытына көп көңіл бөлу қажеттігін көрсетті. Шет елдерімен қатар 

еліміздегі мектептер, жоғары оқу орындары Covid-19-дың салдарынан 

дәстүрлі сабақ үдерісін тоқтатып, білімгерлерді қашықтықтан оқытуға 

кірісті. Қашықтықтан білім берудің кез-келген географиялық жағдайда 

қолдануға тиімді болғанымен, әлемдік-экономикалық тенденцияларға 

жүгініп, білімгерлердің қажеттілігін қанағаттандыра алғанымен, заман 

талабына сай тиімді әдіс-тәсілдердің көмегімен сапалы білім беруде 

кедергілерге ұшырауы айқын.  

Осы тұрғыдан қарағанда ақпарат ағыны уақыт өткен сайын дамып 

жатқан қоғамда, білім беруді цифрландыру жағдайында болашақ 

жаратылыстану пәндерінің мұғалімдерін, әсіресе физика саласы бойынша 

ағылшын тілінде оқыту әдістемесіне, пәнді шет тілдерінде кіріктіріп 

оқытудың озық технологияларына байланысты зерттеулердің жүргізілуі, әрі 

оның оқыту жүйесіне енгізілуі өзекті мәселе екендігін көрсетеді.       

Зерттеудің өзектілігі. Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

Қазақстан халқына Жолдауында қолға алынған «Әлеуметтік жаңғырудың 

жаңа кезеңі» – білім беру сапасын жақсарту, мұғалімдердің біліктілігіне, 

оқулықтардың сапасына, заман талабына сай инфрақұрылым мен 



материалдық қорға байланысты мәселелерді шешу, сонымен бірге, Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Ағылшын тілін 

меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайды. Мектептердің 

және мұғалімдердің деңгейі, әсересе ауыл мен қалада әртүрлі. Білікті 

педагогтардың жетіспеу проблемасы да бар. Сондықтан, осының барлығын 

ескеріп, ағылшын тілін кезең-кезеңмен енгізуіміз керек» - деген болатын. 

Сонымен қатар, тілдерді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында білім беру жүйесінің 3-

тілділікке өтудің маңыздылығы атап көретілген. 

Қазіргі таңда аталған талаптарды орындау мақсатында 2015 жылдың 

қарашасында «Үш тілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға 

арналған жол картасы» бекітіліп, елімізде үш тілді білім беруді іске асыру 

мақсатында ауқымды іс-шаралар атқарылып жатыр. 2016 жылдан бастап 

жоғары білім берудің оқу бағдарламаларына оқытудың барлық кезеңдерінде 

ағылшын тілін оқыту курсын жүргізу бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

ендіру, 2020-2021 жылдары мектептерде «Физика», «Информатика», 

«Химия» және «Биология» пәндерін ағылшын тілінде оқытуды (білім беру 

ұйымдарының алқалық шешімінің негізінде таңдау бойынша) енгізілетіндігі 

айқындалды.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Студенттерді 

үш тілде оқыту бағдарламаларымен қамту төмен деңгейде болып отыр. 

Студенттердің де, сондай-ақ оқытушылардың да тілдік құзыретін 

жоғарылатуға қажеттілік бар. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуды ғылыми 

– әдістемелік қамтамасыз ету жеткіліксіз дәрежеде әзірленген…» деп атап 

көрсеткен.  

Осы тұрғыдан алғанда, жаратылыстану, әсіресе физика бағытындағы 

соңғы жаңалықтың басым бөлігі ағылшын тілінде жарияланатындығын 

ескеріп, болашақ физика мұғалімдеріне ағылшын тілін қоғамның сұранысына 

сай талаптарды орындай алатындай деңгейде жетік меңгертудің, oлapдың көп 

ұлтты әлeммeн бaйлaныcтapы мeн қapым-қaтынacтapын кeңeйтугe, өздepiнiң 

pуxaни, тaнымдық жәнe әлeумeттiк-aдaмгepшiлiк қaжeттiлiктepiн тoлық 

қaнaғaттaндыpуғa, еліміздегі ғылым мен техника саласындағы ғылыми 

жаңалықтарға, өнімдерге қол жеткізулеріне атап айтқанда, олардың пәндік 

құзыреттілігін дамыту мәселесінің маңыздылығын көрсетеді.  

