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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

көрсетілген: 

Құзырет – белгілі бір мекеме немесе қызметкер уәкілдігінің міндеті. 

Білім беру бағдарламасы – білім беру мазмұны мен оқу үрдісін 

ұйымдастыру ерекшеліктерін сипаттайтын білім беру мекемелерінің 

нормативтік – басқару құжаттары. 

Оқу үдерісі – оқытудың арнайы ұйымдастырылған түріндегі жеке 

тұлғаның жалпы дамуы мен тәрбиесінің, білім беру мақсатын айқындайтын 

біртұтас педагогикалық үдерістің нақты көрінісі. 

Мобильді оқыту – мобильді компьютерлік жүйелер мен мобильді 

қосымшаларды қолдану арқылы оқыту 

Кәсіби құзыреттілік  – кәсіби қызметтің нәтижелілігін көрсететін білім 

мен іскерліктің, кәсіптік қасиеттердің жиынтығы және кәсіпке теориялық, 

практикалық дайындығының үйлесімділік көрінісі. 

Пәндік құзыреттілік – тұлғаның психологиялық, педагогикалық, пәндік 

білімділігі, оқытудың әдістемесі мен дидактикасын, жалпы пән бойынша 

теориялық білімді меңгергендігі және оны практикада, өндірісте қолдану 

қабілеттілігі, кәсіби тұлғалық қасиеттерін дамыта білу қабілетері және  

физиканы оқытудың қазіргі технологияларын меңгергендігі. 

Әдістемелік жүйе – бір-бірімен өзара байланысқан компоненттерден 

тұратын дидактикалық құрылым болып табылады. 

Дидактикалық жүйе – оқыту мақсатына жету жолында қолданылатын 

бірыңғай, іштей тұтас құрылым мен элементтер жиынтығы. 

Интеграция – латын тілінен аударғанда («integratio» сөзінің қазақша 

мағынасы қайта құру, толықтыру, «integrer» сөзі «бүтін» деген мағынаны 

білдіреді. 

Модель – (франц. modele, итал. modello, лат. modulus) - өлшеуіш, өлшем, 

үлгі, норма. 
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БEЛГIЛEУЛEP МEН ҚЫCҚAPТУЛAP 

 

ЖОО  -Жоғaры оқу орны  

АКТ -Ақпараттық – коммуникациялық  

технология 

ЦБР -Цифрлық білім беру ресурстары 

ҚР -Қaзaқстaн Рeспубликaсы  

EST  - English for Science and Technology 

ESР - English for special purposes 

CLIL -Content and Language Integrated Learning 

EOP - English for Occupational Purposes 

EPP  - English for Professional Purposes 

МЖМББС  -Мeмлeкeттiк жaлпығa мiндeттi бiлiм 

бeру стaндaрты  

СӨЖ -Студeнттeрдiң өзiндiк жұмыстaры  

ОБСӨЖ -Оқытушының басшылығымен 

студeнттeрдiң өзiндiк жұмысы  

ХҚТУ  -Хaлықaрaлық қaзaқ-түрiк унивeрситeтi  

ОҚМУ -Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университеті 

ЭО  - Элeктронды оқулық  

WWW  -World Wide Web (дүниeжүзiлiк 

тaрмaқтaлғaн өрнeк)  

ПТ -Педагогикалық технология  
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің көкейкестілігі 

Әлемде және елімізде орын алып жатқан індеттің таралуы қашықтықтан 

білім беру жүйесіне көшуге себеп болғанымен, жоғары оқу орындары үшін 

болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттіліктерін, негізгі кәсіби 

құзыреттіліктерін дамыту басты бағыттардың бірі болып қала бермек. Шет 

елдерімен қатар еліміздегі мектептерде, жоғары оқу орындарында Covid-19-

дың салдарынан дәстүрлі сабақ үдерісі тоқтатылып, білімгерлерді қашықтықтан 

оқыту формасына көшірілді [1]. 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.  

Демек, қоғамда өршіген қиын жағдайда еліміздегі ғылым мен білімнің 

даму деңгейін сақтап қалу мақсатында, оқытудың замануи технологияларын, 

жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді, оқытудың тиімді формаларын зерттеуді, 

заман талабына сай оқытудың құралдарын әзірлеуді қажет етеді.   

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 бірнеше тілді меңгеруіміз қажет. 

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» [2] атты 

Қазақстан халқына жолдауында: «Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы 

ұлттық прогреске жете алмайды. Мектептердің және мұғалімдердің деңгейі, 

әсіресе ауыл мен қалада әртүрлі. Білікті педагогтардың жетіспеу проблемасы да 

бар. Сондықтан, осының барлығын ескеріп, ағылшын тілін кезең-кезеңмен 

енгізуіміз керек» - деген болатын.  

Сонымен қатар, 2016 жылдан бастап жоғары білім берудің оқу 

бағдарламаларына оқытудың барлық кезеңдерінде ағылшын тілін оқыту курсын 

жүргізу бойынша өзгерістер мен толықтырулар ендіру, 2020-2021 жылдары 

мектептердебілім беру ұйымдарының алқалық шешімінің негізінде таңдау 

бойынша «Физика», «Информатика», «Химия» және «Биология» пәндерін 

ағылшын тілінде оқыту енгізілетіндігі айқындалды [3].  

Аталған жағдай, болашақ физика мұғалімдеріне ағылшын тілін қоғамның 

сұранысына сай талаптарды орындай алатындай деңгейде жетік 

меңгертудің,oлapдың көп ұлтты әлeммeн бaйлaныcтapы мeн қapым-

қaтынacтapын кeңeйтугe, мамандықтағы базалық пәндер бойынша тaнымдық, 

мазмұндық,  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. 
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Осылайша, қазіргі уақытта университеттерге берілген академиялық 

еркіндік шеңберінде болашақ физика мұғалімдерін даярлаудың модульдік білім 

беру бағдарламасы мазмұнының құрылымы – құзыреттілік тәсіл негізінде 

әзірленуде. 

«6В05302 – Физика», «6B01503 - Физика мұғалімдерін даярлау» білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушылардың жеке және әлеуметтік дамуына 

бағытталған кәсіби қызметті қалыптастыру, физика саласында іргелі, сапалы 

кәсіби білім беру, тереңдетілген арнайы білім, біліктерін қалыптастыру, 

ғылыми-зерттеу, педагогикалық, басқарушылық іс-әрекеттері және ғылыми-

техникалық аударма саласында кәсіби білім, білік, икемділік дағдыларын, 

пәндік құзыреттіліктерін дамыту – негізгі мақсаттардың бірі болып табылады. 

Аталған мақсаттарға қол жеткізуде білім беру бағдарламасында базалық 

пәндер модуліндегі – «Механика» пәні маңызды орын алады. Болашақ физика 

мұғалімдерінің механика заңдары мен олардың практикалық маңыздылығын, 

техниканың механикалық құбылыстарын, шығармашылық-эксперименттік 

тапсырмаларынмеңгеруі, олардың пәндік құзыреттіліктерін және ғылыми-

техникалық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, 

механиканың үйлесімді логикасы, талдау мен синтез, индукция және дедукция 

сияқты жалпы таным әдістерінің механикалық теорияға кеңінен сүйенуі,  

болашақ физика мұғалімдерінің логикалық ойлауын дамытуда ерекшелікке ие. 

Сондықтан, білім беру бағдарламасында механика пәнінің мақсаты ретінде 

– болашақ физика мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, 

механика саласында заманауи теориялық концепцияларды тиімді пайдалану, 

механиканың ұғымдары мен заңдарын және заңдардан туындайтын тепе-

теңдікті, материалдық нүктенің қозғалысын, қатты денені және механикалық 

жүйені зерттеу әдістерін меңгеру, алынған білімді механиканың тиісті 

есептерін шешуге қолдану және т.б. келтіруге болады.     

Елімізде механика саласы бойынша күрделі зерттеумен айналысқан                   

ҚР ҰҒА академигі М.М. Абдильдин және оның шәкірттері М.Е. Абишев,                    

А.С. Таукенованың бірнеше еңбектерін қарастыруға болады [4]. Бұл еңбектер 

ғылымның соңғы жетістіктерін ескеріп «Механика» пәнінің мазмұнын заман 

талабына сай дамытып отыру қажеттігін көрсетеді. Алайда, болашақ физика 

мамандарын даярлауда «Теориялық физиканың» іргелі зерттеулерін оқыту 

әдістемесімен үйлестіру күрделі процесс екендігі айқын.    

Н.А. Шермадин жалпы білім берудің мемлекеттік стандартының 

компонентінде көрсетілген студенттердің білімі мен дағдыларының қажетті 

деңгейін қалыптастыруды қамтамасыз ететін «Механика» пәнін зерттеу 

әдістемесін негіздеу және әзірлеу проблемаларын қарастырды [5]. Зерттеудің 

мақсатын – негізгі мектептегі физиканың жүйелі курсының механикасы 

бойынша оқу процесінде эксперимент пен модельдеудің өзара байланысты 

принциптерін негіздеу; осы қатынасты жүзеге асыру әдістемесін жасау болып 

көрсеткен. С.К. Гураль, М.А. Корнеева зерттеулерінде «Қолданбалы механика» 

дайындық бағытының бакалавр-студенттерін ағылшын тіліне оқытудың 

ұйымдастырушылық-әдістемелік шарттары қарастырылады. «Қолданбалы 
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механика» бағыты бойынша студенттердің пәндік құзыреттілігін дамыту 

мысалында, шет тілін оқыту теориясы мен әдістемесі саласындағы 

зерттеушілердің қызығушылығын арттыратын бірқатар маңызды қайшылықтар 

көрсетілген [6]. Сонымен қатар, авторлар өзекті білім беру үрдістері 

контексінде «Қолданбалы механика» бағыты бойынша студенттерді шет тілінде 

оқытуға кейс-стади әдісін интеграциялау саласында зерттеу жүргізді.   

Сонымен бірге, Д.В. Коврижных өз зерттеулерінде шет тілдік 

дидактикалық орта жағдайында механикадан зертханалық практикумдарды 

әдістемелік қамтамасыз етсе, С.В. Андрианованың зерттеулері болашақ 

мамандардың пәндік құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік беретін физик-

студенттердің кәсіби ағылшын тіліндегі терминологиясын оқыту әдістемесін 

теориялық негіздеу саласына бағытталды [7]. Авторлар болашақ физика 

мұғалімдеріне жеке пәндерді ағылшын тілінде оқытудың тиімділігін көрсеткен.  

Біздің зерттеу тақырыбымызға жақын, болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндік құзыреттілігін жеке пәндерді ағылшын тілінде оқыту негізінде дамыту 

бағыты да зерттеушілердің назарынан тыс қалмады. Пәндерді шет тілдерінде 

оқыту арқылы білімгерлердің пәндік құзыреттілігін дамытуда «CLIL (Content 

and Language Integrated Learning)» технологиясы аясында  Р. Капоне, Д. Сорбо, 

O. Фиоре [8] техникалық ғылымдар бағытындағы жоғары мектептерде 

білімгерлердің Фейсбук парақшалары арқылы ақпараттық ресурстарды, 

мобильді қосымшаларды пайдаланып оқытудың жоғары тиімділігін дәлелдеген. 

Ғалымдар кванттық механика мен ағылшын тілін интеграциялау арқылы оқыту 

мысалын қарастырған.   

Отандық ғалымдардан К. Шаймерденова., А. Туссыпбаева  [9] орта 

мектептерде «Physics and astronomy» пәніне ағылшын тілінде жұмыс дәптерін 

пайдаланып оқытудың тиімділігін зерттеген, А.Кудуссов, А. Бейбитованың [10] 

еңбектерінде пәндерді шет тілінде оқытудың тиімді жолдары, әдіс-тәсілдері 

туралы мәліметтер кездеседі. Біз, өз зерттеуімізде қазіргі орта білім беретін 

мектептерге енгізілген Астана-кітап баспаларының Н. Ташев, Н. Шокобалинов, 

Е. Дуйсекнов, А. Қарабатыров, А. Баешов, А. Артықбаев, К. Ауелбаева, Том 

Тиерней, Пат Дойл, Джюлай Джакхидам, А. Аймаханова авторлығымен 

жарыққа шыққан ағылшын тілінде кіріктіріп оқытуға арналған 8-9-10 сынып 

физика кітаптарына талдау жасадық. Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

тарапынан жарық көргенжалпы білім беретін мектептердің пән мұғалімдеріне, 

білім басқармалары өкілдеріне, білім беру ұйымдарының жетекшілеріне, 

мұғалімдердің біліктілігін арттыру институттарына арналған «Ағылшын тілін 

және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, 

химия, биология, жаратылыстану) кіріктіріп оқыту»  атты оқу-әдістемелік 

құралы да зерттеу жұмысымызға негіз болды. Алайда, білім беру 

бағдарламасында базалық пәндердің негізін құраушы «Механика» пәнін 

ағылшын тілінде оқытудың қажеттілігі мен әдістемесі зерттелмегендігі алға 

тартады.  
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Бұл жағдайлар, біздің зерттеу бағытымыздың тиімді жүзеге асуына өз 

ықпалын тигізді. Дегенмен, жеке пәндер бойынша білім сапасы, әлемдік 

деңгейдегі қажеттіліктер, білімгерлердің бәсекеге қабілеттілігі қазіргі 

жағдайларда назардан тыс қалмауы тиіс.  

Атап айтсақ, техникалық-жаратылыстану салаларындағы пәндерді, соның 

ішінде «Механика» пәнін оқытуда пәндік құзыреттілікті дамыту саласындағы 

зерттеу жұмыстарының аздығы, оқытудың нақты-жүйелі дидактикасы 

жасалмаған, озық технологиялардың, оқытудың құралдары мен тиімді 

әдістердің жеткіліксіздігінен аталған бағытты дамытуда көптеген қиындықтар 

туындайды.  

Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту мақсатында 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытудың және оны жүзеге асырудағы 

инновациялық технологиялардың, әдістемелік және компьютерлік 

бағдарламалық құралдардың қажеттілігі мен жоғары оқу орындарында аталған 

қажеттіліктер бағыты бойынша зерттеулердің жеткіліксіздігі арасында қарама-

қайшылықтар туындап отыр.    

Осындай қарама-қайшылықтардың шешімін іздестіру диссертациялық 

зерттеу тақырыбын «Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде дамыту» деп 

таңдауымызға негіз болды.   

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. 

Зерттеу нысаны: Болашақ физика мұғалімдерін оқыту үдерісі.  

Зерттеу пәні: Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы дамыту.      

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 алғышарттарын 

айқындау;   



 

10 

 

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 Тұңғыш Президентінің «Қaзaқcтaн жолы - 

2050 cтpaтeгияcы: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», 2018 жылғы 10 

қаңтардағы "Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері" aтты Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдaуы; Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 Қаулысы, Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, кәсіби мамандық іс-әрекетін 

жетілдіру туралы ғылыми-техникалық, оқу-әдістемелік негіздер; оқыту 

технологияларына, білім саласын цифрландыру және пәндік-тілдік 

интерграцияға қатысты педагогикалық зерттеулер. 

Зерттеудің теориялық негіздері: Білім мазмұны құрылымының жеке 

тұлға құрылымына сәйкестік 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 ақпараттандыру жағдайында білім 

беру жүйесіндегі ерекшеліктер мен тенденцияларды ашатын тұжырымдамалық 

амалдар. 

Зерттеу көздері:  Қaзaқcтaн Республикасы үкiмeтiнiң pecми құжaттapы,  

«Бiлiм туpaлы» Зaңы, бiлiм бepудi және ғылымды дaмытудың 2020-2025 

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 декрек көздеріндегі зерттеу саласының 

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: айқындаушы 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 
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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 ақпараттандыру 

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 алғышарттары 

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.   
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Зерттеудің практикалық маңыздылығы: 

Зерттеу  нәтижелері бойынша «6В05302 – физика», «6B01503 - Физика 

мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламалары бойынша жоғары оқу 

орындарының студенттеріне арналған «Physics», «Physics Phenomens», 

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

үдерісіне енгізілді.  

Зерттеу жұмысының нәтижелерін ЖОО-да болашақ мамандарды кәсіби 

даярлау үдерісінде, қашықтықтан оқытуда және мұғалімдердің кәсіби 

біліктілігін жетілдіретін институттарда пайдалануға болады.  

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 алғышарттары – 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 сәйкестігімен, 

алынған бастапқы және соңғы нәтижелердің қорытындылануымен, олардың 

тиімділігі болашақ физика мұғалімдерінің оқу-танымдық әрекеттерінде 

тексерілуімен 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  
Диссертацияның негізгі қағидалары, ғылыми-әдістемелік, тәжірибелік 

нәтижелері мен тұжырымдары 2017-2020 жылдар аралығында өткен 
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халықаралық және республикалық деңгейдегі ғылыми-теориялық, ғылыми-

практикалық конференцияларда баяндалды, атап айтқанда:   

- Қазақстан Республикасында ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдарында: «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 материалдарында: «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 LearningiJET», 

(Германия, 2020) (Процентиль; 62; Q2) 

Диссертация құрылымы мен мазмұны: Диссертация нормативтік 

сілтемелер мен анықтамалардан, кіріспеден, І және II бөлімдерден, сонымен 

қатар, тұжырымдар мен қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және 

бірнеше қосымшалардан тұрады.  

Кіріспеде зерттеу тақырыбы бойынша өзектілікті айқындайтын 

негіздемелер келтіріледі, сонымен қатар, зерттеу аппараты, яғни, зерттеу 

мақсаты, зерттеудің объектісі, зерттеудің болжамы және міндеттері анықталды, 

зерттеу әдістері, зерттеудің ғылыми жаңалығы мен  практикалық маңыздылығы 

сипатталып, қорғауға ұсынылған негізгі қағидала  баяндалды, зерттеу 

жұмысының қысқаша мазмұны көрсетілді. 

«Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудың 

теориялық негіздері» атты бірінші бөлімде – болашақ физика мұғалімдеріне 

базалық пәндерді ағылшын тілінде оқытудың қажеттігі негізделіп, 

ерекшеліктері мен мүмкіндіктері көрсетілді; болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндік құзыреттілігін дамытудың негізі ретінде «Механика» пәнін ағылшын 

тілінде оқыту үдерісі сипатталды; «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту 

негізінде пәндік құзыреттілікті дамытудың моделі келтірілді. 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту әдістемесі» атты екінші 

бөлімде – «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудың мазмұны; «Механика» пәнін 

ағылшын тілінде оқытудың формалары, әдістері мен құралдары көрсетілді, 
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болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудың әдістемесі 

жасалды және оны қолданудың жолдары баяндалды; ұсынылған әдістемелік 

жүйенің тиімділігін дәлелдейтін тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері 

көрсетілді. 

Қорытындыда зерттеу нәтижесінде алынған негізгі  тұжырымдар мен 

қорытындылар, сондай-ақ, оларды жоғары оқу орындарында «Механика» пәнін 

оқытуда пәндік құзыреттілікті дамытуға бағытталған педагогика және 

физиканы оқыту әдістемесі саласында болашақтағы зерттеулерде қолдану 

жөніндегі тұжырымдар баяндалған.   

Қосымшада білім алушылар мен оқытушыларға арналған сауалнамалар, 

білім алушылардың білім деңгейін тексеруге арналған тапсырмалар келтірілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

1 БОЛАШАҚ ФИЗИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ПӘНДІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігі және оны 

дамытудың алғышарттары 

 

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтардағы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» [2] атты 

Қазақстан халқына жолдауында: «Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы 

ұлттық прогреске жете алмайды. Мектептердің және мұғалімдердің деңгейі, 

әсіресе ауыл мен қалада әртүрлі. Білікті педагогтардың жетіспеу проблемасы да 

бар. Сондықтан, осының барлығын ескеріп, ағылшын тілін кезең-кезеңмен 

енгізуіміз керек» - деген болатын.  

Сонымен қатар, 2016 жылдан бастап жоғары білім берудің оқу 

бағдарламаларына оқытудың барлық кезеңдерінде ағылшын тілін оқыту курсын 

жүргізу бойынша өзгерістер мен толықтырулар ендіру, 2020-2021 жылдары 

мектептердебілім беру ұйымдарының алқалық шешімінің негізінде таңдау 

бойынша «Физика», «Информатика», «Химия» және «Биология» пәндерін 

ағылшын тілінде оқыту енгізілетіндігі айқындалды [3].  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың 

нәтижесінде: еліміздегі білім және ғылымсаласының әлемдік бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде 

тұлғаны тәрбиелеу және оқытуға қол жеткізу мәселесі атап көрсетілген [11]. 

Бұл жағдай жоғары оқу орындарында оқытудың құзыреттілікке бағдарланған 

оқыту моделіне біртіндеп өтуге жағдай жасайтын білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуді және жүзеге асырудыталап етеді. 

Соңғы жылдары кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің жаңа 

компоненттері анықталып, педагогикалық бағыттағы негізгі құзыреттіліктер 

жүйесі толықтырылуда. Болашақ физика мұғалімдерін кәсіби дайындауда 

физиканы оқытудыңбасты мақсаты – физикалық білім беру ғана емес, 

студенттердің ол білімнің практикалық қолданысын білуі, жаңа бағыттағы 

физикалық зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы, тәжірибелік жұмыстарды өз 

бетінше жетілдіріп, эксперименталдық зерттеулерге қорытынды жасауы, 

сонымен қатар, пәнді шет тілдерінде меңгеріп зерттеушілік бағытта жаңа 

ғылыми нәтижелерге қол жеткізе білуі. Сондықтан оқытушылар студенттерді 

жоғары оқу орны қабырғасында тек физикалық ақпаратпен қаруландырып қана 

қоймай, сол ақпараттарды олардың логикалық ой елегінен өткізіп, баға беру 

және оны оқушыларға жеткізу, үйрету мәселелеріне, пәндік құзыреттіліктерін 

дамытуға баулуы керек.  