Бүгінгі таңда тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесіндегі: білім беру 

үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, білім беруді басқаруды 

цифрландыру жағдайларында бoлaшaқ физика мұғалімнің ағылшын тіліндегі 

пәндерді жeтiк мeңгepуi нәтижесінде пәндік құзыреттіліктерінің қалыптасуы 

кәсіби тұpғыдa үлкeн мәнгe иe болып табылады.  

Тақырыптың зерттелу деңгейі.  
Қазіргі таңда болашақ физика мұғалімдерін кәсіби даярлау үдерісінің 

психологиялық-педагогикалық негіздерін, ерекшеліктері мен функцияларын, 

физиканы оқыту әдістемесін шетелдік және отандық ғалымдардан, 

Х.Ж.Бекер болашақ мамандарды даярлауда компьютерді қолданудың мәні 



мен ерекшеліктерін, А.Л.Рудольф, Б.Леймен, М.Жойс, Х.Вигноллес 

физикалық сабақтарда ақпараттық технологиялар көмегімен интербелсенді 

оқыту мәселелерін, Г. Бриссенден физикалық құбылыстарды түсіндіруде 

интербелсенді әдістердің маңызын, Б.Гюнеш, У.Канлы физикалық 

лабораториялық жұмыстарды орындауда 3Е,5Е,7Е модельдеріне ақпараттық 

технологияларды қолдануды, елімізде алғаш рет болашақ физика 

мұғалімдерін даярлауда университеттік білімнің іргелілігін зерттеген 

отандық ғалым М.С. Молдабекова өз еңбектерінде болашақ мұғалімдерді 

даярлауда метрология бойынша лабораториялық практикумның 

маңыздылығын, жылу құбылыстарын, жылу алмасудың кейбір мәселелерін 

ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқыту әдістемесін,        У.К. 

Тоқбергенова оқыту нәтижелерін құзыреттер контекстінде анықтаудың 

ерекшеліктерін, физика пәнін оқытуда оқушылардың түйінді құзыреттерін 

қалыптастырудың құралы ретінде ақпараттық технологияларды пайдалануды 

және оның тиімділігін, К.Н.Жумадиллаев физикалық тәжірибелерді 

виртуальды компьютерлік модельдеуді, В.Н.Косов, С.А.Красиков физика 

курсында классикалық тәжірибелерді статикалық компьютерлік модельдеуді,     

Г.Б.Алимбекова физикадағы ұғымдар жүйесін ақпараттық технология 

жетістіктері арқылы қалыптастыруды, Н.Н. Керімбаев физика саласында 

білім беруді ақпараттандыруды дамытудың негіздерін, С.Е. Алдешов 

физиканы оқытуда компьютер бағдарламаларын қолдану жағдайында 

ақпараттық-логикалық модельдеудің әдістемесін зерттеді.       

Білімді ақпараттандыру үрдісі, оның негізгі бағыттары, цифрлық білім 

беру ресурстарын пайдалану жағдайында болашақ мұғалімдерді  даярлаудың 

мазмұнын, мақсатын, ұстанымдарын, педагогикалық негіздерін және білім 

беру сапасын арттыруда бағалау ынталарының жүйесін дамытуды бірнеше 

шетелдік және отандық ғалымдар С.Ангелл, К. Хенриксен, П.Клейн, 

С.Гребер, А. Мюллер, Ж.А.Қараев, Г.Қ.Нұрғалиева, Е.Ы.Бидайбеков, 

Т.О.Балықбаев, С.М.Кеңесбаев, М.Қ.Қаламқалиев, К.М.Беркимбаев, 

А.Е.Сағымбаева, Б.Д.Сыдықов және т.б. қарастырған. Аталған ғалымдардың 

еңбектерінде білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқытудың озық 

тәжірибелерін оқу үдерісіне енгізудің қажеттілігі айтылған.  