Қазақстанның әлемдік экономикалық кеңістікке белсенді кіруіне 

байланысты, шет елдермен қарқынды дамып келе жатқан өнеркәсіптік және 

ғылыми байланыстар аясында жоғары оқу орындарының түлектеріне 
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қойылатын талаптардың бірі шет тілдерін, атап айтқанда ағылшын 

тілінтәжірибе жүзінде меңгеру болып табылады. Жоғары білімді әрбір маман 

ағылшын тілін меңгеруі, кез келген кәсіби маңызды жағдайларда және қарым-

қатынас салаларында шет тілде сөйлесуге қабілетті болуы тиіс. Болашақ физика 

мұғалімдері де өзінің кәсіби қызметінде пәндік құзыреттіліктерін жоғары 

деңгейде көрсете алуы үшін, білім беру бағдарламаларындағы базалық пәндер 

модулін ағылшын тілінде меңгеру қажеттігі туындайды. Себебі, ағылшын тілін 

меңгерген маман, өзінің саласы бойынша соңғы жаңалықтармен танысып, жаңа 

нәтижеге қол жеткізуіне септігін тигізеді.  

Біздің зерттеу тақырыбымызға сәйкес болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндік құзыреттіліктерін дамыту мәселелері ғылым саласындағы «құзырет», 

«құзыреттілік» ұғымдарына талдау жасауды (1.1 – кесте) қажет етеді.    

 

Кесте 1.1 – «Құзырет», «құзыреттілік» ұғымына берілген анықтамалар 

 

«Құзырет», «құзыреттілік» ұғымына 

берілген түсіндірмелер 

Анықтама көздері 

1 2 

Құзырет – танымдық бәсекеге қабілеттілігін; 

идеялар мен пайымдауларды түсіну және 

пайдалану қабілеті;  әдіснамалық қабілеті, 

қоршаған ортаны түсіну және басқара алу 

қабілеті;  

Негізгі құзыреттіліктер – күнделікті, кәсіби 

немесе әлеуметтік өмірлік жағдайларда 

мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін 

қабілет жиынтығы. 

«Еуропалық ЖОО-лардағы 

білім беру құрылымын 

баптау» («Tuning 

Educational Structures in 

Europe») бағдарламасы [12] 

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі 

кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын 

кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан 

қолдана білу қабілеті;   

Құзыреттілік – мектеп жасына дейінгі 

баланың тәрбие, даму, білімділік деңгейі, 

қалыптасқан жеке басының қасиеттері, білім 

нәтижесінің типі; 

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 

23 тамыздағы №1080 

қаулысымен бекітілген 

«Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты», [13, 

25б.] 

Оқу үдерісінің әр-түрлі қызмет 

формаларының қоршаған орта мен өндіріске 

әсер ету қасиеті; 

Эдвардс Р. [14] 

Жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы 

икемділіктер; 

Мисбах З., Гуликерс Ж., 

Дхарма С., Мюлдер M. [15] 

Құзырет - қандай да бір істі жүргізетін жеке 

адамның, мекеменің мәселелерді шешуге, іс - 

әрекет етуге, бір нәрсені істеуге құқықтық 

С. Ожегов [16] 
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шеңбері; 

Құзыреттілік - белгілі бір кәсіби қызметке 

байланысты, қандай да болмасын мәселеден 

хабардар болу, беделділік 

Құзыр – адамның тұлға болып 

қалыптасуындағы қызмет барысында 

байқалатын мінез – құлқы; 

құзырлылық – адамның өздік даму 

жолындағы ізгілік идеялар мен ұстанымдарға 

негізделген кіріктірілген сипаттамасы 

Қ.С.Құдайбергенова [17] 

 

Жоғарыда келтірілген әдебиеттердегі «құзыр», «құзыреттілік» ұғымдары 

жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларын құзыреттілік тәсіл 

негізінде әзірлеуде қолданып келеді. Бірақ, болашақ мамандарды кәсіби 

даярлау бағытында жеке пәндер бойынша сәйкестендіру қажеттігі туындайды.  

Соңғы жылдары В.Н. Косов, М.С. Молдабекова және шәкірттері                         

Ә.Ә. Ақжолова, Ж.М. Битибаеваның болашақ физика мұғалімдерін кәсіби 

даярлауда олардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту 

бағытында еңбектері мамандық бойынша бейіндік, базалық пәндерді оқытудың 

тиімділігін арттыруда маңызды орын алады [18-19].     

Біз, физиканың ғылым саласы ретінде өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, 

«Кәсіби құзыреттілік» саласындағы көптеген ғалымдардың ғылыми еңбектерін, 

зерттеу нәтижелерін талдай келе, болашақ физика мұғалімдерінің құзыреттілігі, 

- жеке тұлғаның физикадан білім беру саласындағы негізгі кәсіби іс-

әрекеттерінде жаңа мәселелерді шешуде сапалы нәтиже көрсете алатын пәндік, 

коммуникативті, жеке қасиеттердің жиынтығынан тұрады деген тұжырымға 

тоқталдық [20]. 
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Түйінді 

құзыреттіліктер 

Арнайы және кәсіби 

құзыреттілік 

- пәндік құзыреттер; 

- ұйымдастыру-әдістемелік 

құзыреттер; 

- диагностикалық құзыреттер; 

- аналитикалық және бағалау 

құзыреттер; 

- болжау құзыреттер; 

- зерттеушілік құзыреттер. 

Ақпараттық құзыреттілік 

- ақпараттық-іздеу құзыреттер; 

- ақпараттық-талдау құзыреттер; 

- ақпараттық-технологиялық 

құзыреттер. 

Коммуникативтік құзыреттілік 

- әлеуметтік-коммуникативтік 

құзыреттер; 

-тілдік-коммуникативтік 

құзыреттер; 

- ұйымдастыру-коммуникативтік 

құзыреттер. 

Жеке тұлғалық құзыреттілік 

- өзіндік дамыту және өзін көрсету 

құзыреттер; 

- рефлексиялық құзыреттер. 

Педагогика саласындағы ғылыми еңбектерден әзірленген үлгілік 

құзыреттілік моделін қарастыруға болады [21]. Осы үлгіге сәйкес түйінді 

құзыреттіліктерді төмендегідей құраушылардан тұратынын көруге болады (1.1 

-сурет).  

 

 

 

Сурет 1.1- Құзыреттіліктер мен оларды құраушы құзыреттер 

 

Жоғарыда келтірілген құзыреттерді жинақтауда белгілі бір ұқсастықтар 

орын алған. Сонымен бірге, кәсіби құзыреттіліктерді айқындауда ортақ 

қағидалардың әлі де орын алмағандығын байқауға және құзыреттер мазмұнын 

іріктеуде терең қайшылықтардың да орын алмағандығын көруге болады. 

Соңғы жылдары кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің құрамының   

компененті пәндік-әдістемелік құзыреттілік, көптеген шетелдік ғалымдардың 

зерттеу объектісіне айналды. Студенттердің пәндік-әдістемелік құзыреттілігін 

қалыптастыру мәселесін П. Майринг [22],  М. Наджафиках, Н. Йафтиан [23],                  

Ф. Вейнерт [24], Ж. Хаттие [25], E. Хонг, Й. Акуи [26] және басқалар зерттеген.    

Сонымен қатар, В.А.Адольф пәндікқұзыреттілікті, белгілі бір сабақты 

оқытуды жоспарлағанда, мұғалімнің кеңейтілген білім жүйесі деп түсіндіреді. 

Ол пәндік  құзыреттіліктің құрамына тұлғалық, шығармашылық, әрекеттік 

компоненттерді алады және әрекеттік компонентті, мұғалімнің өзіне тән жұмыс 

істеуінің жеке стилі деп түсінсе, Т.Н.Гущина пәндік құзыреттілікті тұлғаның 
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кәсіби маңызды қасиеттерінің және кәсіби тәжірибесі негізіндегі мұғалімнің пән 

бойынша білім, білік және дағдыларының жиынтығы, – деп анықтайды.  

Жоғарыда келтірілген әдебиеттерде, бүгінгі таңда пәндік құзыреттілік, 

техникалық бейіндегі мамандардың кәсіби шеберлігінің міндетті құрамдас 

бөлігі ретінде қарастырылған. Пәндік құзыреттілік тұлғаның өзін-өзі дамытудың 

жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді,сонымен бірге,жоғары техникалық білімі 

бар маманның кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру тілдік білім 

берудің жалпы жүйесіне интеграциялауды қажет етеді.   

Болашақ физика мұғалімдеріне базалық пәндерді шет тілінде оқытудағы 

маңызды орын коммуникативті тәсілге беріледі, ол оқытудың коммуникативтік 

бағыты мен жағдайлық білім беру қағидаларында көрініс табады. 

Зерттеушілердің пікірінше, коммуникативтік тәсіл оқу-тәрбие процесінің 

барлық құрауыштарын анықтайды және адамның қоршаған ортаны вербалды 

ойлау қажеттілігін қарастыратын қарым-қатынастың коммуникативтік 

міндеттерін шешу жағдайында сөйлеу қызметін басқару қабілетіне сәйкес 

келеді. Коммуникативтік тәсілмен жүзеге асырылатын білім беру мақсаты 

студенттерді тіл тасымалдаушылардың табиғи мәнін түсінуге және шет тілінде 

әңгіме жүргізуге үйрету болып табылатыны белгілі. Арнайы дереккөздерде 

жүгінсек, соңғы жылдары жоғары оқу орындарының тілдік емес 

мамандықтарының студенттеріне шет тілдерін оқытудакоммуникативтік 

тәжірибені жазба түрінде, яғни мәтінді оқыту мен оқу түрінде іске асырылуы іс 

жүзінде тілдің коммуникативтік қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді 

[27]. 

Алайда, біздің еліміздің әлеуметтік өмірінің құрылымында болған 

түбегейлі өзгерістер, оның әлемдік қоғамдастыққа қарқынды енуі тілдерді 

коммуникацияның өзекті құралы ретінде қабылдап, шет тілін 

тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау мақсатында шетел тілдерін 

кеңінен қолданатын жоғарғы білімді маманды дайындауды көздейді. Сонымен 

қатар, жетекші әдістемелік қағидалардың бірі белгілеген жағдаяттылық идеясы 

білім беруге коммуникативтік көзқарас аясында көрініс табатынын және табиғи 

диалогтық (полилогиялық) сөйлеу түрінде қарым-қатынасты жүзеге асыру 

дағдылары мен іскерлігін болжайтынын атап өтеміз.  

Демек, болашақ физика мұғалімдерін даярлау кезінде пәндік және 

коммуникативтік тәсілге жүгіну қажет болып табылады, өйткені бұл тәсіл 

көбіне өзге тілде сөйлеуді және жазуды үйретеді. 

Осылайша, пәндік құзыреттілік қарым-қатынас субъектілері арасындағы 

тікелей және кері байланыстың ең толық көрінісі болып табылады деп айтуға 

болады.  
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Кесте 1.2 – Құзыреттіліктер мен оларды құраушы құзыреттер 

 
Пәндік және 

коммуникативтік 

құзыреттілік құрылымы 

Құзыреттер профилі 

1 2 

пәндік құзыреттілік  

(базалық-пәндік, 

профильді бағытталған 

құзыреттілік  және 

зерттеушілік); 

болашақ физика мұғалімінің жалпы білім беретін орта 

мектепте оқытудың қазіргі ПТ-ны пайдаланып, физика 

курсын үздіксіз оқытуға теориялық және практикалық 

дайындығын, білімді ақпараттандыру жағдайында 

педагогикалық қасиеттерін дамыта білу, кәсіби өсе 

білу қабілеттері; физика саласындағы ғылыми 

зерттеулерді жүргізу, соңғы нәтижелерге қол жеткізе 

алу қабілеттілігі; 

жалпы кәсіби 

құзыреттілік; 

тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерінің және кәсіби 

тәжірибесі негізіндегі мұғалімнің пәндік және 

әдістемелік білім, білік және дағдыларының 

жиынтығы;    

Әлеуметтік-

лингвистикалық 

құзыреттілік 

бұл қарым-қатынас жағдайын негізге ала отырып, 

тілдік формаларды пайдалану және қайта құру 

қабілеті. 

Әлеуметтік-мәдени 

құзыреттілік 

білім алушылардың оқып жатқан шет тілі елдерінің 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерін, типтік жағдайларда 

сөйлеу мінез-құлық ережелерін білуін және осы 

білімдерге сәйкес өзінің сөйлеу мәнерін жүзеге асыра 

білуін көздейді. 

Дискурсивті құзыреттілік өз пікірін білдіру үшін мазмұны мен формасы 

бойынша түсінікті сөйлеу нормаларын қолдану 

қабілеті. 

Стратегиялық 

құзыреттілік 

әртүрлі коммуникативтік міндеттерді шешу үшін 

неғұрлым тиімді стратегияларды таңдау және 

пайдалану қабілетін болжайды. 

 

Техникалық жоғары оқу орны студенттерінің тілдік кәсіби бағдарлы 

дайындығының коммуникативтік құрамдас бөлігін қалыптастыру көпмәдени 

кеңістіктегі басқа елдердің мамандарымен мәдениетаралық өзара қарым-

қатынасты жүзеге асыруға қабілетті екінші тілдік тұлғаның қалыптасуының 

қажетті шарты болып табылады. 

Демек, қазіргі күндегі тілдік білім беруде кез келген пәнді шет тілінде 

оқытудың маңызды мақсаттарының бірі – пәндік құзыреттілікті дамыту 

екендігіне көз жеткізуге болады.  

Бірақ қандай құралдардың, әдістер мен технологиялардың көмегімен 

пәндік құзыреттілік деңгейін дамытуға және бағалауға болады деген сұрақ 

туындайды.  

Қазіргі білім беру жүйесіндегі түбегейлі өзгерістерді, қашықтан білім 

беруге көшу жағдайын ескерсек, ақпараттық-коммуникациялық 
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технологияларды қолдану, цифрлық білім беру ресурстары пәндік 

құзыреттілікті дамытуда маңызды орын алатындығын түсінеміз. Өйткені олар 

XXI ғ. білім берудің жеке тұлғаға бағытталған тәсілін іске асырып қана қоймай, 

сонымен қатар, қоғамның ақпараттық даму дәуірінде компьютерлерді кеңінен 

қолдану және Интернет жалпы әлемдік компьютерлік ақпараттық желісінің 

құрулуын ескере отырып білім беру жүйесінде кеңінен қолданылады. 

Ш.Ж. Раманкулов «Білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ физика 

мұғалімдеріне «Оптика» пәнін оқыту әдістемесін дамыту» атты (PhD) 

докторлық диссертациясында ЖОО дарында физиканы оқыту барысында 

ақпараттық технологияларды қолдануды зерттеген бірнеше ғалымдарды атап 

көрсеткен [28]. Физиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану 

әдістемесімен: 

Американдық ғалым Х. Бекер өзінің ғылыми еңбегінде физикадан білім 

беру барысында компьютерьді пайдаланудың тәртібін, маңызын қарастырды 

[29]. Автор физиканы оқытуда АКТ-ны қолданудың мазмұнын талапқа сай 

өзгертіп отыруды қажет деп санайды. Сонда, физикадан білімгерлердің 

білімімдегі сапалық қасиеттерін арттырудың мүмкіншілігі дами түсетіндігін 

айтқан.  

С. Ангелл, О. Гуттерсруд, Е. Хенриксен, А. Иснес ғылыми мақалаларында 

физиканы оқыту әдістемесін АТ көмегімен дамытуды қарастырады. Олардың 

негізгі ортақ тұжырымдамасы: «физика күрделі ғылым болғанымен өте 

қызықты, білім алушылар мен мұғалімдер өз мақсаттарына жету үшін 

физиканы оқыту әдістемесін заман талабына сай жетілдіріп отыру қажет, 

ақпараттық технологияларды уақтылы оқыту үдерісіне енгізіп отыру қажет» 

дейді [30].  

Сонымен қатар бірнеше шет елдік ғалымдар, П.Клейн [31] планшетті, 

компьютерді эксперимент жасау құралы ретінде пайдаланып, физикалық 

құбылыстарға анимациялық анализ жасау арқылы студент қызығушылығын 

арттыруды,  Е.Празер, Г.Бриссенден [32] Физиканы оқытуда ақпараттық 

технологиялардың ерекшелігін негіздей келе, физикалық құбылыстарды 

түсіндіруде интерактивті әдістердің маңызын көрсетті.  

Физика саласы бойынша ақпараттық технологияларды қолдануды бірнеше 

отандық ғалымдар өздерінің ғылыми еңбектерінде зерттеген. 

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, ақпараттық технологияларды 

қолдану арқылы оқыту әдістемесін [33], К.Н. Жумадиллаев физикалық 

зертханалық жұмыстарды виртуальды компьютерлік модельдеу әдістерін [34], 

В.Н.Косов, С.А.Красиков физика курсында классикалық тәжірибелерді 

статикалық компьютерлік модельдеуді [35], Н.Н. Керімбаев физика саласында 

білім беруді ақпараттандыруды дамытудың негізгі мәселелерін [36] зерттеді. 

Цифрлық білім беру оқу материалдарының кең спектрі (мультимедиялық 

оқыту бағдарламалары, интернеттің оқу материалдары, электрондық 
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коммуникация құралдары, электрондық сөздіктер мен анықтамалар, шет тілі 

оқытушыларынажеке компьютерлік құралдарын әзірлеуге көмектесетін білім 

беру бағдарламалары) оқытудың әр түрлі түрлеріне (аудиториялық, 

аудиториядан тыс, қашықтықтан, аралас) ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды енгізуге мүмкіндік береді. 

Кәсіби білім беру үдерісін цифрландырудың өзектілігі мен маңыздылығы 

кәсіби білім беру жүйесін бейімдеу және цифрлық экономика мен цифрлық 

қоғамдастық сұраныстарына оқыту қажеттілігінен туындаған, оның 

қалыптасуы – заманауи кезеңнің ғаламдық трендтері болып табылады.  

Елімізде білім беру саласындағы цифландыру мәселелері белгіленген 

құжаттарда алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуді жоспарлай отырып білім 

беруді цифрландыру үдерісінің екі жағы бар екенін ескеру қажет: 

– біріншіден, цифрлық білім беру ортасын оқытудың цифрлық 

құралдарының, онлайн-курстардың, электронды білім беру ресурстарының 

жиынтығы ретіндеқалыптастыру;  

– екіншіден, адамды цифрлық қоғамдастық жағдайындағы және цифрлық 

экономика жағдайларында кәсіби қызмет етуге даярлауды қамтамасыз етуге 

бағытталған білім беру үдерісін анағұрлым жетілдіру. 

Осылайша, білім беру үдерісін цифрландыру бір жағынан, білім беру 

үдерісін және оның элементтерін, екінші жағынан, білім беру үдерісінде 

пайдаланатын цифрлық технологиялар мен құралдарды тереңінен 

ыңғайластырып өзгерту болып саналады. Білім беру үдерісін өзгертудің 

мақсаты - цифрлық экономиканың сұраныстарына жауап беретін және цифрлық 

технологиялардың дидактикалық әлеуетін барынша толық пайдалануды 

қамтамасыз ететін икемді және бейімделген білім беру жүйесін құру. Цифрлық  

технологияларды өзгертудің мақсаты – олардың алға қойған педагогикалық 

мәселелерді барынша тиімді шешілуіне бейімделу. 

Цифрлық технологияларды пайдалану білім беру үдерісін құрудың әрі 

білім беру мәселелерінің ауқымды кешенін дәстүрлі білім берудің 

шешілмейтін, сондай-ақ мүлдем жаңа құралдарымен шешудің жаңа 

мүмкіндіктерін ұсынады.    

Цифрлық технологиялардың білім беру үдерісіне қалай ықпал ететінін 

«SAMR» моделінің көмегімен сипаттауға болады (1.2-сурет). 
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Сурет 1.2 - «SAMR»моделі 

 

1) Алмастыру (Substitution): цифрлық технологиялар жәй ғана дәстүрлі 

түрлерді алмастырады (мысалы, Word бағдарламасында мәтіндерді теру). 

2) Жинақтау (Augmentation): цифрлық технологиялар оқу мәселелерін 

шешуде оңтайландыру құралына айналады (мысалы, Google-формаларды, 

Kahoot!; Plikers мобильді қосымшалары арқылы қорытынды бағалау ) 

3) Модификация (Modification): білім беру үдерісінде және оның 

қатысушыларының өзара әрекет етуінде маңызды функционалды өзгерістер 

(мысалы, аралас оқу немесе төңкерілген сынып технологияларын пайдалану). 

4) Өзгерту (Redefinition): бұрын шешіле алмайтын жаңа педагогикалық 

мәселелерді алға қою және шешу. 