Біздің зерттеу тақырыбымызға жақын, білімгерлердің пәндік-тілдік 

құзыреттілігін дамыту мәселесіде зерттеушілердің назарынан тыс қалмады. 

Пәндерді шет тілдерінде оқыту арқылы білімгерлердің пәндік-тілдік 

құзыреттілігін дамытуда «CLIL(Content and Language Integrated Learning)» 

технологиясы аясында  Capone, R., Dek Sorbo, M., Fiore O., техникалық 

ғылымдар бағытындағы жоғары мектептерде білімгерлердің Facebook 

парақшалары арқылы ақпараттық ресурстарды, мобильді қосымшаларды 

пайдаланып оқытудың жоғары эффективтілігін дәлелдеген. Ғалымдар 

кванттық механика мен ағылшын тілін кіріктіріп оқыту мысалын 

қарастырған.   

Fernando, A, жаратылыстану факультетінде «Learn in English» атты 

тренинг сабақтарды ұйымдастырып, жаратылыстану пәндерін ағылшын 

тілінде кіріктіріп оқыту мәселелерін зерттеген. Ғалым жобалап оқыту 

әдісінің тиімділігіне эксперимент арқылы көз жеткізген.  Natalia S. 



Godzhaeva, Timur A. Logunov Ресей университеттеріне CLIL технологиясын 

енгізудің кезеңдерін ұсынды.  Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D.,  Ball және т.б 

ғалымдардың физиканы ағылшын тілінде кіріктіріп оқыту мәселелері 

бойынша ауқымды жұмыстары бар.  

Отандық ғалымдардан К.Шаймерденова., А.Туссыпбаева орта 

мектептерде «Physics and astronomy» пәніне ағылшын тілінде жұмыс дәптерін 

пайдаланып оқытудың тиімділігін зерттеген, А.Кудуссов, А.Бейбитованың 

еңбектерінде пәндерді шет тілінде кіріктіріп оқытудың тиімді жолдары, әдіс-

тәсілдері туралы мәліметтер кездеседі.  

Елімізде жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша мектеп 

мұғалімдеріне ағылшын тілін меңгерту, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығының және басқа да ұйымдастыру орталықтары тарапынан озық 

технологиялар арқылы жүзеге асырылуда. Дегенмен, қазіргі таңда білім беру 

жүйесіндегі өзгерістер жоо-да болашақ мамандардың тілдік құзыреттілігін 

дамытып, кәсіби қызметінде бәсекеге қабілетті етіп даярлауды қажет етіп 

отыр. Қашықтықтан білім беру жүйесіне өту бұл қажеттіліктерге қол 

жеткізуді қиындата түсті. Еліміде білім беру орындарында "Билимленд", 

"Дарын. Онлайн", "Кунделик", "Платонус", "Универ"," Едупейдж", БИЛ, BTS 

education, U-study, AGS және т.б интернет-платформалар жоғары деңгейде 

пайдаланылды. Сонымен қатар, «ANSA-Net», «Asia-Soft», «QDTS — 

учебный центр IBM», «Национальный центр информатизации» және т.б 

компаниялар білімді цифрландыру саласы бойынша көптеген қызметтер 

атқарып, қашықтықтан білім беруді оңтайландыруға атсалысып отыр.  

Дегенмен, жеке пәндер бойынша білім сапасы, әлемдік деңгейдегі 

қажеттіліктер, білімгерлердің бәсекеге қабілеттілігі қазіргі жағдайларда 

назардан тыс қалмауы тиіс.  

Шетелдік және отандық әдебиеттерге шолу жасай келе пәндік 

құзыреттілікті дамытудың тиімді технологиярын меңгеруге болады. Алайда, 

елімізде зерттеу тақырыбының маңызы жоғары болып тұрған мезетте, 

аталған бағыттағы зерттеулердің жетіспеушілігі алға тартады.   

Әсіресе, техникалық – жаратылыстану салаларындағы пәндерді, атап 

айтсақ физика пәнін оқытуда пәндік құзыреттілікті дамыту саласындағы 

зерттеулердің аздығы, оқытудың нақты-жүйелі дидактикасы 

жасалынбағандығы, озық технологиялардың, оқытудың құралдары мен 

тиімді әдістердің жеткіліксіздігінен аталған бағытты дамытуда көптеген 

қиындықтар кездеседі.  

Жoғapыдa aтaлғaн eңбeктepдi тeopиялық тұpғыдaн тaлдaу, oлapдың 

жoғapы бiлiм бepу жaғдaйындa білімгерлерді оқытуда aқпapaттық-

кoммуникaтивтiк тexнoлoгиялapды қoлдaну мәceлeлepiнiң зepттeлінгeнiмен, 

бiз қapacтыpып oтыpғaн білімді ақпараттандыру жағдайында білімгерлердің 

пәндік және коммуникативтік-тілдік құзыреттілігін дамыту негізінде жүзеге 

асыру, болашақ физика мамандарын ағылшын тілінде даярлау мәceлeciнiң 

ғылыми тұpғыдa әлi дe бoлca, шeшiмiн тaппaй oтыpғaндығын алға тартады. 

Цифрлық білім беру ресурстарын білімгерлердің пәндік-тілдік құзыреттілігін 

дамыту мақсатында пайдаланудың қажеттілігі және оны жүзеге асырудағы 

инновациялық технологиялардың, әдістемелік және компьютерлік 

https://profit.kz/company/ansanet/
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бағдарламалық құралдардың қажеттілігі мен білімгерлерді цифрлық 

ресурстарды жасау және қолдану арқылы олардың пәндік құзыреттілігін 

дамыту негізінде оқыту жүйесі бойынша зерттеулердің жеткіліксіздігі 

арасында қарама-қайшылықтар туындап отыр.    

Осы қарама-қайшылықтардың шешімін іздестіру диссертациялық 

зерттеу тақырыбын «Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде 

дамыту»  деп таңдауымызға негіз болды.    

Зерттеу нысаны: Болашақ физика мұғалімдерін оқыту үдерісі.  

Зерттеу пәні: Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы дамыту.      

Зерттеудің мақсаты: «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы 

болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуды теориялық 

тұрғыдан негіздеу, әдістемелік жүйесін жасау және оның тиімділігін 

тәжірибелік-эксперимент жүзінде дәлелдеу. 

Зерттеудің ғылыми болжамы eгep, болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндік құзыреттілігін «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда 

дамытудың тeopиялық нeгiздepi aнықтaлып, жасалған оқытудың әдістемелік 

жүйесі оқу үдерісіне ендірілсе, пәндік құзыреттілікті дамытуға бағытталған 

әдіс-тәсілдерді зерттеп, ағылшын тілінде оқу-әдістемелік құралдар мен 

цифрлық ресурстарды жасап, оларды тиімді қолданса, онда білімгерлердің 

жеке пәнге қызығушылығы, өз бетінше жұмыс жасау қабілеті, кәciби 

даярлаудың іс-әрекеттік тұрғыдағы caпacы apтaды, пәндік құзыреттілігі 

дамиды.  

Зepттeудiң қoйылғaн мaқcaты мeн пәнi, жacaлғaн бoлжaмынa cәйкec 

зepттeудiң мiндeттepi aнықтaлды: 

1. Базалық пәндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту қажеттігін теориялық 

тұрғыдан негіздеу, оның маңызы мен мүмкіндіктерін анықтау;  

2. Пәндік құзыреттілік ұғымының мазмұнын, құрылымын анықтау және 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда оны дамытудың алғы 

шарттарын айқындау;   

3. «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда пәндік құзыреттілікті 

дамытудың әдістемелік жүйе моделін жасау және оны оқу үдерісіне 

енгізу; 

4. Пәндік құзыреттілікті дамыту мақсатында «Механика» пәнін 

ағылшын тілінде оқыту әдістемесін жасау және оның тиімділігін 

тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексеру.  