Цифрлық дидактика оқу туралы ғылым ретінде дәстүрлі (цифрлыққа 

дейінгі) дидактиканың негізгі ұғымдары мен қағидаларын сабақтаса 

пайдаланады, оларды цифрлық ортаның жағдайларына қатысты толықтырады 

және өзгертеді. 

Демек, болашақ физика мұғалімінің компьютерлік және цифрлық 

технологияларды пайдалануға деген дайындығын қамтамасыз ететін және кез 

келген жеке тұлғаның заманауи функционалды сауаттылығының негізін 

құрайтын пәндік құзыреттілікті дамытуда, олардың мазмұны цифрландырудың 

ықпалымен айтарлықтай өзгереді (1.3-сурет). 

 

 

 

 

 

 

Алмастыру 
(Substitution)  

Жинақтау 
(Augmentation):  

Модификация 
(Modification):  

Өзгерту 
(Redefinition):  
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Сурет 1.3–Білім беру үдерісін ақпараттандырудың ерекшеліктері 

 

Зерттеуімізде пайдаланған, кәсіби білім берудің және оқытудың алға 

қойған мақсаттарға қол жеткізуін қамтамасыз ететін цифрлық дидактиканың 

негізгі құралдарын қарайстырайық: 

- цифрлық педагогикалық технологиялар оқытуды мазмұнына, оқу 

материалын меңгеру қарқынына, күрделілік деңгейіне, оқу материалын беру 

тәсіліне, оқу қызметін ұйымдастыру формасына, оқу тобының құрамына, 

қайталау санына, сыртқы көмектің деңгейіне, білім беру үдерісінің басқа 

қатысушылар үшін айқындық деңгейіне қарай т.с.с. қамтамасыз етуге қабілетті.  

- метацифрлық (бағдарламалық-аппараттық) кешендер, оқытушы 

кешендердің (симуляторлар, тренажёрлер, толықтырылған нақтылық 

құралдары, датчиктер, жеке еңбек іс-әрекетінің сапасын көрсетуші т.с.с.) де, 

кәсіп орындардың өндірістік үдерісінде тікелей пайдаланылатын кешендердің 

де кәсіби білім беру және оқытудың цифрлық білім беру үдерісінде маңызы 

зор. Мұндай кешендерді пайдалану – білім алушының таңдаған кәсібі 

(мамандығы) бойынша жұмыс істеуіне немесе меңгерілетін еңбек функциясы 

аясында қажетті кәсіби біліктілік пен дағдылар жиынтығын қалыптастырудың 

керекті шарттары болып табылады.  

Демек, қазіргі білімді ақпараттандыру саласының дамып тұрған қоғамында 

жоғары оқу орындарында физиканы оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында, 

болашақ физика мұғалімдерінің қазіргі қоғам талаптарына сай етіп даярлауда 

жаңа цифрлық технологиялардың (1.4-сурет) маңызы зор.  

 

АББ-де оқыту 

технологиялары мен 

әдістері оқу 

мазмұнының жаңа 

қасиетіне ие болады 

Білім беру үдерісін 

ақпараттандыру 

жағдайларында оқытудың 

белсенді және интерактивті 

формалары мен әдістерінің 

Ақпараттандыру  
барысында білім 

беру үдерісін 

өзгерту оқу 

қызметін 

Ақпараттандырудың  

ғаламдық үдерістері 

көрнекі-бейнелі және 

көрнекі-логикалық 

ойлаудың басым 

болуына алып келеді.   

Кәсіби білім беру мен 

оқытуды 

ақпараттандыру оқу 

курстарының 

уақытын үнемдеуге 

септігін тигізеді. 

АКТР-

ның 

артық

шы 



 

25 

 

 

 

 

 

-  

 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  1.4 -  Физиканы оқытуда білімді ақпараттандырудың маңызы 

 

Физиканы оқытуда цифрлық білім беру құралдарының осындай әртүрлілігі 

болашақ физика мұғалімдерінің дайындық деңгейін, оқу материалын, олардың 

кәсіби бағытын ескеруге және қандай да бір мамандықтың оқу 

бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оқу процесін жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді.  

Цифрлық оқу ресурстарын пайдалануды оқытушы материалды зерттеудің 

әр түрлі кезеңдерінде жоспарлауы мүмкін (презентация, семантизация, 

жаттығу, бақылау). Оқытушыға шет тілін оқытудың дәстүрлі әдістемелерін 

реттеудің қажеті жоқ, дәстүрлі әдістемелерге қол жеткізу ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар мүмкіндіктерімен бірге оқу процесін 

жандандырады және оның тиімділігін арттырады.  

Пәнді ағылшын тілінде оқытудың оқу процесіне цифрлық 

технологияларды интеграциялау оқу жоспары бойынша студенттердің өзіндік 

жұмысына бөлінген сағаттарды тиімді ұйымдастыруға көмектеседі.  

Өз бетінше білім алу дағдыларын дамыту, өзін-өзі жүзеге асыру 

қажеттілігін қанағаттандыру, жазбаша сөйлеу дағдыларын жетілдіру, өз 

көзқарасын айта білу және басқалардың пікірін қабылдай білу, болашақ физика 

мұғалімінің жалпы сауаттылығының міндетті компоненттерін меңгеру 

(компьютер және интернет), ақпараттың үлкен ағынын өңдеу жылдамдығын 

арттыру, қарым-қатынас мәдениетін және әлеуметтік мінез-құлықты жетілдіру, 

оқытылатын пәннің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерімен танысу — міне, 

цифрлық технологияларды қолдану арқылы шешілуі мүмкін міндеттер тізбесі.  

Тыңдалым, айтылым, әлеуметтік-мәдени құзыреттілік дағдыларын дамыту 

үшін бейнематериалдарды физиканы ағылшын тілінде оқытуда пайдалануға 

Чат,web сайттар жасау, 

пайдалану 

маңызы: дербестік, ойды, 

пікірді білдіру, 

зерттеушілік мәдениетті 

дамыту,жаңашылдықты 

ендіру 
Телеконференциялар 

маңызы: логикалық ойлау, 

мақсаткерлік, міндет қойып, 

оны орындау, субъектілікті, 

ғылыми көзқарастарды 

қалыптастыру, қарым- 

қатынасты қалыптастыру, Физиканы 

оқытуда 

білімді 

ақпараттанды

Электрондық 

журналдар, 

оқулықтар, мобильді 

қосымшалар 

маңызы: сыни ойлауды 

дамыту, шығармашылық 

әрекеттің тәсілдерін 
меңгеру, өз бетінше 

іздену; 

Онлайн режиміндегі 

дәрістер, 

Мультимедиялық 

презентациялар 

дайындау 

маңызы: басқарушылық 

Электрондық бағалау 

жүйелерін пайдалану 

 

маңызы: сыни ойлау, 

рефлексиялау, өзін-өзі 

реттеу, түзету; 
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болады. Мақсаты - пәндік құзыреттілікті дамыту болып табылатын 

мультимедиялық оқу құралдарын құруға және пайдалануға мүмкіндік береді.  

Демек, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын қолдану жағдайында 

болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуға ықпал ететін 

шарттар келесідей [37]: 

 білім беру процесінде аудио, видео компьютерлік, интерактивті 

құралдарының қолданылуы; 

 жаңа ақпараттық технологияларды, оның ішінде интернет желісінің 

ресурстарын қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру; 

 оқытушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастырудың 

қажетті деңгейі; 

 шет тілінде оқытылатын пәннің ОӘҚ құрылымында жұмыс 

бағдарламалары мен күнтізбелік жоспарларын құру; 

 нақты білім беру деңгейінің ерекшелігін есепке алатын электронды 

құралдарды пайдалануда білім берудіңтүрлі формаларын, әдістері мен 

тәсілдерін таңдау; 

 модульдік электронды оқулықтардың, пән курсының үздіксіз көп 

деңгейлі құрылымындағы нақты білім беру деңгейінің ерекшеліктерін ескере 

отырып, тапсырмалар жиынтығының болуы;  

 студенттердің өзіндік жобалық қызметін жүзеге асыру;    

 физика пәні бойынша қалыптасқан құзыреттілік деңгейін 

арттыратын, мотивацияны күшейтетін құзыреттілік тәсіл және мәдениетаралық 

коммуникацияның табыстылығы; 

Болашақ физика мұғалімнің пәндік құзыреттілігін дамытудың шартын 

айқындаудың оңтайлы іске асырылатын тәсілдерін қарастыратын болсақ, 

оларға: білімді ақпараттандырудың физиканы ағылшын тілінде оқыту 

үдерісіндегі ерекшеліктерін; аталған үдерісті ұйымдастыру мен іске асырудың 

әдістері мен формаларын; білімгерлердің кәсіби білім ерекшеліктерін, тілдік 

қарым-қатынас жасау деңгейлерін жатқызуға болады.  

Ал, біз болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

негізінде оқытудың алғышарттарын жобалау үшін келесі зерттеу жұмыстарын 

жүргіздік:  

- педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде білімгерлермен жұмыс 

барысында басымдық берілетін және таңдап алынған оқыту әдістері мен 

формаларына негізделген іске асатын мүмкіндіктерді айқындау; 

- барынша ықпалды және басқарылатын педагогикалық шарттарды, 

әдістерді, әдістемелік тәсілдерді, жұмыс түрлерін іріктеу; 

- негізгі процессті болжау және түзету орталарын іріктеу, ұсынылатын 

шарттар жүйесінің нәтижелілігі мен оңтайлылығын дәлелдеу; 

Осылайша біз, білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудың алғышарттардың негізгілері 

ретінде төмендегілерді айқындадық [38]:  

-«болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін АКТ арқылы 

дамыту» атты семинар, тренинг сағаттарын ұйымдастыру;  
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-болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

мақсатында, олардың цифрлық білім беру ресурстарымен мен өз беттерінше 

жұмыс жасауында білімдерді түсінікті қабылдайтындай етіп ұйымдастыру;  

-физикалық пәндерді («Механика» пәнін оқыту мысалында) ағылшын 

тіліндеоқытудың цифрлық білім беру ресурстарын қолдану арқылы болашақ 

физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуға бағытталған мазмұны, 

әдістері, формалары, құралдарын пайдаланудың икемділігі; 

-физиканы («Механика» пәнін оқыту мысалында) ағылшын тілінде 

оқытудың кез – келген формасында АКТ-ны қолдануды оқытудың 

инновациялық әдістерімен байланыстыра  ұйымдастыру; 

-физикалық пәндерді («Механика» пәнін оқыту мысалында) ағылшын 

тілінде оқытуда қолданылатын электронды оқулықтар мен оқытушы-

бақылаушы бағдарламадан тұратын болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамытуға арналған бағдарламаны іске асыру.  

Біз келесі тармақта болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігі 

және оны дамытудың алғышарттарына негізделген, базалық пәндерді ағылшын 

тілінде оқытудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін қарастырамыз. 

 

1.2 Болашақ физика мұғалімдеріне базалық пәндерді ағылшын тілінде 

оқытудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері  

 

«Қазақстан Республикасында білімді және ғылымды дамытудың 2016-

2019жылдарға мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаттарының бірі 

оқытудың құзыреттілікке бағдарланған оқыту моделіне біртіндеп өтуге жағдай 

жасайтын білім беру жүйесін дамыту бағдарламасын әзірлеуді және жүзеге 

асырудыталап етеді. Мұндай бағдарламалардың бірі - «Үш тілде білім 

берудідамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасы». Аталған 

бағдарламаны орындаудың негізгі жолдарының бірі пәнді (информатика, 

физика, химия,биология, жаратылыстану) және тілді интеграциялау бойынша 

тиімділікті арттыру, кәсіби қызметте қарым-қатынас іс-әрекеттерін дамыту  

болып саналады. Сонымен қатар, біз төмендегі 1.3 - кестеде елімізде көптілді 

білім беруді енгізудің маңызын көрсеттік.  

 

Кесте 1.3 – Қазақстанда көптілді білім беруді енгізудің ұлттық тәжірибесі 

 

Қазақстанда көптілді білім беруді енгізудің ұлттық тәжірибесі 

1 2 
Мемлекеттік саясат 2012 жылғы «Әлеуметтік-саяси жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты Жолдауда қазақ тілін жаңғырту, орыс тілін ұлтымыздың 

тарихи артықшылығы ретінде сақтап қалу және ағылшын тілін оқуда 

серпіліс жасау қажеттілігі атап өтілді [39]. 

2015 жылы Қазақстан халықтар Ассамблеясында Президент 

Қазақстанның әдебиетін, тарихын және мәдениетін қазақ тілінде, орыс 

тілін пән ретінде және жаратылыстану-ғылыми бағыттағы пәндерді 

ағылшын тілінде оқыту қажеттілігін айтты [40]. 
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«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарындағы 79-қадамдағы негізгі міндеттердің 

бірі орта мектептің жоғары сыныптарында және ЖОО-да ағылшын 

тілінде білім беруге өту болып табылады [41].  

Демек, арнайы мақсаттарға арналған тіл немесе Lаnguаge for Specific 

Purposes (LSP), негізінен қолданбалы лингвистиканың екі саласына қатысты 

қолданылады: білім беру мен білім беру жүйесі саласы және арнайы пәндік 

жүйеде тілдік вариацияларды зерттеумен айналысатын сала. LSP арнайы 

мақсаттарды орындау құралы ретінде білім алушыларға қажетті кез келген 

тілде, сондай-ақ, ағылшын тіліне немесе English for Specific Purposes (ESP) 

саласында қолданылуы мүмкін.  

LSP - бұл шет тілін оқытуға арналған кең таралған тәсіл, ол білім беру, 

оқыту немесе жұмыс құралы ретінде тілді қажет ететін білім алушылардың 

ерекше қажеттіліктерін қамтиды. LSP - кәсіби салада қолданылатын әртүрлі 

лингвистикалық нұсқалар үшін дәстүрлі термин. Соңғы жылдары 

коммуникативтік процестерге және олардың психологиялық және әлеуметтік 

өлшемдеріне, әлеуметтік лингвистикаға, әлеуметтік конструктивизмге және 

сыни лингвистикаға теориялық бағытталуына жоғары қызығушылық байқалды 

[42]. 

 LSP ауызша және жазбаша мәтіндерде қолданылатын тілдік құралдардың 

толық жиынтығы ретінде қарастыруға болады, ол жалпы мақсаттарға арналған 

тілмен (Language for General Purposes) немесе қарапайым тілмен тығыз 

байланысты. А.И.Комаровтың пікірі бойынша "Арнайы мақсаттарға арналған 

тілдер ... екі бағытта зерттелуі мүмкін(1.5 - сурет): біріншіден, топологиялық 

тұрғыдан, регистрдің белгілі бір тілдік ерекшелігі мәтіндерді толық егжей-

тегжейлі талдаусыз, көп мөлшерде атқаратын және екіншіден, нақты мәтінде 

болатын тілдік сипаттамалардың барынша толық тізімін жасау жоспарында" 

[43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.5 - Арнайы мақсаттарға арналған тіл (LSP) қызметтері 

 

Біз зepттeуіміздің бағытында «бoлaшaқ физикa мұғaлімі заман талабына 

сай нeні білуі кepeк, нені оқыту керек, қалай оқыту керек жәнe жoғapы oқу 

Арнайы 

мақсаттарға 

арналған тіл (LSP) 

қызметтері 

- ақпаратты беру мүмкіндігі немесе 

коммуникативтік функция; 

- тілді қолдану арқылы әлемді тану және тәжірибе 

жинақтау қабілеті немесе когнитивті функция; 

- жинақталған білімді немесе ақпараттық қызметті 

сақтау және бөлісу қабілеті [44]. 

-«жеке тұлғаның дүниетанымын ақпараттық 

ықпал арқылы өзгерту» қабілеті [45] немесе 

адресаттың ақпаратты меңгеруінің конативті 

функциясы. 
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opнын бітіpгeннeн кeйін қaндaй білімгe иe бoлуы кepeк?»- дeгeн мәселелерді 

қарастыра oтыpып, «6В01503 - Физика» білім беру бағдарламаларымен 

тaныcтық. Оқылатын пәндер - жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі, 

базалық пәндер, бейіндеуіш пәндер циклының модулдері арқылы жасалынған. 

Базалық пәндер модуліне жалпы 112 кредит берілген: ЖОО компоненті (56 

кредит),тандау компоненті (56 кредит). Бұл кредит саны БББ бойынша басым 

бөлігін құрайды, сондықтан болашақ физика мұғалімдерін арнайы мақсаттарға 

арналған тіл, яғни, ағылшын тілінде даярлау маңызды іс-әрекет екендігі 

айқындала түседі. 

Бүгіндe бoлaшaқ физикa мұғaлімін дaйындaу мәceлecі, мaмaндық іc-

әpeкeттepінe дaйындaуғa бaйлaныcты үлкeн жұмыc aтқapғaн Xaлықapaлық 

aкмeoлoгиялық ғылымдap aкaдeмияcының aкaдeмигі, пeдaгoгикa 

ғылымдapының дoктopы Aбaй aтындaғы ҚҰ унивepcитeттің пpoфeccopы 

М.Құдaйқұлoвтың eңбeктepі  epeкшe aтaп aйтқaн жөн.  

М. Құдaйқұлoв физикaны oқытудa тexникaлық құpaлдapды пaйдaлaну  мeн 

физикa мұғaлімінің әдіcтeмeлік дaйындығы жaйындa ұзaқ жылдap бoйы 

ғылыми-зepттeу жұмыcтapын жүpгізді [46], P.Б. Мoлдaкacoв «Apнaйы пәндepді 

пeдaгoгикaлық ЖOO oқыту пpoцecіндe физик cтудeнттepді ғылыми aтeиcтік 

дaяpлaу жүйecі» тaқыpыбындa зepттeулep жүpгізіп бoлaшaқ физикa 

мұғaлімдepін зaмaн тaлaбынa caй даярлау мәселесін қарастырды [47, б.36],                   

Т. Aязбaeв [48], A.П. Пoлaтбeкoвa [49],  E.C. Capмaнoв [50] бoлaшaқ физикa 

мұғaлімін  дaяpлaу пpoцecіндe физикaлық пәндepді oқыту әдіcтepін және 

тәcілдepін жeтілдіpу жөніндe oй тoлғaп, өз зepттeулepімeн бөліcті. 

Жоғарыда келтірілген зерттеулерде бoлaшaқ физикa мұғaлімдepін кәcіби 

дaяpлaуғa бaйлaныcты біpқaтap нәтижeлі жұмыcтap aтқapылғанымен, бoлaшaқ 

физикa мұғaлімдepін даярлауда пәнді ағылшын тілінде оқыту мәceлecі 

бoйыншa зepттeулep aз eкeні көpінeді.  

Соңғы жылдары шет елдерімен қатар, елімізде де пәндік-тілдік интеграция 

мазмұнына ерекше мән беріле басталды. Зерттеуші ғалымдар И.У. Бекбулатова 

«Бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің коммуникативтік әлеуетін ағылшын 

тіліндегі пәндерді оқытуда қалыптастыру» атты диссертациясында 

информатика пәнін ағылшын тілінде оқыту мәселесін қарастырды [51],                         

Б.Т. Керимбаева өз еңбектерінде болашақ техника саласының мамандарын 

ағылшын тілінде даярлаудың маңыздылықтарын атап көрсетті [52],                                             

А.Е. Кубеева жоғары оқу орындары жағдайында пәнді ағылшын тілінде оқыту 

оқытудың алғышарттарын ұсынды [53].   

Аталған зерттеулерден, кeз кeлгeн мұғaлім үшін пәндішет тілінде білу 

қaншaлықты қaжeт бoлca, coл білімін oқушылapғa жeткізу біліктілігі, шeбepлігі 

дe coншaлықты мәнгe иe. Яғни бoлaшaқ физикa мұғaлімі ағылшын тілінде 

оқыту мысалында (1.6 - сурет), жoғapыдa cөз бoлғaн пәндік білімдepі мeн 

біліктepінe қoca, coл білімді oқушылapғa жeткізудің қaзіpгі зaмaнғы әдіc-

тәcілдepін, иннoвaциялық тexнoлoгиялap туpaлы жaлпы білім, oлapды қoлдaну 

epeкшіліктepін тepeң білeтін бoлca, oл мұғaлім ұлaғaтты ұcтaз, өз 

мaмaндығының шeбepі бoлapы анық. 
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 Сурет 1.6 – Пәнді ағылшын тілінде оқытудың негізгі түсініктері 

 

Біздің зерттеу тақырыбымызға сәйкес, пәндік және тілдік оқытуды 

интеграциялау идеясы оқыту технологиясының негізі болып, онда шет тілі 

мұғалімі өз сабақтарында пәнаралық тақырыптарды қолданады немесе бірқатар 

пәндерді оқыту шет тілінде жүргізіледі. Осылайша, шет тілі қарым-қатынас пен 

таным құралы болып табылады, ал ана тілінде және шет тілінде оқыту бірыңғай 

процеске айналады. Бұл идея гуманитарлық ғылымдармен қатар 

жаратылыстану және техникалық пәндердізерттеуде де  кеңінен қолданылады. 

Ағылшын тілінде пәндік оқытуды және шет тілін үйренуді біріктіретін бірнеше 

бағыт бар: content and Language Integrated learning; content-based instruction; 

english across the Curriculum және Bilingual education. 