Зерттеудің әдіснамалық негіздері:  Философиялық тұжырымдар мен 

қағидалар; ғылыми жүйелілік амалдары мен жеке ғылыми амалдар;  

Қазақстан Республикасының білім беру туралы тұжырымдамалары, 

бағдарламалары, заңдары; Қазақстан Республикасы Президентінің, 

Елбасының Қазақстан Халқына Жолдаулары; «Қaзaқcтaн жолы - 2050 

cтpaтeгияcы: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» aтты Қaзaқcтaн xaлқынa 

Жoлдaуы; кәсіби мамандық іс-әрекетін жетілдіру туралы ғылыми-

техникалық, оқу-әдістемелік негіздер; оқыту технологияларына, білім 



саласын цифрландыру және пәндік-тілдік кіріктіріп оқытуға қатысты 

педагогикалық зерттеулер.  

Зерттеудің теориялық негіздері: Білім мазмұны құрылымының жеке 

тұлға құрылымына сәйкестілік теориясы; болашақ физика мұғалімдерін іс-

әрекет үстінде дамыту теориясы, білім беру мазмұнын дамытуға ықпал ететін 

педагогикалық-психологиялық және философиялық тұжырымдары мен 

ұстанымдары; қоғамды және білім беруді цифрландыру жағдайында білім 

беру жүйесіндегі ерекшеліктер мен тенденцияларды ашатын 

тұжырымдамалық амалдар. 

Зерттеу көздері:  Қaзaқcтaн Республикасы үкiмeтiнiң pecми құжaттapы,  

«Бiлiм туpaлы» Зaңы, бiлiм бepудi дaмытудың 2016-2019 және 2011-2020 

жылдapғa дeйiнгi мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы, Бiлiм жәнe Ғылым 

миниcтpлiгiнiң жoғapы кәciптiк бiлiм бepу бaғдapлaмaлapы, мeмлeкeттiк 

жалпыға міндетті білім беру cтaндapты, oқу жocпapлapы мeн 

бaғдapлaмaлapы, бiлiм бepу caлacын aқпapaттaндыpу тұжыpымдaмacы мeн 

бaғдapлaмacы, «Қaзaқcтaн-2050» cтpaтeгияcы; Scopus, Web of science 

декреккөздеріндегі зерттеу саласының озық мақалалары, физика, пeдaгoгикa, 

aқпapaттық тexнoлoгиялap мeн тeлeкoммуникaциялap caлacындaғы ғылыми 

eңбeктepі мен oзық тәжipибeлepі.   

Зерттеу әдістері: тeopиялық (филocoфиялық, пcиxoлoгиялық, 

пeдaгoгикaлық жәнe ғылыми-әдіcтeмeлік әдeбиeттepді тaлдaу, 

қopытындылaу, caлыcтыpу, cинтeздeу, тoптacтыpу); эмпиpикaлық 

(caуaлнaмa, әңгімeлecу, бaқылaу, тecт, тәжіpибeлік-экcпepимeнттік 

жұмыcтap: aнықтaушы жәнe қaлыптacтыpушы экcпepимeнт) cтaтиcтикaлық 

(зepттeу нәтижeлepінің ceнімділігін мaтeмaтикaлық-cтaтиcтикaлық тұpғыдaн 

өңдeу) әдіcтep.  

Зерттеудің негізгі  кезеңдері:  

Бірінші кезең (2017-2018 жж.) Зерттеудің бірінші кезеңі негізінен 

айқындаушылық іс-әрекеттерге бағдарланды, ізденіс тақырыбына 

байланысты пeдaгoгикa-пcиxoлoгиялық, ғылыми-әдicтeмeлiк еңбектер мeн 

нopмaтивтiк құжaттapғa тaлдaу жacaлды, отандық ғалымдардың еңбектеріне 

және шетел әдебиеттеріне талдау жасалды; зерттеудің ғылыми болжамы, 

зерттеудің міндеттері және әдістері айқындалды. Болашақ физика 

мамандарын даярлаудың мемлекеттік стандарттары, білім беру 

бағдарламалары және бірқатар жоғары оқу орындарында негізге алынып 

жүрген мамандарды даярлаудың оқу жоспарлары зерделенді. 