Болашақ физика мұғалімдерін даярлауда және мектеп физика курсын 

оқытуда CLIL технологиясын қолдану мәселелері қазіргі таңда шетелдік және 

отандық ғалымдар тарапынан зерттеле бастады.   

Финляндия ғалымдары Л.Каанта, Г.Каспер, А.Пиираинен-Марш [54] 

ағылшын тілінде оқытылатын физика сыныбындағы Content-and-Language-

Integrated-Learning бағдарламасының тиімділігін қарастырады. Бұл сабақ «Гук 

заңын» түсіндіруге арналған, оның негізгі ұғымдары мен олардың қарым-

қатынасын нұсқаулық сұрақтар ретінде анықтайды. Тілдік дағдыларды 

«айтылым» қалыптастырудың тапсырмаларын (1.7-сурет) қолдана отырып, 

мақалада мұғалімнің «әңгімелесу» арқылы анықтамаларға байланысты 

әрекеттерді қалай орындайтындығы көрсетілген. Алынған нәтижелер 

физикалық заңдар туралы білімді «content and Language Integrated learning» 

жағдайында мұғалімнің кәсіби жұмысы ретінде қалай орнату керектігін 

түсінуге ықпал етеді.  

Пәнді ағылшын тілінде оқыту  

Негізгі түсініктері 
 

– ғылымдардың 

арасындағы байланысты жүзеге 

асыратын пәнаралық 

байланыстарды дамыту 

жәнетереңдету; 

– әртүрлі пәндерді келісе 

оқытудан оларды өзара терең 

байланыста оқытуғакөшу. 

 

 

– түрлі пәндерді оқытуды 

қиыстырудан, олардың өзара терең 

байланысуына өтуді қарастыру болып 

табылады; 

– жекелеген пәндер бойынша 

білімді біріктіретін, ұштастыратын 

жүйе; 

– білімгердіңөз бетінше жұмыс 

істеуін дамытуға ықпал етеді, білімді 

қорытындылауға бағыттайды. 
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Сурет 1.7–Тілдік дағдыны (айтылым) қалыптастыру тапсырмасы [55]. 

(www.tes.co.uk) 

 

Швецияда тәртіптік дискурс тұрғысынан барлық университеттік курстарға 

пәндік және тілдік кіріктірілген оқыту, тіпті бір тілді орталарда да қолданысқа 

ене бастады деп айтуға болады. Екі немесе одан да көп тілдерде оқыту 

қатысқан кезде жағдай күрделене түсетіні анық. Швед ғалымдарының «I don’t 

teach language»: The linguistic attitudes of physics lecturers in Sweden»атты 

мақаласынданегізгі мақсат - оқырмандарды Швед университеттеріндегі 

лингвистикалық жағдаймен таныстыру, онда екі тіл — ағылшын және швед 

тілдері бірқатар пәндерді оқытуда кеңінен қолданылатындығын көрсетіп, 

мақалада шведтік жоғары білімнің лингвистикалық ландшафты сипатталған 

және білімнің иерархиялық құрылымы бар физика пәнінің ерекше жағдайы 

ұсынылған [56].  

A.Жамеау, С.Хенафф [57] зерттеулері «content and Language Integrated 

learning» бағдарламалары аясында ағылшын тілінде-физика және химия-тілдік 

емес пәндерді оқытудың дидактикалық талдауына (жазылым, оқылым) 

арналған. Жаратылыстану мұғалімінің мысалында ғылыми білім мен тілдік 

білім арасындағы байланыс сипатталған. Зерттеу нәтижесінде ғалымдар 

«content and Language Integrated learning» бағдарламалары бойынша сабақ 

беретін оқытушыларды даярлау бойынша ұсыныстарды келтірген.  

Х.Челик, У.Сари, У.Харванто [58] өз зерттеулерінде виртуалды физикалық 

бағдарламаны қолдана отырып, компьютерлік оқыту тәжірибесінде физика 

мұғалімдерінің тілдік қабылдауын қарастырады. Бұл зерттеуде виртуалды 

ортаны жүзеге асыру үшін Algodoo бағдарламасы (1.8-сурет) мен ақылды тақта 

қолданылды. Түркияда физикабілім беру саласы бойынша оқу бағдарламасына 

сәйкес білім беру факультетіндегі Қырықкале университетінің педагогикалық 

шеберлігін зерттейтін 37 адам қатысты. Кейс-стади әдісі қолданылды және 

http://www.tes.co.uk/
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деректерді зерттеушілер жинады. Осы зерттеудің нәтижелеріфизика пәнін 

тілдік кіріктіріп оқытуда имитациялық бағдарламаны қолдану оң әсер 

ететіндігін және оқушылардың түсінігін жақсарта алатындығын көрсетті.  

 

 
 

Сурет 1.8- виртуалды ортаны жүзеге асыру үшін қолданыстағы Algodoo 

бағдарламасы [59]. (http://www.algodoo.com)  

 

Отандық ғалымдар Б. Жетписбаева, А. Китибаева, Д. Казимова [60] 

зерттеу жұмыстарында интеграцияланған оқытудың мазмұны мен тілдік 

дағдыларды бағалау мәселелерін қарастырды. Жалпы білім беретін мектепте 

пәндерді ағылшын тілінде оқытудың тиімділігіне қол жеткізу үшін 

сабақтардағы оқу процесін ерекше ұйымдастыру, мақсаттарды жоспарлау мен 

анықтауға, оқыту нәтижелерін бағалауға, оқу материалдарын таңдауға, пәндер 

мазмұны мен тілді оқыту процесінің үйлесуіне көзқарасты өзгерту қажеттігін 

көрсетті. Бағалау практикасын зерттеу мақсатында авторлар Қарағанды 

облысының биология, химия, физика және информатика пәндерін ағылшын 

тілінде оқытатын мұғалімдер арасында зерттеу жүргізді; осы зерттеу 

нәтижелерінің егжей-тегжейлі талдауы ұсынылды. Тілдік дағдылардың дамуын 

және оларды бағалауды бақылаудың негізгі міндеті «content and Language 

Integrated learning» үшін тіл үйрену мақсаттарының жүйесін құру болды.  

Жоғарыдағы зерттеулерді талдай отырып, біз ағылшын тілін және физика 

пәнін кіріктірілген оқыту қағидаттарын, болашақ физика мұғалімдерін 

даярлаудағы пәндік-тілдік кіріктірілген оқытудың ерекшеліктерін, іске 

асырудың мүмкіндіктерінайқындадық (1.4-кесте), олардың ішінде негізгілеріне 

тоқталайық.   

Демек, болашақ физика мұғалімдерін даярлауда пәнді ағылшын тілінде 

оқытуқағидаларының басты мақсаты білімгерлерді заман талабына сай 

құзыреттіліктермен қаруландырып, ойлау қабілетін дамытуды жүзеге асыруға 

бағытталады [30, 150 б.]. 

 

 

http://www.algodoo.com/
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Кесте 1.4–Физиканы ағылшын тілінде оқытудың негізгі қағидалары.  

 

 
 

Біздің зерттеу бағытымызға сәйкес физиканы ағылшын тілінде оқыту 

үдерісін ұйымдастыру мынадай ерекшеліктермен сипатталады: 

- физиканы ағылшын тілінде оқыту арқылы көп-пәнділік 

байланыстарға өту білім алушылардың іс-әрекет тәсілдерін бір мақсаттан көп 

мақсатқа қарай көшірулеріне,оқу үдерісінтолық меңгеріп, қоршаған ортаның, 

табиғаттын толық бейнесін айқындауларына мүмкіндік туғызады; 

- болашақ физика мұғалімдері пәндерді ағылшын тілінде оқыту 

үдерісіндегі проблемалық жағдаяттардың үлкен көлемінен ойлау іс-әрекеттерін 

белсендендіреді, оқудың тұлғалық, құзыреттілік нәтижелеріне жетуге 

ұмтылады; 

- пәнді ағылшын тілінде оқытуболашақ физика мұғалімдеріне 

мақсаттан бастап нәтижеге дейінгі барлық іс-әрекеттердің орындалу үдерісін 
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бақылауына мүмкіндік береді, метапәндік ұстанымын жүзеге асыру арқылы оқу 

үдерісіндегі ақпараттың көлемін ұлғайтады; 

- пәнді ағылшын тілінде оқыту болашақ физика мұғалімдерінің 

физиканы оқу барысында негізгі білімдерін қалыптастыра отырып, озық 

тәжірибелердегі нақты бақылауларды дәлелдейтін жаңа факторларға қол 

жеткізуіне мүмкіндік туғызады; 

- пәнді ағылшын тілінде оқытуболашақ физика мұғалімдерінің оқу-

танымдық іс-әрекеттерін белсендендіруге ықпал жасайды; 

- пәнді ағылшын тілінде оқытуболашақ физика мұғалімдерінің 

шығармашылығын, креативті ойлауын дамытуға, физиканың кез-келген 

саласында білімдерін қолдана алуына жағдай жасайды.  

- пәнді ағылшын тілінде оқытумәдениетке тәрбиелеудің, қоршаған 

орта мен табиғатқа, жеке тұлғаларға, өмірге мейірімді, тұлғалық қасиеттерді 

дамытудың негізгі қайнар көзі болып табылады. 

Шетелдік және отандық озық ғылыми тәжірибелерді талдай отырып біз 

болашақ физика мұғалімдерін даярлауда пәнді ағылшын тілінде оқытуды тиімді 

іске-асырудың негізгі мүмкіндіктерін айқындадық [61]: 

- жоғары оқу орнында болашақ физика мамандарының базалық 

пәндерін оқытқанда ағылшын тілін көмекші құрал ретінде меңгерту ісіне өз 

ықпалын тигізетіндей болуын көздеу;  

- физика мамандығының базалық пәндерін оқып үйренуде пәнаралық 

байланыстарды ескеріп, өтілетін материалды уақыт  жағынан үйлестіріп отыру;  

- болашақ физика мамандарының ғылыми теориялар мен 

заңдылықтарды ағылшын тілінде пәнаралық сипатта игеруін, олардың 

жинақтылығымен, шеберліктерімен, дағдыларымен сабақтастыра 

қалыптастыру;  

- болашақ физика мамандарының бір пәнді оқып үйрену барысында 

екінші бір пәннен білім алуға, икемі мен дағдыларын кеңінен пайдалана білуге 

әдеттендіру;  

- болашақ физика мамандарын оқытуда әр түрлі пәндердің зерттеу 

әдістерінің ортақтығын, ерекшелігін көрсете білу; 

- болашақ физика мамандарының пән сабақтарында оқытылатын 

құбылыстардың ортақ байланысын ашып, дұрыс диалектикалық дүниетаным 

қалыптастыру. 

Демек, болашақ физика мұғалімдерін даярлауда пәнді ағылшын тілінде 

оқыту оқу материалының нақтылығы және ықшамдылығымен, фиизка және 

ағылшын тілі пәндері материалдарының сабақтың әр кезеңіндегі өзара 

логикалық байланыстылығы; оқу материалдарының кең ауқымды қамту 

мүмкіндіктерімен ерекшелінеді.   

Болашақ физика мұғалімдері оқу үдерісінде әртүрлі ғалымдардың физика 

саласындағы соңғы жетістіктерін, пәнаралық байланыстағы қосымша 

ақпараттарды қолдана отырып, физикалық заңдылықтар мен құбылыстарды 

мүлдем жаңаша, терең түсіне отырып, жан-жақты білім алу мүмкіндігіне ие 
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болады. Пәнді ағылшын тілінде оқыту үдерісінде болашақ физика 

мұғалімдерінің білімді жинақтау, бір пәннен алынған білімді басқа пәнде 

қолдану, алған білімдерін біріктіруге, пәнге деген қызығушылығын 

белсендендіруге, заман таладына сай негізгі құзыреттіліктерінің, әсіресе, пәндік 

және коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік туады. 

Келесі тармақта болашақ физика мұғалімдеріне базалық пәндерді ағылшын 

тілінде оқытудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін негізге ала отырып, 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде пәндік құзыреттілікті 

дамытудың моделін ұсынамыз. 

 

1.3 «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту негізінде пәндік 

құзыреттілікті дамытудың моделі 

 

Зерттеу тақырыбына байланысты болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілікті дамытудың моделін анықтау бірқатар ұғымдардың мәнін 

айқындауды қажет етеді. Олардың қатарында  «дамыту», «модель», 

«әдістемелік жүйе» ұғымдары бар. 

Педагогикалық еңбектерде «дамыту» ғылымаралық ұғым ретінде 

қарастырылады. Жеке тұлғаға қатысты «даму – экологиялық, әлеуметтік, 

идеологиялық, психологиялық және басқа да барлық факторлардың ықпалымен 

әлеуметтік тіршілік иесі ретінде адамның жоғары деңгейде болу үдерісі» [62, 28 

б.]. Дамужеке тұлғаның қандай да бір толысуы, кейіпке ену орнықтылығы 

деңгейінің нәтижесі болып табылады. 

«Педагогикада «дамыту» ұғымы педагогикалық өзара байланыстағы 

«оқыту – білім беру – тәрбиелеу – шығармашылық іс-әрекет – даму – 

қалыптасу» категорияларының негізінде ашып көрсетіледі [63,79б.]. 

Ал, пәндік құзыреттілікті дамыту оның құраушыларын дамытумен, 

меңгертумен байланысты. Құзыреттіліктің құраушысының бірі – білім болып 

табылады. Демек, білім меңгеру дегеніміз – айнала қоршаған заттар мен 

құбылыстар, олардың өзара байланыстары мен тәуелділіктері, даму 

заңдылықтары жөніндегі объективті информацияларды (оқу материалын) ұғып, 

түсіну, есте сақтау және оларды сөзбе-сөз қайталап айтып беру, жаңғырықтыру 

ғана емес, сонымен бірге оларды жеке, субъективтік іс-әрекетке (танымдық 

және практикалық іс-әрекетке) белсенді түрде пайдалану болып табылады. 

Сонымен, біз зерттеудің мақсатына, міндеттері мен болжамына сәйкес 

пәндік құзыреттілікті дамыту дегенімізді оқу-тәрбие үдерісі оқу курстары мен 

жұмыстарынының траекториясы мүмкіндіктерін жүзеге асыру үдерісін 

түсінемізжәне оны дамыту үшін педагогика ғылымында кеңінен қолданылып 

жүрген «модельдеу» әдісін пайдаланамыз. 

Академик В.Г.Афанасьев: «модель - ықшамдалған объектінің немесе 

құбылыстың айқын түрде сызбаға түсірілген бейнесі» - деп атап көрсетеді [64].  

«Модель» термині, латынның «modules» сөзінен шыққан, ол «өлшем», 

«әдіс», «бейне» деген ұғымдарды білдіреді деп көрсетілген [65]. Қазақша-
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орысша аударма сөздікте «Модель» - үлгі, сұлба, өрнек, өң, кейіп деген ұғымды 

білдіреді.  

Сонымен, модель деп, зерттеу қиындық тудыратын немесе мүлдем мүмкін 

емес құбылыстарды (затты, үдерісті, ситуацияны және т.б.) зерттеу үшін оларға 

ұқсас басқа құбылыстарды зерттеу үшін жасанды түрде құбылысты (зат, үдеріс, 

ситуация және т.б.) құру түсіндіріледі [66]. 

С.Н. Жиенбаева педагогикалық үдерістің құрылымдық элементтерін 

төмендегідей бірліктерден тұратынын атап көрсетеді: мақсаты, ұстанымдары, 

мазмұны, әдістері, құралы және формалары [67]. Бұл көрсеткіш бізге 

әдістемелік жүйенің құрылымдық моделін жасауда негіз болды.  

В.П. Беспалько кез келген әдістемелік жүйе құрылымының жиынтығы 

ретінде мыналарды анықтаған:  

1 –білім алушы;  

2 – тәрбие мақсаттары (жалпы және жеке);  

3 – тәрбиенің мазмұны;  

4 – жеке тәрбие мен оқытудың үдерістері;  

5 - мұғалім (немесе техникалық оқытудың құралдары);  

6 – тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру формалары. Бұл жүйенің әрбір 

бірліктерін бөлшектеуге болады [68, 6-7 б.б.]. 

Жоғарыда берілген талдаулардан «әдістемелік жүйе – оқыту мен тәрбиені 

жүзеге асыруда оны құраушылардың өзара байланыстағы элементтердің 

бірлігі» – деген тұжырымға келдік. 

Осылайша, жүйе ретінде көптеген құраушылар мен элементтерден 

тұратын, көп деңгейлік білім беру күрделі объект ретінде түсіндіріледі. 

Элемент ретінде жіктеу тәсілі барысында бөлінбейтін, жүйенің ұсақ 

құраушылары аталады. Құраушылар нақты қызметтердің орындалуын 

қамтамасыз ететін және мақсатқа жеткізуге қатысты, жүйенің кез-келген бөлігі. 

Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін дамыту моделін 

жобалау барысында ескерілетіні, В.А.Якуниннің ұстанымы бойынша 

әдістемелік жүйе «жүйелі объект» ретінде жан-жақты қарастырылу мүмкін, 

автор оны бөлу үшін көптеген қағидалар мен белгілерді қарастырады [69]. 

Автордың зерттеулері бойынша белгілерді таңдау зерттеу міндеттерімен, 

мақсаттарымен, зерттеушінің ерекше тәсілімен немесе көзқарасымен 

анықталады. 

Біз, болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін дамытудың 

әдістемелік жүйесінің моделін құрудың теориялық-әдістемелік тәсілдері 

ретінде: 

- құзыреттілік; 

- жеке тұлғалық-бағдарланған; 

- іс-әрекеттік; 

- жүйелік тәсілдерді негізге алдық.  

Бірінші кезекте негізгі ұғымдардың қолда бар анықтамаларын түсініп, 

айқындау жұмыстарын жүргізу қажеттігі туындайды.  
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Құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру дәстүрлі оқу үдерісін өзгертуді талап 

етеді, өйткені құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту үшін нақты 

өмірлік, ерекше оқу жағдайларын құру, сондай-ақ осы модельдермен жұмыс 

істеуде білім алушының іс-әрекетін тиімді бақылауды жүзеге асыру қажет. 

Құзыреттілік тәсілге сәйкес болашақ физика мұғалімінің пәндік 

құзыреттіліктерін дамытудыңоқу барысында маман даярлаудың заманауи 

мақсаттарына тиімді және қолайлы қол жеткізуге септігін тигізетін белсенді 

оқыту технологиясын жүзеге асырумен байланысты [70].  

Жеке тұлғалық-бағдарланған тәсіл білімгерді білім алу үдерісінің 

субъекті ретінде бөлуді және дербес шығармашылық оқу қызметі үшін жағдай 

ұйымдастыруды қарастырады. 

Жеке тұлғалық-бағдарланған білім – бұл білім алушыға бүкіл білім беру 

үдерісінің негізгі құндылығына бағдарланған білім; білім алушылардың 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру, білім алушылардың танымдық және 

рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың интеллектісін, әлеуметтік 

және коммуникативтік қабілеттіліктерін, өздігінен білім алу, өзін-өзі дамыту 

дағдыларын дамыту үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді; қоғамның өз 

бетінше білім алуға, біліктілікті қайта арттыруға және жаңа әлеуметтік 

жағдайларға бейімделуге  қабілетті мамандар қажеттілігіне бағдарланған. 

АКТ құралдарының көмегімен жеке тұлғалық-бағдарланған тәсілді іс 

жүзінде жүзеге асыру заманауи көпфункционалды пәндік-бағдарланған оқу-

ақпараттық құралдарды жасауды және пайдалануды талап етеді. Олар ауқымды 

мәліметтер базасын, оқу мақсатындағы білім базасын, эксперимент-оқытушы 

жүйелерді, зерттелетін құбылыстар мен үдерістердің математикалық моделін 

беру, зертханалық стендтің компьютерлік моделін немесе қолданыстағы 

каталогтағы дайын элементтер агрегатын құру және экранда аталмыш стендтің 

жұмысын модельдеу мүмкіндігімен бірге зертханалық практикумды қамтиды. 

Білімді ақпараттандыру жағдайында жаңа ақпараттық технологияларға 

және ғаламдық ақпараттандыру мүмкіндіктеріне сүйену заманауи білімді 

технологиялық қамтамасыз ету бағыттарының бірі болып табылады. Сол 

арқылы мұғалімдердің, оқытушылар мен лаборанттардың еңбегін 

автоматтандыру және конструкторлық-техникалық қызмет көрсетудің деңгейі 

біршама артады және студенттерге ақпаратты іздеу және іріктеу барысында 

мазмұны мен күрделілігіне қарай әртүрлі ақпарат біршама қолжетімді етіледі 

[71].  

«Механика» пәні бойынша дәрістерде жеке тұлғалық-бағдарланған тәсілді 

жүзеге асыру үшін білім алушылардың дербес танымдық стратегияларын 

дамытуға және жетілдіруге септігін тигізетін әдістемені пайдалану қажет, бұл 

өзекті мәселені шешуге: механиканы оқуға бөлінетін сағаттар саны 

қысқарғанда оқу жүктемесінің арту қаупін жеңуге көмектесуі мүмкін.  

Іс-әрекеттік тәсіл – бұл оқудың белсенді формалары мен әдістерін 

пайдалануға бағытталған білім беру үдерісін ұйымдастырудың әдістемелік 

қағидаларының жиынтығы. Олар студенттердің білімді ғана емес, сонымен 

қатар академиялық, әлеуметтік-тұлғалық және кәсіби құзыреттіліктер негізін 
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құрайтын ойлау және әрекет ету қабілеттерін, әмбебап бейімділіктерін де 

меңгеруіне мүмкіндік береді [72]. 

Білім берудің іс-әрекеттік мазмұны – білімді (ақпарат түріндегі оқу 

материал) ғана емес, сонымен бірге оларды меңгеру әдістерін, ойлау және 

әрекет ету тәсілдерін қамтиды, оларды меңгеру студенттерде әдістемелік, 

жүйелік, зерттеу және басқа қабілеттерін дамытуға, оның ішінде түлектің 

тұрақты түрде өздігінен білім алу және кәсіби тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру 

дайындығына бағытталған. Білім беру мазмұнының іс-әрекеттік түрі дәстүрлі 

немесе пәндік («декларативті») білімді (нені білу) ғана емес, сондай-ақ ең 

алдымен процедуралық (іс-әрекеттік) (қалай білу) және құнды-мағыналық 

білімді (неге және неліктен білу) де бейнелейді. Іс-әрекет мазмұны – бұл іс-

әрекет мақсатына жету бойынша әрекеттер жүйелілігі, және де әрбір алдағы 

өткен іс-әрекет нәтижесі келесіні орындауда пән немесе құрал ретінде 

пайдаланылады.  

Іс-әрекеттік тәсілде физика оқытушысы дайын  оқу әдісін таңдамайды, ол 

алға қойған мақсаттарға сәйкес өзінің және студенттердің іс-әрекет 

бағдарламасын әзірлейді. Бұл бағдарлама оқу дәрісінің құрылымы және оның 

бөлек бөліктері түрінде қысқаша берілуі және қызметтің әр түрінен қадамдық 

нұсқауды таныстыру түрінде немесе нақты пайымдармен бірге сценарий 

түрінде дамуы мүмкін. Адам білім мен тәжірибені өз іс-әрекеті ғана 

иеленетіндіктен, әрқайсысы іс-әрекеттің бір түрін меңгеруге арналатын 

кезеңдер әрине, оқудың басты кезеңдері болып саналады. Физикаға оқытуда іс-

әрекеттік тәсілде кез келген басқа тәсілдегі дидактикалық құралдар 

пайдаланылады, олар: эксперименттік мақсаттар, физикалық мәселелер, 

компьютерлік бағдарламалар т.с.с.   

Жүйелілік тәсіл – ғылымдағы әдістемелік бағыт, оның негізгі міндеті 

күрделі ұйымдастырылған нысандар – түрлі тип жүйелерін зерттеу және 

құрастыру әдістерін әзірлеу. Осы тәсілге сәйкес кез келген нысанды немесе 

құбылысты біршама байланысқан элементтер жиынтығы ретінде қарастыру 

қажет [72, с. 500-510 ]. 

Біз, әдістемелік жүйе ретінде– біреуі өзгерсе, басқалары да өзгеретіндей 

өзара байланысқан тұтас элементтер кешенін қарастырып, жүйелі тәсілдің 

негізгі қағидаларына мыналарды алдық: 

1. Тұтастылық, жүйені бір мезгілде бірыңғай тұтас ретінде де, сондай-ақ 

жоғары деңгейлер үшін ішкі жүйе ретінде де қарастыруға мүмкіндік береді.   

2. Құрылым иерархиясы, яғни бағыну негізінде орналасқан көптеген (ең 

болмағанда екеу) элементтердің болуы. 

3. Жүйе элементтері мен олардың жүйе ішіндегі өзара байланысын 

талдауға мүмкіндік беретін құрылым.  

Осылайша, болашақ мұғалімнің пәндік құзыреттілігін біз әдістемелік жүйе 

ретінде қарастырамыз. Егер студенттерді оқыту жүйесін тұтас ретінде 

қарастырар болсақ, онда оларды физикаға оқытуда АКТ пайдалану дайындығы 

ішкі жүйе болып табылады. Сонымен қатар, бұл дайындық оқу жоспарының 

түрлі пәндерін: физиканы, физиканың кез-келген базалық пәндерін, 
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математиканы, информатиканы, физикаға оқыту теориясы мен әдістемесі, 

техникалық оқу құралдары т.б. оқу кезінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жалпы физиканы оқу үдерісінде болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамыту, алдында айтып өткеніміздей өзекті мәселе болып 

саналады. Сонымен қатар, педагогикалық ЖОО-дар нақты пәндік салаларда 

АКТ пайдаланудың теориясы мен әдістемесі саласында студенттердің озық 

дайындығын қамтамасыз етуі тиіс. Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігіне қойылар жаңа талаптарды шешу үшін біз келесідей модельді 

әзірледік. Жалпы физиканы оқытуда болашақ мұғалімдердің пәндік 

құзыреттілігіндамытудың әдістемелік жүйесінің моделінің құрылымына 

келесідей компоненттер: мотивациялық-құндылық, теориялық-әдістемелік 

тәсілдер, мазмұндық, ұйымдастыру-іс-әрекеттік, жаңа оқу материалын 

меңгертудің үш кезеңдік моделі, диагностикалық (бақылау-бағалау) 

қамтылған. 

Осы компоненттердің әрқайсысын нақтырақ қарастырып көрелік. 

Аталмыш әдістеменің мотивациялық – құндылық компоненті – жалпы 

физиканы оқытуда болашақ мұғалімдердің пәндік құзыреттілігін дамыту 

мәселесін, кәсіби коммуникацияны ағылшын тілінде іске асыруға құндылық 

бағдары мен мотивтері бар, ағылшын тіліндегі пәндерді меңгеруге 

қызығушылығы, пәндік-коммуникативтік біліктілігін жетілдіруге даяр, оның 

кәсіби іс-әрекеттегі маңыздылығын түсінеді. 

«Механика» пәнін оқытуда студенттердің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің моделінің мотивациялық-құндылық компонентімұғалімнің 

сыртқы (білім беруді ақпараттандырудың заманауи талаптарына сәйкес) және 

ішкі (оқуда - АКТ пайдалану әдістемесін, өзінің АКТ деңгейін арттыруда 

құзыреттілікті меңгеру қажеттілігі) мотивтерін қамтиды. Ал бұл өз кезегінде 

барлық заманауи құралдарды қолдануды, сондай-ақ пәндік құзыреттілікті 

дамытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуді және АКТ пайдалану арқылы физика 

бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындауды талап етеді. 

ЖОО-да физиканы оқытудың мақсаты - студентті белгілі ақпарат 

көлемімен толықтыру ғана емес, сондай-ақ, студентте болашақ кәсіби 

мамандықтың негізі және ажырамас бөлігі ретінде өзін-өзі оқыту мен өздігінен 

білім алудың танымдық стратегияларын қалыптастыру, бұл құзыреттілік 

тәсілге сәйкес келеді. Осыған байланысты, студенттердің, болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігіне қол жеткізу үшін екі басты мәселені 

шешу қажет: студенттердің физика бойынша терең негізгі білім алу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету; студенттің АКТ пайдалану арқылы өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру тәсілін енгізу. Жоғарыда көрсетілген тәсілдерді тиімділікпен 

біріктіру оқу сапасын арттыруға, студенттердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, олардың жаңа білімді үздіксіз алуына ұмтылуға бағдарланған.   

Мұғалім немесе оқытушы физиканы оқытуда ақпараттық технологияларды 

оқу үдерісінде жеткілікті пайдалануға ынталанып, дүниетанымы кең, жалпы, 

сондай-ақ оқу мақсатындағы бағдарламалық құралдарға ие болып, пәнді 
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оқытудың әдістемелік жүйесінде ақпараттық технологиялардың орнын 

нақтылай алатын кезде ғана оларды қолдану тиімділігі туралы айтуға болады.  

Студенттердің пәндік құзыреттілігін дамыту үдерісі үздіксіз өтуі тиіс 

болғандықтан, біз пәндік құзыреттілікті дамытуда жалпы физиканың 

пропедевтикалық мүмкіндіктерін зерттейміз.Бұл мәселені шешу барлық 

заманауи құралдарды пайдалануды, сондай-ақ пәндік құзыреттілікті дамытудың 

жаңа тәсілдерін әзірлеуді талап етеді және АКТ пайдалану арқылы физика 

бойынша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуді негізгі мақсат етеді.   

«Механика» пәні бойынша біз, оқу-әдістемелік материалдар құрамына: 

• электронды ұсынылған сабақ конспектілері (мәтіндер, кестелер) 

(векторлық графиканы пайдалану арқылы мәтіндік Word редакторында 

орындалған); 

• электронды оқулықтың үзіндісі; 

•механиканың жеке тақырыптары бойынша, студентерді бақылау және өз-

өздерін бақылауға арналған мәтіндер мен тапсырмалар; 

• механиканың негізгі және қосымша тақырыптары мен бөлімдері ретінде 

білімгерлерге ұсынылатын оқу әдебиетінің тізімі. Сонымен қатар мұнда физика 

мұғалімдеріне арналған әдістемелік нұсқаулар да кіреді (тапсырманы орындау 

студенттердің қажетті бағдарламаны өз бетінше таңдауын көздейді).  

Мазмұндық компонент – болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамытуды қамтамасыз ететін білім, бейімділік пен дағдылар 

жүйесін қамтиды. 

Ұйымдастыру-іс-әрекеттік компонент: 

1) «оқытудың формалары», - лекция, практика, семинар, тренинг; 

2) «оқытудың әдістері», - оқытудың инновациялық әдістері; 

3) «оқытудың құралдары», - цифрлық білім беру ресурстары сияқты 

элементтерін қамтиды.   

Оқыту әдістері, құралдар мен формалар өзара байланысып оқыту 

технологиясын құрайды.Қазіргі таңда «педагогикалық технология» ұғымының 

көптеген түрлі анықтамалары бар. АкадемикБ.Т. Лихачев педагогикалық 

технологияның астарында оқыту формаларын, әдістерін, тәсілдерін, тәрбие 

құралдарын арнайы жинақтауды және құрауды нақтылайтын психология-

педагогикалық мақсаттардың жиынтығын түсінеді; ол педагогикалықүдерістің 

ұйымдастырушылық-әдістемелік құралына жатады. Кез келген педагогикалық 

мәселелерді шешу үшін түрлі әдістердің, құралдар мен формалардың үйлесуі 

тиісті педагогикалық технологиялар болып саналады.  

Жоғарыда аталған теориялық-әдістемелік тәсілдерге біздің ұсынған АКТ 

пайдалану арқылы жаңа оқу материалын оқытудың үш-кезеңдік моделі сәйкес 

келеді (1.9 - сурет). Осы модельді әзірлеуде еліміздің ЖОО-да оқу үдерісін 

материалдық-техникалық жабдықтау деңгейі мен ЖОО студенттерінің жалпы 

пәндік, тілдік, компьютерлік сауаттылық деңгейі ескерілді. Төмен 

материалдық-техникалық база, заманауи компьютерлермен жабдықталған 

аудиториялардың жоқтығы, семинар және зертхана дәрістерін жүргізу үшін 
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аудиторияларда компьютерлердің жетіспеушілігі білім беру үдерісіне АКТ 

жаппай ендіруге басты кедергі болып табылады.  

 

 
Сурет 1.9 – Оқу материалын меңгерудің үш-кезеңдік моделі 

 

Бірінші кезең – студенттерді өзіндік жұмыс барысында жаңа оқу 

материалымен (тақырыппен) таныстыру. Оқытушы механика 

бағдарламасының барлық негізгі тақырыптары бойынша алдын ала каталог 

құра алады, онда физикалық нысандардың негізгі ұғымдары, құбылыстары мен 

қасиеттері қамтылады. Механиканың барлық бөлімдері мен тақырыптары 

бойынша негізгі ақпарат көздері, Интернетке электронды ресурстардың 

сілтемелері көрсетіледі. Осы өзіндік жұмыстың нәтижесінде пәндік 

құзыреттіліктердің келесі (негізгі) құрамдастары (білім мен бейімділіктер) 

қалыптасады: 

- жаңа оқу материалын ағылшын тілінде меңгерудің мақсаты мен 

ерекшеліктерін білу;  

- болашақ физика мұғалімдері ешбір қиындықсыз ағылшын тілінде 

ауызша ақпараттарды графикалық немесе таңбалық түрге ауыстыра алады. 

- ағылшын тіліндегі теориялық материалдарды өзіндік жаңа жаағдайларға 

бейімделген есептерді шығаруда қолданады. Озық тәжірибелі шығармашылық 

жұмыстармен айналысады. 

Екінші кезең – жаңа тақырып бойынша оқытушымен бірге жұмыс 

жасау. 

Бұл кезең лекцияларды оқуда жүзеге асырылады. Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуіне қарай түсініксіз сұрақтар студенттердің жасаған тізімінен 

алынады, тізімдегі сұрақтарды оқытушымен бірге қарастыруға болады. 

Студенттер оқу материалының мазмұнымен алдын ала таныс болғандықтан, 

дәстүрлімен қатар студенттердің қызметін белсендендіретін инновациялық 

Бірінші кезең - 
студенттерді өзіндік жұмыс 
барысында жаңа оқу 
материалдармен 
(тақырыппен) таныстыру. 

Екінші кезең - жаңа 
тақырып бойынша  
оқытушымен бірге 

жұмыс жасау  

Үшінші кезең - білімді 
жаңа тақырып 

бойынша бекіту және 
жалпылау. 
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оқыту технологияларын пайдалану мүмкіндігі: жобалық технологиялар, 

зерттеу, ойын әдістемелері, кейс әдісі, коммуникативті технологиялар пайда 

болады. Сонымен қатар, практикалық және зертханалық дәрістерде модельдік 

компьютерлік эксперимент жүргізіледі, ол физикалық құбылыстарды ағылшын 

тілінде зерттеуге мүмкіндік береді. 

Студенттер мен оқытушының қарқынды бірлескен қызметінің нәтижесінде 

жоғарыда аталған құзыреттіліктер дамиды және (базалық) пәндік 

құзыреттіліктер жоғары деңгейде қалыптасады: 

- ағылшын тіліндегі физикалық теориялардың негізгі қағидаларын толық 

меңгереді;  

- ағылшын тіліндегі лабораториялық жұмыстардың ең күрделі 

тапсырмаларын орындай алады; 

- ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізуде шығармашылық танытады; 

- қалыптан тыс шарты анықталмаған есептерді де шығаруға қабілетті 

болады.  

Үшінші кезең – білімді жаңа тақырып бойынша бекіту және 

жалпылау.  
Семинарлық және басқа да дәріс формаларында дербес жұмыстың 

нәтижелері таныстырылады, тақырып бойынша білім бекітіледі және 

жалпыланады, білім мен бейімділік бақыланады және бағаланады. Келесі 

тақырыпты зерттеу үшін басты сұрақтардың, айрықша көңіл бөлінуі тиіс негізгі 

ұғымдардың, құбылыстар мен физикалық нысандардың ерекшеліктерінің тізімі 

түрінде практикалық кеңестер беріледі. Студентке мүмкіндігіне қарай өзіне 

нені зерттеуді, қалай зерттеуді және қашан зерттеуді таңдау мүмкіндігі 

беріледі. Бұл кезеңде жоғарыда аталған құзыреттіліктер дамып, пәндік 

құзыреттер пайда болады, олар: 

- зерттеушілік бағыттағы кез келген мәселені өз бетінше іздеп шешеді, 

өзінің қабілетін дамыту бағытында жұмыс істейді.  

- креативтілігі қалыптасқан, ағылшын тілінде кез келген жаңа нәрсені 

танып, практикада қолдана алатын студенттерді жатқызамыз [73, б.11].  

Жаңа тақырыпты оқудың осындай үш-деңгейлі моделі студенттерге 

бақылаушыдан білім үдерісіне белсенді қатысушыларға айналуға мүмкіндік 

береді және салдары ретінде бұл оқытушы мен студент арасында диалог 

жүргізу үшін жағдай жасауға алып келеді.Оқу үдерісін ұйымдастыру осы 

модельге сәйкес білім беру үдерісіне белсенді оқу формаларын ендіруге 

мүмкіндік береді. 

Диагностикалық (бақылау-бағалау) компоненті – оның формасын бақылау 

тәсілдері, бақыланатын материалдарды жинақтау және пәндік құзыреттіліктің 

даму критерийлерін құрау. Болашақ мұғалімнің пәндік құзыреттілігінің 

деңгейін бағалау ұсынылған критерийлік ерекшеліктер және олардың 

көрсеткіштері негізінде жүзеге асырылады. Бұл компонет бойынша негізгі 

мәліметтер экспериментальдық бөлімде келтірілетін болады.  

Сонымен, жоғары оқу орындарында пәндік құзыреттілікті дамытудың 

мотивациялық-құндылық, мазмұндық және іс-әрекеттік негізгі үш 
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компоненттерден тұратын құрамына (1.10 - сурет) мақсаты, міндеттері, 

алғышарттары, мазмұны, оқытудың әдістері, құралдары, технологиялары мен 

әдістемесі, нәтижесі енген болашақ физика мұғалімінің пәндік құзыреттілігін 

дамыту моделі жасалды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.10 - Болашақ фиизка мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін 

дамытудың құрылымдық моделі 

 

Мaзмұны: «Механика» пәні 

Жаңа оқу материалын меңгерудің үш-кезеңдік моделі 

 

• Әдістемелік тәсілдер: құзыреттілік, 

іс-әрекеттік, жеке тұлғағлық 

бағдарлық, жүйелілік.  

 

• Алғышарттар: 

 

Ә л e y м e т т i к   т a п c ы p ы c 

• Мaқcaты: болашақ фиизка мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттіліктерін дамыту 

 

Нәтижe: пәндік құзыреттіліктері дамыған болашақ 

физика мұғалімі 

 

Әдicтepi:Коммуник

ативтік әдіс, Фила-

коучинг,Six Thinking Hats, 

Рөлдік ойындар, Миға 

шабуыл әдісі, 

коллаборативтік оқыту, 

жобалық оқыту 

ситуациялық оқыту, 

Фасилитациялық оқыту 

 

Құpaлдapы: aқпapaттық құpaлдap; 

дидaктикaлық құpaлдap; oқытyдың 

тexникaлық құpaлдapы.  

 

Фopмaлapы: 

дәpic, CӨЖ, COӨЖ, 

пpaктикaлық жұмыc,  

кeңec бepy, 

кoнфepeнция caбaқтapы, 

пpaктикyм, вeбинap, 

әлeyмeттiк жeлiлep, чaт 

жәнe т. б.  

физикадан 

ағылшын тілінде 

білім алуға деген 

қызығушылығын

ың артуы 

физкалық пәндер 

мазмұнын ағылшын 

тілінде шығармашылық 

тұрғыдан игеріп, 

өздігінен 

қорытындылап, алған 

білімін тәжірибеде 

қолдана білуі 

іс-әрекет тәсілдерінің 

меңгеруі; физикалық 

құбылыстарды зерттеу 

нәтижелерін 

пайдаланып, білімін 

толықтыруы 
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Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін ағылшын тіліндегі 

пәндерді оқытуда  дамыту мaқcaтынa aйқындaлатын педагогикалық 

шapттapдың кeшeндi түpдe opындaлуын жүзeгe acыpып қoл жeткiзугe бoлaды. 

Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін ағылшын тіліндегі 

пәндерді оқытуда  дамытуда мақсат етіп apнaйы ұйымдacтыpылғaн 

коммуникативтік кәciби ic-әpeкeттер oлapдың жeкe коммуникативтік 

тәжipибeлepiнiң дaмуынa, кәсіби әлеуетінің қaлыптacу дeңгeйiнiң 

жетілдірілуіне бағдарланады. Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін ағылшын тіліндегі пәндерді оқытуда  қалыптастыруды зерттеу 

барысында «адам-техника», «адам-белгілік жүйе» жағдайында білім алу 

білімгерлердің коммуникация үдерісінде қиындықтарға кездесетіндігі 

анықталды. Жаратылыстану пәндерін, атап айтқанда, бoлaшaқ 

физикамұғалімдеріне физиканың пәндері оқытылатындықтан бoлaшaқ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуда қиындықтар кездесетіндігі 

айқындалады.    

Егер ұсынылған модельде көрсетілген мақсат пен міндеттер педагогикалық 

модельдеу қағидаларына бағынса, онда оқытудың қағидалары модельдеу 

қағидаларымен логикалық түрде өзара байланыста болып, қажетті дайындық 

міндеттеріне бағынады:  

- оқытудағы жүйелілік мен бірізділік, білім берудегі дәстүрлер мен 

инновациялардың кіріктірілуі қағидасы - физиканың оқытылатын ағылшын 

тіліндегі пәндерін болашақ физика мұғалімдерін оқытудың оқу бағдарламалары 

мен оқу пәндері арасындағы пәнаралық және пәнішілік байланыстардың 

болуын білдіреді, бұл жағдай қазақстандық жоғары білім беру жүйесі үшін әлі 

де игерілмеген болып саналатын CLIL-технологияның ерекшелігімен 

анықталады. Ал CLIL-технологиясы кезінде-бұл ұзақ мерзімді шарт, бұл ретте 

пәнаралық байланыстар аралас пәндер шеңберінен шығып кетеді: тілдік және 

тілдік емес пәндердің мазмұнды интеграциясы арқылы жүреді. 