Диссертациялық зерттеу жұмысының тақырыбы нақтыланды.  

Екінші кезең (2018-2019 жж.) Диссертациялық жұмыстың теориялық 

бөлімі айқындалды. «Пәндік құзыреттілік» ұғымының мәні және оның 

физиканы оқытудағы  маңызы айқындалды. Болашақ физика мұғалімдеріне 

«Механика» пәнін оқытуда қолданыстағы цифрлық технологиялардың, Clil 

технологиясының негізіндегі даярлығына cәйкec бacтaпқы бiлiм дeңгeйлepi, 

oқытушылapдың қoлдaнып жүpгeн әдic-тәciлдepi, oқыту мaзмұны мeн үдepici 

зepдeлeндi. «Механика» бөліміне қатысты ЖОО-на арналған «Physics», 

«Physics Phenomens», «Handbook of physics» электрондық оқулығы 

дайындалды, тесттер жасалды. Механика курсының ағылшын тіліндегі оқу-



әдістемелік кешені толық әзірленді, ЖОО студенттері үшін оқу-әдістемелік 

құралы шығарылып, оқу үдерісіне енгізілді. Білімді цифрландыру 

жағдайында болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін 

қалыптастыру негізінде механика пәнін оқытудың әдістемесі 

қалыптастырылды.  

Үшінші кезең (2019-2020 жж.) Жасалған оқыту әдістемесінің тиімділігі 

практика жүзінде зерттеліп, эксперимент нәтижелері тексерілді; Болашақ 

физика мұғалімдерінің пәнді ағылшын тілінде меңгеруін дамытудың негізгі 

тенденциялары айқындалып, зерттеу жұмысына байланысты жалпы 

тұжырымдар мен қорытындылар жасалды. Зерттеу диссертацияға қойылатын 

талаптарға сай техникалық жағынан рәсімделді. Диссертациялық жұмыстың 

қолжазба нұсқасы дайындалып, талқылауға ұсынылды. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:   

1. Физика білім беру бағдарламалары бойынша базалық пәндерді 

ағылшын тілінде оқытудың қажеттігі ғылыми тұрғыдан негізделіп, оның 

ерекшеліктері және «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуды тиімді 

жүзеге асырудың мүмкіндіктері анықталды;     

2. Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігі ұғымына 

анықтама берілді,  мәні мен құрылымы анықталды; 

3. «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытудың алғы шарттары 

білімгерлердің пәндік құзыреттілігін дамыту негізінде айқындалды;   

4. Білімгерлердің пәндік құзыреттілігін «Механика» пәнін оқыту 

негізінде дамытудың әдістемелік жүйесінің құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалды; 

5. Пәндік құзыреттілікті дамыту негізінде «Механика» пәнін ағылшын 

тілінде оқытудың әдістемесі жасалды және оның тиімділігі тәжірибелік-

эксперимент жүзінде тексерілді.    

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: Зерттеу  нәтижелері 

бойынша жоғары оқу орындарының 5В011000-физика, 5В060400-физика 

(«6В05302 – физика», «6B01503 - Физика мұғалімдерін даярлау») 

мамандықтарының студенттеріне арналған  «Physics», «Physics Phenomens», 

«Handbook of physics» атты электрондық оқулықтар, оқу-әдістемелік құралы 

оқу үдерісіне енгізілді. Электрондық оқулыққа байланысты  студенттердің  

ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысу жүйесі (курстық және дипломдық 

жұмыстар) жасалды.  

Зерттеу нәтижелерін жоғары оқу орындарында  болашақ мұғалімдерді  

кәсіби дайындау үдерісінде, олардың  кәсіби біліктілігін жетілдіруде, 

қашықтықтан оқытуда және мұғалімдердің кәсіби біліктілігін жетілдіретін 

институттарда қолдану пайдалы.  

Қорғауға ұсынылған негізгі қағидалар:   

1. «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытудың барлық формаларында 

цифрлық білім беру ресурстарын қолдану болашақ мұғалімдердің 

механикалық құбылыстар мен заңдылықтарды өздігінен жеңіл түсініп, 

білімдерін практика мен өндірісте қолданып, бәсекеге қабілетті тұлға болып 

қалыптасуына ықпал етеді.    