- мәдени сабақтастық, білім алушылардың саналылығы мен 

шығармашылық белсенділігі қағидасы болашақ физика мұғалімдерінің 

меңгерілетін оқу материалы мазмұнын түсінуі және оқуға саналы қарым-

қатынасын, оқу-тәрбие үдерісінде белсенді болуды, оқу материалдарын 

шығармашылықпен өңдеуді, білімдерді, қабілеттер мен дағдыларды қолдануды 

мақсат етеді; мәдени сабақтастық - білімнің қазіргі заманғы мәдениетке және 

оның ерекшеліктеріне сәйкес келуі және сонымен бірге әлеуметтік қайта құруға 

қабілетті, яғни жаңа мәдени ұрпақты тәрбиелеуді көздейді.  

- сабақтастық қағидасы оқыту мазмұнына, оны оқыту формалары мен 

технологияларына, білімалушылардың жеке тұлғалық жаңа түзілімдеріне 

қатысты танымның кезеңдерімен өзара байланыстарға негізделеді;  

- кәсіби оқытудың модульділік қағидасы болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндерді ағылшын тілінде меңгеруге қажеттіліктері мен қызығушылықтарына 

сайоқытудың мазмұндық нұсқаларын іске асыруға мүмкіндікті береді. Осы 

бөлімде 1 1.1 және 1.2 1.3. 2 бөліммен байланыстыру. 
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2 «МЕХАНИКА» ПӘНІН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ 

БОЛАШАҚ ФИЗИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ПӘНДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

2.1 Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуда 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытудың мазмұны 

 

Бүгінгі күні Қ.A.Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк унивepcитeтi 

мeн дүние жүзі бойынша Еуропа мен Азияның, соның ішінде Түркия, Мысыр, 

Қытай, Полша және ТМД,  62 шет елдік ЖОО-мен түзілген келісім шарттар 

бар. Білімгерлер ағылшын тілі, түрік тілдері бойынша тілді меңгеру 

көрсеткіштерінің шектік деңгейін жинаған жағдайда aкaдeмиялық ұтқыpлық 

бoйыншa бiлiм aлуғa қoл жeткiзудe. Унивepcитeт oқу-әдicтeмeлiк бacқapмacы 

aкaдeмиялық aлмacуғa eнудiң caтылық бaғдapлaмacын жacaқтaды. Ocы opaйдa, 

унивepcитeт тiл үйpeту opтaлығындa aқыcыз нeгiздe aғылшын жәнe түpiк 

тiлдepi бoйыншa oқытушылap мeн cтудeнттepгe apнaлғaн қocымшa 

фaкультaтивтiк caбaқтap ұйымдacтыpу жүйeлi жoлғa қoйылғaн. Тәжipибe 

көpceткeндeй – cтудeнттepдiң oқыту бaғдapлaмaлapы шeңбepiндe aкaдeмиялық 

ұтқырлық бойынша білім алулары тiлдiк дaйындыққa өзгeшe қapaу кepeк eкeнiн 

тaлaп eтiп oтыp. Тiлдiк дaяpлaу жәнe қaйтa дaяpлaу бaғдapлaмaлapы oқытушы 

мeн oқушыдaн бipкeлкi мoнитopинг пeн жүйeлi жұмыcты тaлaп eтeдi [48, 190 

б.]. Сонымен қатар, университетте көптілді оқыту саясатын енгізу үшін  

«Foundation» бағдарламасы бойынша Түркия квотасы негізінде білім алуға қол 

жеткізген білімгерлер университетте 1 жыл тілдік даярлықтан өтіп, берілген 

мамандығы бойынша көптілді топ ретінде білім алу мүмкіндігіне ие болуда 

[83]. 

ҚР МЖМБС-да, үлгілік білім беру бағдарламаларында көрсетілген пән 

атауларының барлығы болашақ физика пәнінің мұғалімі үшін қажетті болған 

педагогикалық ситуацияны шешуге шығармашылық жанасу; өзінің дауысын, 

көңіл күйін, өзін ұстай білу; дәлелді, тапқырлықпен, сауатты сөйлеу; өз 

назарын және уақытын дұрыс реттей білу; өзіне оқушылар көзімен қарау және 

т.б. білім-біліктіліктерді қалыптастыруда, құзыреттіліктерін дамытуда негіз 

болады.  

Біздің зерттеу базаларымызға сәйкес, Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университеті, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университеттерінде «6В01503 - Физика» білім беру бағдарламасын тамамдаған 

кезде (4 жыл, бакалавр) бітірушілерге төмендегідей ортақ құзыреттерді 

меңгергенін көрсетуі қажет(2.1 -кесте).  
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Кесте 2.1– «6В01503 – Физика» мамандығы бойынша «Метақұзыреттер».  

 

 Жоғарыда келтірілген метақұзыреттердің Б3., Б4., Б5 құзыреттерден 

пәндік және коммуникативтік құзыреттіліктің компоненттерін шығарып алуға 

болады. Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану; 

Б4.1 Білімін практикада қолдану; Б4.2 Педагогикалық қызмет саласында; Б5.1 

Ғылыми зерттеулерді жүргізу; Б5.2 Физиканы оқыту саласында көрсетілген 

Метақұ 

зыреттер 

Құзыреттер  

Б1.Оқу-

танымдық 

Б1.1. Білімін қолдану – білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде 

қолданады; 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару: ақпараттың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, 

өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі; 

Б1.3. Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдану- заманауи ақпараттық технологияларды  

меңгеру және кәсіби салада қолдануға қабілетті. 

Б2. Жеке 

тұлғалық  

Б2.1. Өзін-өзі дамыту- кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу 

қабілеті. 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру: өз уақытын тиімді ұйымдастыруға, 

жауапкершілікті өзіне қабылдауға, техникалық қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға, қоршаған ортаны қорғауға қабілетті; 

Б2.3. Топта жұмыс жасау: топта жұмыс істеуге қабілетті,жаңа шешімдер 

ұсына біледі, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды 

шешуге қабілетті; 

Б2.4. Этика және құндылықтар: қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және кәсіптік қызметінде 

қолданады; өзге халықтардың мәдениетіне толерантты. 

Б3.Комму

никативті

к  

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану: 
ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты, дәлелді және 

нақты қолдану 

Б4. Кәсіби Б4.1. Білімін практикада қолдану: күнделікті өмірдің әртүрлі 

жағдайларында физикалық білімдерін, физиканы тану әдістерін және 

практикалық іс-әрекет тәсілдерін қолдана білуге қабілеттілігі;  

Б4.2. Педагогикалық қызмет саласында: Негізгі  физикалық білімдер мен 

табиғаттың физикалық құбылыстарын тану әдіснамасын және  

математикалық аппараттарды физика есептерін шығаруда қолдана білу 

қабілеттілігі;  

Б5. 

Мамандан

дыру 

Б5.1 Ғылыми зерттеулерді жүргізу: қазіргі ақпараттық және 

педагогикалық технологияларды қолдану жағдайында білім алушылардың 

оқу-ізденушілік жұмыстарын ұйымдастыруға қабілеттілігі; ғылыми-

педагогикалық зерттеулерді талдаудың заманауи тәсілдерін меңгеру, теория 

мен эмпирикалық ара қатынастарын бағалау және тексеру;  

Б5.2. Физиканы оқыту саласында: кәсіби қызметтің барлық түрлерін 

жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі. кәсіби 

қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және 

дағдыларды меңгеруі 
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құзыреттіліктер болашақ физика мұғалімінің пәндік және коммуникативтік 

құзыреттіліктің дамуынан көрінеді. 

Демек, қазіргі кезеңде ғылымның, техниканың, ақпараттық және 

инновациялық технологиялардың аса қарқынды дамуы барысында болашақ 

физика мұғалімінің  пәндік және коммуникативтік білім алуымен қатар, оның 

ағылшын тіліндегі қарым-қатынасқа, түсінуге қабілеттілігін, коммуникативтік 

іскерлігін, дағдысын жоғары деңгейде дамытуда ағылшын тілін кәсіби бағытта 

меңгертудің маңызы зор екендігін түсінеміз.  

Болашақ физика мұғалімдерінің пәндікқұзыреттілігін ағылшын тіліндегі 

пәндерді оқытуда қалыптастыру және дамыту мазмұнын іріктеуде шетелдік 

ғалымдар П.Броун [74], М. Масино [75] және т.б. ғылыми мақалалары негізге 

алынды. Авторлардың еңбектерін негізге алып, біз зерттеуімізді «Механика» 

пәнін оқыту мысалында жүргіздік. «Механика» болашақ физика мамандарын 

даярлаудағы алғашқы базалық модуль пәндерінің бірі болып табылады. 

Сонымен қатар, механиканы зерттеуде әртүрлі жұмыс түрлерін қолдануға 

болады. Мұның бәрі оқытушының үлкен кәсіби шеберлігін талап етеді. 

Сонымен қатар, басқа пәндерді оқытуда да біздің әдістемелік жүйеміздің 

моделін қолдануға ұсыныс жасайтын едік [76].  

Біз зерттеу тақырыбымызға сәйкес, мектеп физика курсындағы қазақ және 

ағылшын тіліндегі оқулықтарға талдау жасадық. Болашақ физика мұғалімінің 

кәсіби қызметінде мектеп физика курсында механика бөлімін оқытудың да 

өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші ерекшелігі – 9-10 сыныптардың физика 

курсын зерттеуді механикадан бастайды. Бұл механикалық процестер бақылау 

үшін ең қол жетімді қозғалыс түрі болып табылады. Сонымен қатар, 

классикалық физикадағы физикалық жүйелерді модельдеу механикалық 

кескіндерді құрумен байланысты. Бұл физиканың жалпы білім беру 

курсындағы механиканың орнын анықтайды және білім алушылардың 

материалды берік игеруіне назар аударуды талап етеді. 

Екінші ерекшелігі – механикада физикалық теория толығымен ұсынылады. 

Сондықтан да, мұғалімге механика мысалында физикалық теорияның 

құрылымын суреттеуге мүмкіндік беріледі. 

Кез-келген физикалық теорияда негізді, ядро мен тұжырымдарды шартты 

түрде ажыратуға болады. Механикалық теорияның негізі идеализацияланған 

объекті-материалдық нүкте, эксперименттік фактілердің белгілі бір саны 

(Галилей, Кавендиш эксперименттері және т.б.), негізгі физикалық шамалар – 

қозғалыс сипаттайтын – жылдамдық, үдеу, материалдық нүктенің массасы т.б. 

Механикалық теорияның ядросында абстракциялар жүйесі (кеңістіктің 

біртектілігі мен изотропиясы туралы постулаттар, уақыттың біртектілігі, бір 

дененің екінші денеге лезде әсер етуі), Ньютон заңдары, күштердің тәуелсіздігі 

принципі, механиканың негізгі міндетін тұжырымдау бар. Бұл теорияның 

тұжырымдарына берілген күш (немесе күштердің векторлық қосындысы) және 

бастапқы шарттар бойынша кез-келген уақытта кеңістіктегі материалдық 

нүктенің орнын анықтау мүмкіндігі кіреді. 



 

48 

 

Механика теориясы және оны білім алушылар игеруі керек негізгі 

тұжырымдар келесідей: 

- белгілі бір уақыт үшін материалдық нүктелердің оқшауланған 

жүйесінің жағдайы олардың координаттары мен импульсімен толық 

анықталады; 

- материалдық нүктелер бір-біріне импульстарын өзгертетін 

күштермен әсер етеді. 

- механикалық жүйенің күйі барлық кейінгі уақытта оның бастапқы 

күйінен шығады және Ньютон теңдеулерімен анықталады. 

- өзара әрекеттесу белгілі бір қашықтықта жүзеге асырылады 

(материалдық медианы айналып өту) және бірден беріледі (ұзақ әсер ету 

принципі). Ньютон механикасы күштердің табиғатын қарастырмайды. 

Сонымен қатар, бөлімнің үшінші ерекшелігі-механиканы оқытуда 

экспериментті қолдану. Эксперимент білімнің қайнар көзі және кез-келген 

теорияның ақиқат өлшемі болып табылады, сондықтан ол зерттеу мен 

механиканың негізін құрауы керек. Механикада классикалық тәжірибелер 

ғылымның дамуындағы бетбұрыс болды: 

- еркінтүскен денелердің қозғалысын зерттеу бойынша тәжірибелер; 

- маятниктермен тәжірибелер; 

- Галилей мен Ньютонның инертті және гравитациялық массалардың 

теңдігін эксперименттік дәлелдеу жөніндегі тәжірибелері; 

- гравитацияны анықтау және гравитациялық тұрақты өлшеу бойынша 

Кавендиш тәжірибелері. 

Механикадағы эксперименттердің тағы бір тобы дидактикалық, тәрбиелік 

мәні бар иллюстрациялық сипаттағы эксперименттерден тұрады. Осы 

тәжірибелер үшін өнеркәсіп демонстрация және зертханалық жұмыстар үшін 

арнайы механикалық құрылғылар шығарады. 

Мектеп курсында бөлімнің мазмұны мен құрылымына тоқталсақ, 11 

жылдық орта мектептің бағдарламасында механика төрт бөлімнен тұрады: 

кинематика негіздері, Динамика негіздері, сақталу заңдары, механикалық 

тербелістер мен толқындар.  

Кинематикада түзу сызықты, қисық сызықты қозғалыстар және олардың 

сипаттамалары зерттеледі. Материалдық нүкте, траектория, қозғалыс және 

дененің траектория бойымен жүретін жолы, тірек, жылдамдық және үдеу 

туралы түсінік енгізіледі.11 жылдық жалпы білім беретін мектептің 

бағдарламасы жылдамдық пен үдеудің негізгі сипаттамаларын жалпы түрде  

енгізуге бағытталған, олардың көмегімен тірек сызығын алдын-ала белгілеп, 

қозғалыс сипатын тануға болады. 

Динамикада алдымен Ньютонның бірінші заңы қарастырылады, 

қозғалыстың негізгі динамикалық сипаттамалары енгізіледі – масса мен күш, 

содан кейін Ньютонның екінші заңы, онда күш, үдеу және масса арасындағы 

байланыс көрсетіледі. Ньютонның екінші заңын бірнеше күштердің денесіне 

әсер ету жағдайында жазу үшін күштердің қосылуы қарастырылады, содан 

кейін Ньютонның үшінші заңы енгізіледі. Ньютон заңдары механикада іргелі, 
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жалпыланған, тәжірибе мен экспериментпен расталған, сондықтан олар 

алдымен тұжырымдалып, содан кейін эксперимент арқылы суреттеледі. 

Механикадағы күштердің өзара әрекеттесу түрлерін зерттеу барысында 

олардың денелердің өзара орналасуына және бір дененің екіншісіне қатысты 

қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі анықталады. Гравитациялық күштер 

енгізілгеннен кейін олар жалпы гравитация заңын зерттейді, ауырлық күші, 

ауырлық орталығы туралы түсінік береді және ауырлық күшінің әсерінен 

жылдамдықтың өзгеруі болатын қозғалыстарды қарастырады. Олар бастапқы 

жағдайлардың рөлін атап көрсетеді, алғашқы ғарыштық жылдамдықты 

есептейді. Әрі қарай серпімді күштер мен Гук заңы қарастырылады. Дене 

салмағы туралы түсінік серпімділік күшінің мысалы ретінде енгізіледі. 

Механикадағы күштердің түрлерін қарастыру үйкеліс күшін, үйкеліс 

коэффициентін және үйкеліс күшінің әсерінен қозғалатын дененің 

жылдамдығының өзгеруін зерттеумен аяқталады. Гравитациялық күштер мен 

серпімділік күштері өзара әрекеттесетін денелер арасындағы қашықтықтың 

функциясы, ал үйкеліс күштері салыстырмалы жылдамдықтың функциясы 

екенін көрсетеді. 

Дәстүрлі түрде мектеп механикасы курсына кіретін "Статика" бөлімі он бір 

жылдық орта мектептің бағдарламасында 10-сыныпта 3 сағат беріледі. Бұл 

бөлімде олар күш моментін, абсолютті қатты дененің тепе-теңдік жағдайын, 

масса центрін, дененің ауырлық центрін, тепе-теңдік түрлерін зерттейді. 7-

сыныпта қарастырылған статика элементтері, денелердің тепе-теңдік шарттары, 

қарапайым механизмдер мен күш қосу ұғымдары, ауырлық орталығы жалпы 

тепе-теңдік жағдайларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Материалды импульс пен энергияның сақталу заңдары төңірегінде 

топтастыру қазіргі жаратылыстану ғылымындағы сақталу заңдарының 

анықтаушы мағынасынан туындайды. Бұл заңдар кеңістік пен уақыттың 

қасиеттерімен байланысты (энергияның сақталу заңы уақыттың 

біркелкілігімен, Импульстің сақталу заңы кеңістіктің біркелкілігімен 

байланысты).  

Механикадағы салыстырмалылық идеясы механиканың барлық бағытынан 

өтеді: механикалық қозғалыс пен тыныштықтың салыстырмалылығы, 

траектория, координат, қозғалыс, жылдамдық, дене импульсі, жұмыс және 

кинетикалық энергия және уақыттың өзгергіштігі, өзара әрекеттесетін денелер 

арасындағы қашықтық, үдеу, масса, күш. Механика заңдары инерциялық санақ 

жүйелері үшін жарамды, санақ жүйесінің біркелкі түзу қозғалысы механикалық 

процестерге әсер етпейді, яғни Галилейдің салыстырмалылық принципі 

орындалады. 

Қозғалыс теңдеулерін тиісті сызбалармен (механикалық процестердің 

схемалық бейнесі) бірге жазу механика мәселелерінің физикалық мәнін ашуға 

көмектеседі. Механика заңдарының векторлық формадағы өрнектері ең көп 

таралған және анықтамалық жүйені таңдауға тәуелді болмайды. Сондықтан 

векторлық шамалармен жұмыс істеуге көбірек көңіл бөлінеді, қозғалысты 

сипаттаудың координаталық әдісі таңдалады. 
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Координаталық әдіс санақ жүйесі ұғымымен және қозғалыстың 

салыстырмалылығы туралы идеямен тығыз байланысты. Координаталық әдісті 

қолдана отырып, векторлық шамаларды (қозғалыс, жылдамдық, үдеу, күш, дене 

импульсі және т.б.) координаталық осьтерге жобалап, кеңістіктегі немесе 

жазықтықтағы қозғалысты бір өлшемді қозғалысқа немесе сызықтар бойымен 

қозғалысқа келтіруге болады. Координаталық әдіс құбылыстарды сипаттауға 

жалпы көзқарасты дамытады және физиканың математикамен байланысына 

ықпал етеді. 

Осылайша, координаталық әдісті қолдана отырып механиканы зерттеу 

негізгі ұғымдар мен заңдардың түсіндірілуін ғылымда қабылданғанға 

жақындатуға, физика мен математиканың пәнаралық байланысын күшейтуге, 

қозғалыс заңдылықтарын зерттеуге жалпы көзқарасты жүзеге асыруға және 

білімді жалпылау деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Осыларды негізге алып, болашақ физика мұғалімдерін даярлау сапасын 

жақсарту мәселесі оқытудың барлық жүйесін дамытумен шешіледі. Сондықтан 

болашақ физика мұғалімдеріне «Механика» пәнінің мазмұнына білім беру 

бағдарламасында көрсетілген міндеттерге сәйкес, дәстүрлі тақырыптарға 

қосымша жаңа мазмұндарды енгіздік. Бұл бізге оқытудың әдістемелік жүйесін 

тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік берді.  

Оқытудың әдістемелік жүйесі деп өзара байланысқан элементтердің: (1) 

оқытудың мақсатының, (2) пән мазмұнының, (3) оқыту әдісі мен (4) 

құралдарының және (5) оқытуды ұйымдастыру формалары, (6) өтілген 

материалды меңгеруін бақылау әдісінің, сонымен қатар, оқытуда қойылған 

мақсатқа жетуді сараптау тәсілдерінің  мақсатты дидактикалық білімі 

түсіндіріледі.  

1) Жалпы дидактикада оқытудың мақсаты даму, білім беру және 

тәрбиелеуді біріктіріп қарастырады. Біздің зерттеу мақсатымызға сәйкес, 

жоғары оқу орнында «Механика» пәнін оқыту мақсаты: 

- пәнде оқытылатын негізгі заңдылықтар мен құбылыстарды ағылшын 

тілінде меңгеруді жеңілдету, өз бетінше анықтама бере алу қабілеттіліктерін 

қалыптастыру;  

- ағылшын тілінде есептерді өз бетінше түсініп, талдай алу, есептердің 

шартын өзгерістер енгізе алу, ағылшын тілінде жаңа есеп құрастыра алу 

қабілеттіліктерін қалыптастыру;  

- зерттеу жұмыстарын орындауда ерекше ой туғызу, икемді ойлау, ойлау 

жылдамдығы секілді көрсеткіштерін қалыптастыру; 

- жаңа нәрсені жасай алуға, ерекше идеяларды таба алуға, жаңа идеяларға 

сынақ жүргізе алуға үйрету; 

- цифрлық ресурстармен жұмыс жасауды меңгеру арқылы өзіндік 

тұжырым жасауға және компьютердің көмегімен шығармашылық жұмыс 

жасауға ұмтылу; 

- таңдаған мамандыққа қызығушылықты арттыру.  

2) Оқытудың мазмұнына төмендегілерді қосамыз:   
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2.1 Ұғымдар – оқу зерттеуі, оқу-зерттеу жұмысы, зерттеу дағдысы, 

зерттеу құзыреті, физикалық жағдаят (ФЖ), физикалық тапсырмалық жағдаят. 

2.2 Үлгілер - физикалық жағдаяттардың, объекттердің, құбылыстардың, 

ұғымдардың және т.б. үлгілері. 

2.3 Іс-әрекеттер – ғылыми жоба ретінде эмпирикалық және теориялық 

деңгейдегі оқу  физикалық зерттеуді орындау:  арнайы бөліп алынған 

теориялық материалды зерттеу; физикалық тапсырмалар жүйесін құру, шешу 

және зерттеу; бөлініп алынған физикалық жағдаятты эксперимент және жаңа 

лабораториялық жұмысты қою әдістерімен зерттеу.  

Қысқаша мазмұны:  Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің үлігілік білім беру 

бағдарламалары бойынша жоғары оқу орындарында «5В011000 – Физика» 

мамандығы, «6В01503 – Физика» білім беру бағдарламасы бойынша 

«Механика» пәнінің мазмұны төменде келтірілген. Осы аталған тақырыптар 

«Механика» пәні бойынша біздің жасаған әдістемелік жүйеміз бойынша 

оқытылды аталған тақырыптарды оқыту бойынша ағылшын тілінде әдістемелік 

кешен жасалынды және оқу үдерісіне енгізілді, барлық тақырыптар бойынша 

білімдер келтірілген. Кейбір тақырыптар бойынша оқыту әдістемесіне келесі 

тарауда тоқталамыз.    

Біз 2018-2019 оқу жылына «5В011000 – Физика» мамандығы үшін 

«Механика» пәнінің мазмұнын төмендегі жағдайда жасадық және оқу үдерісіне 

енгіздік (2.2-кесте).  

 

Кесте 2.2–«Mechanics» пәнін оқытудың мазмұны  

 
№ Topics Title 
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 Module 1. Mechanical Motionand forces. 

1 Mechanical Motion. Vectors.  Velocity and Speed.  

Acceleration. Circular Motion  

2 1 1 4 4 

2 Classical Mechanics. Range of Its Applicability. Newton's 

First Law. Inertial Reference Frames.  Mass and 

Momentum of a Body.  Newton's Second Law.   

2 1 1 4 4 

3 Units and Dimensions of Physical Quantities.  Newton's 

Third Law.   

2 1 1 4 4 

4 Forces.  Elastic Forces.  Friction Forces.  Force of Gravity 

and Weight.  Practical Application of Newton's Laws. 

2 1 1 4 4 

5 Quantities Obeying the Laws of Conservation.  Kinetic 

Energy.  Work.  Conservative Forces.  Potential Energy in 

an External Force Field.    

2 1 1 4 4 

6 Law of Conservation of Energy.  Energy of Elastic 

Deformation.  Equilibrium Conditions of a Mechanical 

System. Law of Momentum Conservation. Law of 

Angular Momentum Conservation.  Motion in a Central 

Force Field.   

2 1 1 4 4 
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7 Forces of Inertia.  Centrifugal Force of Inertia.  Coriolis 

Force. Laws of Conservation in Non-Inertial Reference 

Frames.   

2 1 1 4 4 

 Module 2. Rotation of a Body. Oscillations and Waves.      

8 Motion of a Body.  Motion of the Centre of Mass of a 

Body. Rotation of a Body about a Fixed Axis.  Moment of 

Inertia. Concept of Inertia Tensor.  Kinetic Energy of a 

Rotating Body. 

2 1 1 4 4 

9 Kinetic Energy of a Body in Plane Motion. Application of 

the Laws of Dynamics of a Body. Gyroscopes. 

2 1 1 4 4 

10 General. Small-Amplitude Oscillations.  Complex 

Numbers. Linear Differential Equations. Harmonic 

Oscillations. Wave. The Pendulum.  Vector Diagram.  

Beats.  Addition of Mutually.  Perpendicular Oscillations.  

2 1 1 4 4 

11 Damped Oscillations.  Auto-Oscillations.  Forced 

Oscillations.  Parametric Resonance. 

2 1 1 4 4 

 Module 3.Relativistic Mechanics and 

Hydrodynamics 

     

12 Relativistic Expression for the Momentum. Relativistic 

Expression for the Energy. Transformations of 

Momentum and Energy. Rela-tion Between Mass and 

Energy.  Particles with a Zero Rest Mass. 

2 1 1 4 4 

13 The Special Theory of Relativity. Corollaries of the 

Lorentz Trans-formations.  Interval. Transformation and 

Addition of Velocities.  

2 1 1 4 4 

14 Streamlines and Flow Tubes. Flow Continuity. Bernoulli's 

Equation. Flow of a Liquid from a Hole.  

2 1 1 4 4 

15 Forces of Internal Friction. Laminar and Turbulent Flows.  

Flow of a Liquid in a Round.  Motion of Bodies in Fluids. 

2 1 1 4 4  

Total 30 15 15 60 60 

 

Аталған тарау тақырыптары бойынша меңгерілуі қажет болған білімдер 

«Механика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенде келтірілген. Сонымен бірге 

төмендегі тараулар мен оның тақырыптары бойынша да теориялық білімдер 

және оларды тиімді меңгертудің әдістемесі оқу-әдістемелік кешенде 

келтірілген, сонымен бірге, оқу үдерісінде «Механика» пәні бойынша отандық 

және шетелдік ғалымдардың оқу құралдары қолданылды [77-79]. 

3. Әдістемелік жүйедегі оқытудың формалары (оқу жұмысы): 

3.1. Дәріс сабақтар – оқу зерттеуі үшін теориялық материалды ұсыну, 

физикалық жағдаятты бөліп алу, проблеманы қою.  

Механика пәнін ағылшын тілінде оқытуда дәріс сабақтарының негізгі 

мақсаты: жаңа тақырып бойынша мәліметтерді ағылшын тілінде жеткізудің 

тиімділігін арттыру, студенттердің білімі мен ептіліктерін, дағдысын арттырып, 

шығармашылыққа баулу.    

Дәріс сабағының нәтижесі: физикалық терминдерді, негізгі 

анықтамаларды ағылшын тілінде меңгерту арқылы білімді жетілдіру, ойды 

тұжырымдау, есте сақтау, іскерлігін арттыру, логикалық мәселелерді шешу.  
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«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда дәріс сабақтарында мынадай 

дидактикалық талаптарды ескердік: әрбір тақырыптың біртұтас ашылуы; 

механикалық құбылыстардың біртұтастық тұрғысында талдануы және 

жинақталуы, қорытындылар, дәлелдемелерінің айқындығы мен ғылыми 

дәлелденуі. Осы талаптарды орындауда біз дәрістің мына түрлерін қолдандық 

(2.3-кесте): 

 

Кесте 2.3–«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда қолданылған дәріс 

сабағының түрлері 

 

Механика пәнін ағылшын тілінде оқытуда қолданылған дәріс 

сабағының түрлері 

1 2 
Визуальдық дәріс Механикалық құбылыстар мен заңдылықтарды ағылшын тілінде 

оқытудың техникалық құралдары, аудио және видеотехника көмегімен, 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы дәріс 

материалдарын визуальды формада беріп отыру. Дәрістің бұл түрінде біз 

авторлық «Physics» атты электрондық оқулығын қолдана отырып,білім 

алушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру, өздігінен білім алу, 

өзін-өзі дамыту дағдыларын дамыту үшін мүмкіндік жасадық.  

«Миға шабуыл» 

әдісіне негізделген 

дәріс 

«Топтық пікір-талас дәріс» сабақ түрінде біз студенттердің алдына 

механика пәні бойынша шешімі табылуға тиісті мәселелерді ағылшын 

тіліндегі анимациялар, суреттер, кестелер түрінде қойдық. Студенттер 

бұл мәселені шешу үшін өз пікірлерін білдіріп отырады. Мұнан соң 

студенттердің айтқан ойларын оқытушының көмегімен талқыланады. 

Миға шабуылдың негізгі ережесі – студенттерге кез келген идеяны 

айтуға, тіпті мәнсіз-мағынасыз болса да рұхсат беріледі, осылайша жаңа 

әлеуметтік жағдайларға бейімделуге  қабілеттілікті арттырады.  

Проблемалық 

дәріс 

Дәрістің бұл түрінде механика бойынша жаңа тақырып мәселелік 

жағдайлар, жаңа материалға байланысты сұрақтар - мәселелер арқылы 

беріледі. Осы мәселелерді шешудің жолдарын студенттер баяндайды. 

Олардың жауаптары оқытушы тарапынан бақыланады. 

Алдын ала 

қателерімен 

жоспарланған 

дәріс 

Механика бөлімінің заңдары мен құбылыстары жөнінде ұсынылған 

ақпаратты студент үнемі қадағалап отыруға арналған дәріс түрі. Дәріс 

соңында жіберілген қателерге талдау жасалынады. Бұл дәріс 

студенттердің белсенділіктерін талап етеді.   

 

Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту мақсатында 

механика пәнін ағылшын тілінде оқытудағы дәріс сабақтардың барлық түрін 

ақпараттық–коммуникативтік технологиялармен байланыстырдық. Бұл дәрістің 

тиімділігін арттыруға септігін тигізді. 

3.2. Тапсырмаларды шешу бойынша семинар және практикалық 

сабақтар – стандартты тапсырмаларды шешу, физикалық тапсырмаларды 

құру, физикалық тапсырмалар жүйесін (циклын) құру, зерттеу және физикалық 

тапсырмалар жүйесін құру бойынша студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру мен бақылау.  

Оқыту формасының негізгі түрінің бірі – семинар және практика болып 

табылады. Бұл сабақтың формалары студенттердің теориялық білімін практика 
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түрінде қолдануға мүмкіндік береді. Мұнда орындалатын іс-әрекет мазмұны, 

орындалу реті теориялық білім негізінде басқарылады. Сондықтан да, 

механика пәнін оқытуда практика сабақтарының негізгі 

мақсаты:ағылшын тілінде қабылдаған дәріс материалдарын өңдеуге білімі мен 

ептілігін қалыптастыру, дағдысын қалыптастыру, студенттердің  өзіндік 

жұмысы мен белсенділігін, шығармашылығық қабілетін арттыру, ағылшын 

тіліндегі есептерді шығаруға, практикалық тапсырмаларды орындауға үйрету. 

Практика сабағының нәтижесі: негізгі материалды бекіту, білім мен 

дағдыны, икемділікті жетілдіру, білімді жаңа ситуацияға қолдану. 

Практикалық сабақтарда оқытушы үшін студенттермен тікелей және 

қарым-қатынас жасауға, олардың пәндік-тілдік құзыреттілігін дамытудағы 

белсенділігін арттыруға, студенттермен жекелеп және топтап жұмыс істеуге, 

техникалық құралдарды, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалануға 

мүмкіндік және қолайлы жағдайлар туады.  

3.3. Лабораториялық жұмыстар – стандартты лабораториялық 

жұмыстарды орындау, субъективті жаңа білім алу мақсатында физикалық 

жағдаяттарды зерттеу, ээксперимент нәтижелерін өңдеу, графиктерді 

компьютерлік тұрғызу, жаңа эксперименттік зерттеулерді жоспарлау, зерттеу 

нәтижелері бойынша лабораториялық жұмыстарды қою.  

Механиканы ағылшын тілінде оқытуда лабораториялық 

сабақтардың негізгі мақсаты:ағылшын тілінде алған теориялық білімді өз 

бетінше тәжірибеде қолдана алу, жаңа нәрсені тани білу, өзіндік ізденушілікті 

дамыту, креативтілікті қалыптастыру. 

Механиканы ағылшын тілінде оқытуда лабораториялық 

сабақтардың нәтижесі:ағылшын тілінде берілген эксперименттік 

жұмыстарды өз бетінше жасай алу, білімді жаңа нәрсені жасай алуға жұмсау, 

креативті қалыптасқан тұлға. 

3.4. Студенттердің өзіндік жұмысы– теориялық және эмпирикалық 

деңгейдегі оқу зерттеуін орындау: жеке, жұптық немесе топтық (жаңа 

физикалық жағдаяттарды табу және бөліп алуды қосқанда); физикалық 

тапсырмаларды құру, физикалық тапсырмалар циклын құру, оқу зерттеуі 

деңгейінде курстық жұмыстарды орындау; оқытушының ғылыми 

қызығушылығы деңгейінде бітіруші біліктілік жұмысын орындау.  

Студенттің өзіндік жұмысының мақсаты: Аудиториялық сабақтарда 

алған болашақ физика мұғалімдерінің механика пәні бойынша білімдерін 

қорытындылау, тереңдету, кеңейту, жаңа оқу материалдарымен өз бетінше 

жұмыс істеуді меңгеру, кәсіби қабілеттіліктерін қалыптастыру, өзіндік ойлау 

қабілетін арттыру.   

Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысының мақсаты: Аудиториялық 

сабақтарда алған болашақ физика мұғалімдерінің механика пәні бойынша 

білімдерін қорытындылау, тереңдету, кеңейту, жаңа оқу материалдарымен өз 

бетінше жұмыс істеуді меңгеру, кәсіби қабілеттіліктерін қалыптастыру, өзіндік 

ойлау қабілетін арттыру, креативтілігін қалыптастыруға бағытталған жұмыстар 

оқытушының бақылауымен жүргізу. 
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4.Оқыту әдістері(оқу жұмысы): 

4.1. Оқу-ойлау операциясының теориялық әдістері –талдау және 

синтездеу, салыстыру, абстрактілеу, нақтылау; жалпылау, формализациялау, 

индукция және дедукция; идеализациялау, аналогиялау, модельдеу, ой 

эксперименті, болжау. 

4.2. Оқу-танымдық әректтің теориялық әдістері– практикада 

тексерілген ғылыми теориялар; дәлел, білім жүйесін талдау әдісі, дедуктивті 

(аксиомалық) әдіс, индуктивті-дедуктивті әдіс; қарама-қайшылықты айқындау 

және рұқсат ету, проблеманы қою, гипотеза жасау.  

4.3. Эмпирикалық әдістер-оқыту операциялары, яғни педагог пен 

оқушының біріккен жұмысының операциясы - түсініктемелі-иллюстрациялы, 

репродуктивті (оқушылардың белгілі бір «бастапқы» білім деңгейін, дағдысын 

және жалпы дамуын қалыптастыруға арналған); проблемалық оқыту, 

зерттеуді оқыту (жүйедегі оқытудың негізгі әдістері). 

 Біз өз жұмысымызда механика пәнін ағылшын тілінде оқыту үдерісінде 

оқыту әдістерін қолдануда мына талаптарды ескердік:  

- механика пәнін ағылшын тілінде оқытуда қолданылатын әдістерді 

цифрлық білім беру ресурстарымен байланыстыруды есепке алу; 

- механика пәнін ағылшын тілінде оқыту үдерісінде бір ғана әдісті жан-

жақты деп қарап қоймай, түрлі инновациялық әдістерді ұштастырып 

қолдандық;  

- механика пәнін ағылшын тілінде оқыту үдерісінде қолданылған оқыту 

әдістері студенттердің оқу белсенділігін, ойлау қабілетін, таным әрекетін, 

ағылшын тілінде өзіндік жұмыс істеу қабілетін арттыруға әсер етуін ескердік;    

- механика пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістері студенттердің пәндік-

тілдік құзыреттілігін дамыту әдістерімен ұштасып бір-бірімен тығыз 

байланыста болуын ескеру;  

- механика пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістері студенттердің 

дидактикалық мамандығына  әсер ететіндігін, болашақта өз оқушыларына сол 

әдістерді қолданып оқытуға тырысатындығын ескеріп, олар үлгі беретіндей 

болуын ескеру [90].  

Оқыту құралдары (оқу, оқу-зерттеу жұмысы): ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, авторлық электрондық оқулықтар, авторлық 

оқу құралдары мен оқу-әдістемелік нұсқаулықтар, шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар, проблемалық сипаттағы сұрақтар, механикалық проблемалық 

эксперименттер, т.б   

5.1. Механиканы ағылшын тілінде оқытудың материалды құралдары – 

оқу құралдары, мақалалар, монографиялар, физикалық тапсырмалар жинағы, 

лабораториялық жұмыстар мен практикумдардың сипаттамалары;  

5.2. Механиканы ағылшын тілінде оқытудың ақпараттық құралдары-

компьютерді эксперименттік қондырғылармен, компьютерлік 

бағдарламалармен және интернет желісімен байланыстыруға арналған 

компьютер мен интерфейстер жүйесі, кітапханалардың, ғылыми және оқу 

орталықтарының және т.б. әр түрлі мәліметтер қоры.  
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6. Оқытуды бақылау және сараптау (оқулар, оқу жұмыстары): 

Механика пәнін ағылшын тілінде оқытудағы бақылау тәсілдері:  
ағымдық, блок, емтихан, өзіндік жұмыстарды қорғау, өзіндік бақылау, 

деңгейлік тапсырмалар, пәндік құзыреттілікті қалыптастыру бойынша 

нәтижелерін арнайы тесттермен талқылау. 

Ағымдық бақылаулар механика пәні бойынша авторлық ағылшын тілінде 

дайындалған тапсырмалар бойынша бақыланып отырды.  

тапсырмалардың түрлері: Крассворд, 3 сатылы тест, қателерді табу, 

деңгейлік бақылау сұрақтары, деңгейлік есептер, проблемалық сұрақтар т.б. 

Блоктар мен емтиханды арнайы компьютерлік бағдарламамен «QuizMaker»  

жасалынған әр түрлі сипаттағы тесттер, қолданылды. Оқу жетістіктерін 

критериалды бағалау әдісін қолдандық. Бұл әдіс алты сатыдан тұратын Блум 

таксономиясы деп аталады: білу, түсіну, қолдану, талдау, біріктіру, бағалау. 

2.4-кестеде бұл сатыларға тән негізгі когнетивтік сұрақтар келтірілген.  

 

Кесте 2.4 – Блум таксаномиясына негізделген «Механика» пәні бойынша 

оқу мақсаттарының деңгейлері 

 

Оқу мақсаттарының деңгейлері 
Студенттердің нақты іс-

әрекеттері 

1 2 

1. Білу. 

Бұл санат зерттелген материалды - нақты 

фактілерден бастап тұтас теорияға дейін 

есте сақтау мен анықтауды білдіреді.  

Механикалық терминдерді, кинематика 

заңдарын, қозғалыс түрлерін, динамиканың 

негізгі ұғымдарын, тербелістер мен 

толқындарды сипаттайтын шамалардыт.б. 

ағылшын тілінде біледі, танымдық 

қажеттіліктері іске асады. 

2. Түсіну 

Түсіну көрсеткіші материалды өрнектің 

бір формасынан екіншісіне түрлендіру, 

материалды түсіндіру, құбылыстардың, 

оқиғалардың одан әрі барысы туралы 

болжам жасауы болуы мүмкін. 

Механикалық құбылыстар мен 

заңдылықтарға байланысты ағылшын тілінде 

берілген фактілерді, ережелерді, қағидаларды 

түсіндіреді; координаталар жүйесі, 

векторларды қолдану, механикалық күштерге 

байланысты  ауызша материалды 

математикалық өрнектерге айналдырады; 

3. Қолдану 

Бұл санат белгілі бір жағдайларда және 

жаңа жағдайларда зерттелген материалды 

пайдалану қабілетін білдіреді. 

Қозғалыс заңдарын, көкжиекке бұрыш жасай 

лақтырылған дене қозғалысының теңдеулерін 

нақты практикалық жағдайларда қолданады; 

ағылшын тілінде жаңа жағдайларда ұғымдар 

мен қағидаларды қолданады. 

4. Анализ. 

Бұл санат құрылымды анық көрсететін 

етіп материалды компоненттерге бөлу 

мүмкіндігін білдіреді 

Қозғалыс, энергия, тербеліс түрлері 

арасындағы айырмашылықты анықтайды; 

ағылшын тіліндегі деректердің 

маңыздылығын бағалайды, ойлау 

логикасында қателер мен кемшіліктерді 

көреді;  

5. Синтез 

Бұл санат жаңашылдыққа ие болу үшін 

элементтерді біріктіру қабілетін 

білдіреді. 

Механика құбылыстар мен 

заңдылықтарға байланысты эксперимент 

немесе басқа әрекеттер жоспарын 

ұсынады; өз бетінше тапсырма сұлбасын 
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жасайды 

6. Бағалау 

Бұл санат белгілі бір материалдың мәнін 

бағалау қабілетін білдіреді. 

Механика бойынша орындалған 

лабораториялық жұмыс қорытындысын қолда 

бар деректерге сәйкестігін бағалайды; белгілі 

бір қызмет өнімінің маңыздылығын 

бағалайды.  

 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда ақпараттық 

коммуникациялық технологиясын енгізбес бұрын оларды қолданудың негізгі 

мақсаттары мен мәселелерін анықтап алу керек. Осыған байланысты болашақ 

физика мұғалімдерінің танымдық үдерісіне бағытталған тапсырмалар тобын 

айқындап алайық:     

Тапсырмалардың бірінші тобына механиканың графикалық бөлімін 

сипаттауға арналған ағылшын тіліндегі тапсырмалар жатады: механикалық 

қозғалыс, кинематиканы сипаттайтын шамалар арасындағы байланыс 

графиктері, физикалық процесстердің механизмдерін бейнелеу және т.б.  