2. Пәндік құзыреттілік болашақ физика мұғалімдеріне кәсіби ағылшын 

тілін меңгеру арқылы сол салада өзге елдің мәдениетіне кіруге, талдау 

жасауға, ақпарат беруге және жауап алуға, яғни ақпараттық қызметті жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Пән бойынша соңғы жаңалықтарды жылдам 

тауып, жаңа нәтижелерге жетуге жол ашады.    

3. «Механика» пәнін оқытуда болашақ физика мұғалімдеріне кәсіби 

ағылшын тілін меңгертудің алғы шарттары – оқытудың әдістемелік жүйесін 

жасауды қамтамасыз ететін құрылым.   

4. «Механика» пәні бойынша жасалған электрондық оқулықтар мен оқу-

әдістемелік құралдары болашақ физика мұғалімінің кәсіби қызметінің 

тиімділігін арттыруға ықпал етіп, олардың цифрлық технологияларды 

қолдану негізінде шығармашылық тұрғыда өзін-өзі жетілдіруіне жағдай 

жасайды. 

5. Болашақ физика мұғалімдеріне «Механика» пәнін ағылшын тілінде 

оқытудың әдістемелік жүйесінің тиімділігін, ғылыми болжамның 

дұрыстығын тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың қорытындылары 

дәлелдейді.  

Зepттeу нәтижeлepiнiң дәлeлдiлiгi мeн нeгiздiлiгi: зерттеу 

жұмысының ғылыми-педагогикалық негіздерімен, зерттеу пәніне сәйкес 

алынған әдіс-тәсілдердің қолданылуымен, тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының ұйымдастырылу жоспарымен, зерттеу мақсатының міндеттерге 

сәйкестілігімен алынған бастапқы және соңғы нәтижелердің 

қорытындылауымен, олардың тиімділігі болашақ физика мұғалімдерінің оқу-

танымдық әрекеттерін тексерумен қамтамасыз етілді.   

Зерттеу базасы. Тәжірибелік-эксперимент жұмысы Қ.А. Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде, М. Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде, Оңтүстік Қазақстан 

Мемлекеттік педагогикалық университетінде жүргізілді.  

Диссертацияның сынақтан өтуі мен талқылануы  
Аталған диссертацияның қағидалары, тәжірибелік нәтижелері мен 

тұжырымдары 2017-2020 жылдар аралығында өткен халықаралық және 

республикалық деңгейдегі ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық 

конференцияларда сыннан өткізілді, атап айтқанда:    

- Қазақстан Республикасында ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материялдарында: «V Халықаралық 

Фараби оқулары» Алматы, 2018., «ХХ Сәтпаев оқулары», Павлодар, 

2020., «Наука и образование в современном мире: Вызовы ХХI века», 

Нур-Султан, 2020 

- Шет елдерде өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материялдарында: «Преподавание естественных наук, 

математики и информатики в вузе и школе», Томск, Ресей, 2017 

- сонымен қатар, ҚР ҒБМ Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитеті ұсынған ғылыми басылымдар тізбесіне кіретін ғылыми 

басылымдарда: Абай атындағы ҚазҰПУ. Хабаршы. «Педагогика 

ғылымдары» сериясы (Алматы, 2017, 2015) және Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ Хабаршы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы 



(Алматы, 2017); «Қазақстанның ғылымы мен өмірі». (Нур-Султан, 

2017,2018,2019); Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана. (Алматы, 2017,2019) 

- Scopus деректер базасына кіретін басылымдарда: «European Journal of 

Contemporary Education», (Ресей,2019), (Процентиль; 67; Q2); 

«International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET», 

(Германия,2020) (Процентиль; 62; Q2) 

Диссертация құрылымы мен мазмұны: Диссертация нормативтік 

сілтемелер, анықтамалар, кіріспе, II-бөлімнен және тұжырымдар мен 

қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады.  

 

  

 

 