Тапсырмалардың екінші тобына механикалық құбылыстарды модельдеу 

тапсырмалары жатады. Модельдеу – бұл динамикалық кескін, себебі ол әсерге 

қарай әрекет етеді және ол орында нақты объект, жағдай немесе орта моделі 

болатындай өзгереді. 

Тапсырмалардың үшінші тобына студенттердің іскерлігі мен дағдысын 

(тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) құру мен бекітуге, сонымен қатар 

өзіндік дайындалуына арналған практикалық сипаттағы тапсырмалар – 

механика бойынша негізгі терминдерді ағылшын тілінде жаттықтырушы 

тапсырмалар қарастырылады.  

Тапсырмалардың төртінші тобына механикадан лабораториялық 

практикум аумағында жүзеге асырылатын физикалық экспериментті жүзеге 

асыруға бағытталған ағылшын тіліндегі тапсырмалар жатады. Заманауи 

ақпараттық коммуникациялық технологиялар студенттерге ақпараттың дәстүрлі 

емес көзіне жол ашады, өзіндік жұмыстың тиімділігін жоғарылатады [81].  

6.1. Өзіндік бақылау – теориялық және эмпирикалық деңгейдегі зерттеу 

нәтижелерін өзіндік бақылау;  

6.2. Оқытушының бақылауы – студенттердің өзіндік жұмыстарын 

ұйымдастыру процессінде;  әңгімелесудегі теориялық материалды меңгеруде; 

студенттердің зерттеу нәтижелерінде: модельдеу нәтижелері, практикалық 

сабақтарда физикалық тапсырмалар жүйесін құру және шешу; жаңа 

лабораториялық жұмыстарды қоюда студенттердің эксперименттік жұмысын 

ағымдық және қорытынды бақылау.  

6.3. Эксперттік бағалар – семинарларда, курстық және бітіруші 

біліктілік жұмыстарын қорғауда, ғылыми конференцияларда баяндамалармен 

студенттердің шығуы; жинақтар мен журналдарда тезистер мен мақалаларды 

басып шығару.  

6.4. Сараптама —оқу зерттеуін орындау сараптамасының критерийлеріне 

үш деңгейді жатқызамыз: қанағаттанарлық, орта және жоғары.  
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Сонымен, тағайындалуы зерттеу процессін құру құралдары мен әдістерін 

ашудан тұратын концепцияның қолданбалы блогы, оны жүзеге асыру 

механизмдері, оны қаруландыру сараптамалары және т.б. жүйелі тәсіл 

негізіндегі біздің жасаған әдістемелік жүйемізде қарастырылады.  

Демек, физика саласы бойынша білім алатын бoлaшaқ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту тәжipибeciнe cүйeнe oтыpып, 

бipiншi куpcтaн бacтaп олардың жeкe қызығушылықтapы мен кәсіби 

дaйындығын aнықтaу кepeк. Aнықтaлaтын ocы мәлiмeттep нeгiзiндe тoпты 

қaлыптacтыpып, oқу бaғдapлaмacын aйқындaуғa бoлaды. Eгep бoлaшaқ физика 

мұғалімдері нeнi, нeгe жәнe қaлaй oқу кepeк eкeндiгiн түciнeтiн бoлca oндa 

олардың пәндік құзыреттілігін дамыту үдepici үнeмдi әpi тиiмдi бoлaды.  

 

2.2 Болашақ физика мұғалімдеріне «Механика» пәнін ағылшын 

тілінде оқытудың формалары, әдістері мен құралдары 

 

Біз Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 

Физика кафедрасының ұжымы осы зерттеу бағыты бойынша Қазақстан 

Республикасының «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы міндеттеріне, оқытудың 

көрнекілік, ғылымилылық, бірізділік, жүйелілік қағидаларына толыққанды 

жауап бере алатын, өз құндылықтарымызды сақтай отырып, физиканы 

ағылшын тілінде мекгертудің жеңіл құралы ретінде цифрлық білім беру 

ресурстарын, оқытудың озық технологияларын пайдалануды ұйғардық.   

Цифрлық («озық», «ақылды», «SMART») технологиялар дамудың 

заманауи кезеңінің негізін құрайды және алдағы болашақта басым рөлді 

сақтайды. Көптеген цифрлық технологиялар дидактикалық (білім жағынан 

маңызды) әлеуетке ие, олардың ерекшеліктері: 

– ғаламдық ақпараттық желіде ақпарат іздеу еркіндігі; 

– интерактивтілік – коммуникация және өзара әрекет ету үдерісінде көп 

субъектілікті қамтамасыз ету қабілеті; 

– мультимедиялылық (полимодальдылық) – оқу үдерісінде түрлі қабылдау 

каналдарына (есту, көру, қозғалу) кешенді әсер ету қабілеті; 

– гипертекстілік – мәтін бойынша жылжу еркіндігі, ақпаратты қысқаша 

баяндау (оның ішінде инфографика формасында), мәтіннің модульділігі және 

жаппай оқудың міндетті еместігі, ақпараттың анықтамалық сипаты, ақпаратты 

азайту-көбейту, қарама-қарсы айқасқан сілтемелерді пайдалану т.с.с.; 

Білім тұрғысынан маңызды цифрлық технологиялардың қатарына 

телекоммуникациялық технологиялар, атап айтқанда байланыс желілерінің 

конвергенциясын қамтамасыз ететін технологиялар; мәліметтердің үлкен 

көлемін (Big Data) өңдеу технологиялары; жасанды интеллекті; виртуалды және 

толықтырылған нақтылық; электронды идентификация және аутентификация 

технологиялары; үлестірілген тізілім технологиялары (оның ішінде блокчейн); 

ережеге сай, аталған цифрлық технологиялардың бірін немесе бір нешесін 

пайдаланатын мамандандырылған білім беру мақсатындағы цифрлық 

технологиялар - edtech (educational technologies) т.б. жатуы мүмкін.  
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Кәсіби білім беру және оқытудың цифрлық білім беру үдерісін құру үшін 

қажетті педагогикалық технологиялардың базалық мөлшері: 

– педагог үшін цифрлық білім берудің өзге де педагогикалық 

технологияларын жүзеге асыру базасы болып саналатын желілік коммуникация 

технологиясы; 

– қашықтықтан оқыту технологиясы, оның ішінде бейімдік оқыту жүйесі 

мен кешенді кейс-технологияларды пайдалану арқылы; 

– білім алушылардың жобалық қызметін, атап айтқанда желілік жобаларды 

ұйымдастыру технологиясы. 

Қашықтықтан оқыту – білім беру үдерісін тек онлайн-курстар негізінде 

құру технологиясы, оларға интернет желісі (атап айтқанда мобильді 

қосымшалар) арқылы қол жеткізіледі. Қашықтықтан оқыту барысында барлық 

«оқытушы-студент» және «студент-студент» өзара байланыстары білім беру 

бағдарламаларын немесе олардың бөліктерін жүзеге асыру шеңберінде 

интернет желісі арқылы, жанама жүзеге асырылады.    

Біз зерттеуіміздің белгілі бір сатыларында қашықтықтан оқыту барысында 

түрлі цифрлық құралдар, яғни нақты уақыт режимінде жаппай ашық онлайн-

курстар, бейнелекциялар, онлайн-конференциялар (бейне көрсетілім, оқу 

жағдайлары мен түрлі материалдарды талқылау үшін), вебинарлар мен дербес 

виртуалды дәрістер, онлайн-тестілеу, т.б. пайдаландық. Кері байланыс 

контурын қамтамасыз ететін, оқытудың педагогикалық нәтижелілігін 

арттыратын оқытушылар мен білім алушылар коммуникациясы қашықтықтан 

оқытудың маңызды элементі болып табылады. 

«Механика» пәнін оқытуда болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамыту мақсатында қашықтықтан оқыту технологиясын тиімді 

пайдалану қажеттігі туындады. Мысалы, механикалық күштерді қарастырғанда 

студенттер ең алдымен тартылыс күштері мен бүкіләлемдік тартылыс заңдарын 

қарастырады. Тартылыс күштерін зерттегенде, ең алдымен, тәжірибелік 

фактілер талқыланады: денелердің еркін құлауы, планеталардың күн 

жүйесіндегі қозғалысы және т.б. тартылыс күштері тек қашықтықта денелердің 

өзара әсерлесуінде орын алатындығына назар аударылады. Студенттердің 

механикалық күш туралы ұғымды дұрыс қалыптастырып, күштерді векторлық 

қосу амалдарын, тұрақты күштің әсерінен болатын қозғалысты зерттеп, оларды 

меңгеруде біз «Ашық физика 1.0» (сурет –2.1) бағдарламасын пайдаландық. 

Бұл студенттердің өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға және олардың 

өзін-өзі дамыту іс-әрекеттерін қалыптастыруға мүмкіндік берді. 
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Сурет 2.1 - «Ашық физика 1.0» бағдарламасы. «Тұрақты күштің әсерінен 

болатын қозғалысты зерттеу» [82]. 

 

Студенттер бұл бағдарлама бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы 

дененің қозғалысына талдау жасау үшін физикалық модельді таңдау, тұрақты 

күш әсерінен болатын дене қозғалысын зерттеу, қозғалыстың және тыныштық 

үйкеліс күшінің қасиетіне экспериментте анықтама беру, дененің массасын 

анықтау сияқты мақсаттарға қол жеткізді.  

Студенттер монитор экранындағы сыртқы күштің реттеуіш батырмасын 

тышқанмен шерту арқылы, үйкеліс күшіндегі графиктің күш осіндегі текше 

(квадрат) қозғалысын және кубиктің қозғалысын бақылайды. Кубиктің 

қозғалысы тоқтағаннан кейін сыртқы күшке жаңа мән беруге және фиксацияны 

алып тастауға (белгіні алып тастау) жаттығады. 

Осылайша, сыртқы күштің мәнін оң және аз мәнге (0,05 mg шамасында), 

яғни  0,05 mg-ге өзгертуден бастап, есептеу жүргізуге кіріседі және күштің 

мәнін енгізіп, фиксацияны алып тастау арқылы кубиктің қозғалысын 

бақылайды.  

Сонымен қатар, жаңа білімді ағылшын тілінде меңгеру мақсатында 

болашақ физика мұғалімдеріне авторлық электрондық оқулық «Physics» (сурет 

– 2.2) пайдаланылды.  
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Сурет 2.2 - «Physics» электрондық білім беру ресурс құрылымы 

 

Электрондық оқулықты және оның материалдарын пайдалну арқылы 

студенттердің пәнді ағылшын тілінде меңгеруге деген қызығушылықтарын 

арттыра түсті. Студенттер берілген тапсырмаларды орындау арқылы ағылшын 

тілінде іс-әрекеттік қабілеттерін тақырыпқа байланысты формулалар мен 

заңдылықтарды келтіріп шығару арқылы көрсетіп отырады.  

Мысалы, тыныштық үйкелісін зерттеуде студенттер үйкеліс күшінің 

жанасқан екі денелердің арасында пайда болатындығын, және үйкеліс 

коэффициентін әр-түрлі әдістер арқылы анықтауға болатынын түсінеді және 

ағылшын тілінде баяндау арқылы тілдік дағдыларын қалыптастырады.  

«The static friction is the frictional force which exists when two objects are at 

the verge of motion. The force is; 

 

fs = µsN. (1) 

 

The µs is called the coefficient of static friction and again it is a property of 

material. We can actually measure µs by a very simple experiment». 

Кері байланыс жасау мақсатында студенттерге ағылшын тілінде келесі бір 

тапсырма берілсін, берілген беттегі блок үшін тыныштық үйкеліс 

коэффициентін өлшеу қажет болсын. «Assume you want to measure the 

coefficient of static friction for a block on a given surface. Take a board and lay an 

object on it then simply raise the end of the board slowly until the object is just about 

to slide. Then measure the angle of the incline and take its tangent and we will prove 

below that this is the coefficient of static friction, µs».  

Бұл тапсырмалар студенттерге өткен тақырыптар бойынша алған 

білімдеріне жүгініп формулаларды қорытып шығаруға, теориялық білімді 

практикада қолдана алу қабілеттерін көрсете алуға үйретеді.  
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Бірінші кезекте, дене салмағының және оның құраушыларын өрнектеу 

арқылы пайдаланады : 

The object’s weight is; 

 

W = mg (2) 

 

and has two components, one normal to the inclined plane N and the other along 

and parallel to the inclined plane Fi. We can therefore write; 

 

N = mg cos θ,  (3) 

 

Fi = mg sin θ.  (4) 

 

Бұл жерде студенттерFiкүші – дененің көлбеу бойымен қозғалуын 

сипаттайтын күш екендігіненазар аударады және үйкеліс күшін нысанды 

көлбеу жазықтықта ұстап тұруға тырысады.  

Note the force Fi is the one responsible for driving the object down the incline. 

Now we have  to calculate the force of friction trying to hold the object  in place on 

the incline. According to equation (2); 

 

fs = µsN = µsmg cos θ,          (5) 

 

at the instant when the object starts slipping on the inclined plane we must have 

Fi = fs.  We can therefore write; 

 

mg sin θ= µsmg cos θ    (6) 

 

Solving for µs in equation (6), we note m and g cancel out and we know from 

trigonometry that tan θ= sin θ/ cos θ. Hence, we have; 

 
µs= tan θ  (7) 

 

Тапсырманың шешімін анықтау арқылы студенттер сабақтарда алған 

механика пәні бойынша білімдерін қорытындылау, тереңдету, кеңейту, жаңа 

оқу материалдарымен өз бетінше жұмыс істеуді меңгеру қабілеттерін көрсетеді.  

Кешенді кейс-технология (кейстер әдісі) қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың базалық әдістерінің бірі ретінде қарастырылады. Кейс-

технология білім алушыларға ақпараттық білім беру ресурстарын түрлі ақпарат 

тасушыларды қолдану арқылы өз бетінше оқуға арналған оқу-әдістемелік 

кешендердің арнайы жиынтығы (кейстер) түрінде ұсынуға негізделген. Білім 

алушыларға материалдарды жеткізу оқу үдерісін ұйымдастырудың кез келген 

қолайлы тәсілдерімен жүзеге асырылады. Телекоммуникацияның желілік 

құралдары білім алушылардың оқытушымен және өз араларында өзара іс-



 

63 

 

әрекетті қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ оларды қосымша ақпараттық 

ресурстармен қамтамасыз ету үшін қолданылады. 

Біз механикалық құбылыстар мен заңдылықтарды өмірмен байланыстыру 

арқылы кейстерді ағылшын тілінде құрастырдық және пайдаландық. Бұндай 

кейстер студенттердің тақырыпты өз бетінше меңгеруіне ықпал жасайды.  

«Механика» пәні силлабусында бірінші модуль тақырыптарын қамтыған 

төмендегі кейсті қолдану студенттерше өз ойын нақты жинақтауға, қойылған 

сұраққа нақты жауап беру, студенттің теория мен тәжірибені үйлестіріп 

отыруына мүмкіндік берді.  

Кейс тақырыбы: Жолаушы. «The bus runs 855 km from Turkestan to Almaty. 

The train runs 930 km by rail. If the average bus and train speeds are 100 km / h then 

the destination can be reached by first bus. However it is very fun to travel by train. 

In winter, traveling by train is safer than a bus. Even when sand and salt are 

poured on the roads, motorists will not be able to slip. And even though there is a 

danger of a train leaving the rail, the weight of the train will reduce that risk. In 

winter it is difficult to maintain a constant speed on any type of transport. 

My name is Rauan. In the late winter, I left for Almaty by train. The train was 

moving at very slow speeds. At least one and a half days we were barely there. 

However, we made the most of our time by meeting new friends on the train. There 

were so many issues on the train. For example, we talked about standing at a station 

as if the train standing next to us were moving, or finding out that the cars parked on 

the highway near the train were moving faster or slower than the train. Then I asked a 

guy named Asset if he jumped inside the train and hit the wall of the moving train? 

Asset: Of course, the train is moving because it is moving and we are at peace 

and we hit it. We jumped high on the "tambour" for a try, but didn't understand why 

we didn't hit the wall». 

Берілген кейс бойынша студенттерге негіз құраушы сұрақтар:                                 

«1.Физикалық тұрғыдан тасымалдаушы транспорттардың жолаушы үшін 

маңыздылығы қандай? 2.Жол апаттарын болдырмау немесе апаттан өзін ұзақ 

ұстау үшін жолаушы қандай факторларды білуі қажет?»; проблемалық 

сұрақтар: «1.Қозғалыстың қайсы бір түрінде орын ауыстыру шамасы, жолдың 

ұзындығынан артық болуы мүмкін бе? 2.Қозғалып бара жатқан пойыздың 

ішінде жоғарыдан төмен лақтырылған дене тік төмен құлайды ма? Әлде белгілі 

бір бұрышқа ауытқиды ма?»; пәндік сұрақтар: «1.Қозғалыстың 

салыстырмалылығынтүсіндіріңіз. 2.Қозғалысты сипаттайтын шамаларды 

сипаттаңыз 3.Үдеу мен жылдамдықтың байланысын көрсетіңіз және т.с.с.». 

Жеке тұлғалық тәсіл тұрғысынан кейстік жағдаяттарды талдау арқылы 

туындайтын пікірталастар, келіспеушіліктер мен ортақ пікірлерге келу 

үдерістерінің туындауы,болашақ физика мұғалімдерінің өзгенің ойын тыңдай 

білу мен адамның өз пікірін өзгелерге жеткізе алу қабілеттері ашылады.  

Мобильді оқыту – білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру 

барысында білім беру бағытының мобильдік қосымшалары мен мобильдік 

құрылғыларын пайдалануын көздейтін «аралас оқыту» варианты. 
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Біз «Handbook of physics» (сурет – 2.3) атты мобильдік қосымша құрдық 

және оқу үдерісіне енгіздік. Мобильдік қосымша механика мазмұнындағы 

барлық тақырыптар бойынша ағылшын тілінде қысқаша теориялық 

мәліметтерді, құбылыстар мен заңдылықтарды, формулаларды қамтиды. 

Сонымен бірге, тақырыпқа байланысты тапсырмаларға, бейнекөрсетілімдерге 

сілтемелер келтірілген. Бұл қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ 

физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін дамытуға мүмкіндік береді.  

        
 

Сурет 2.3 - «Handbook of physics» мобильді қосымшасының құрылымы 

 

Білім алушылардың жобалық қызметін ұйымдастыру технологиясы 

(«жобалар әдісі») – жобалардың түрлі типтерін (оқу, әлеуметтік, өндірістік 

және бизнес-жобалар; зерттеу, шығармашылық және тәжірибеге бағдарланған; 

дербес және командалық; пәнаралық, метапәндік және пәнүсті т.с.с.) жүзеге 

асыруға негізделген оқыту технологиясы. «Механика» пәнін ағылшын тілінде 

оқытуда аталмыш технология әлеуметтік маңызды мақсатты алға қоюға және 

оған іс жүзінде қол жеткізуге негізделген, әрі кез келген мазмұндағы жұмыста 

пайдаланылуы мүмкін.  

Болашақ физика мұғалімдері тарапынан «Механика» пәнінің кез келген 

оқыту формасында орындалған жоба барысы мен нәтижелерін бағалау оларда 

жобалық қызметте жүзеге асқан пәндік құзыреттіліктердің даму деңгейін толық 

және объективті бағалауға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілген педагогикалық технологиялар дәстүрлі кезеңнен 

цифрлық білім беру кезеңіне дейін өтуді қамтамасыз ететін басты құралдар 

болып табылады. Бұл цифрлық білім беру үдерісінде көптеген белгілі 

педагогикалық технологиялар мен оқу әдістерін, ең алдымен кейстер әдісін 

мақсатқа сай пайдалану мүмкіндігі мен қажеттілігін жоққа шығармайды.   

ЖОО-да  оқыту үдерісін ұйымдастырудың қалыптасқан түрлі 

формаларының жүйесі қолданылады. Олар: дәріс (дәріс), консультация, 
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семинар, практикалық және зертханалық сабақтар, студенттердің өзіндік 

жұмысы, өндірістік (педагогикалық) практика, экскурсия, конференция, 

курстық және дипломдық жұмыстар, педагогикалық бақылау т.б.  

Осы жоғарыда аталған оқу үдерісін ұйымдастырудың формаларына, және 

әдіс-тәсілдері мен құралдарына біз «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту 

бойынша тоқталамыз. «Механика» пәні бойынша дәріс сабағының моделі 2.4 -

суретте келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.4 – Механика пәні бойынша дәріс сабағының моделі 

 

Дәріс сабағының моделі, пәндік құзыреттілікті дамытудың алғышарттары 

негізінде кейбір тақырыптарды оқыту әдістемесіне мысалдар келтірейік. 

 

Мақсаты 

Студенттердің пәндік 

құзыреттіліктерін дамыту 

Нәтиже: білімді ағылшын тілінде жетілдіруі, логикалық мәселелерді шеше алуы, 

проблемалық сұрақтарда өз ойын айта алуы, жаңа идеялар жасауы.  

 

МЕХАНИКА ПӘНІ 

БОЙЫНША 

ДӘРІС САБАҒЫ 

 

 

 

ҰЙЫМ 

ДАСТЫРУ 
 

 

 

САБАҚ 

БАРЫСЫ 
 

Кейстер кешенін дайындау және 

пайдалану 

Тақырыпқа сай көрнекіліктер мен 

әдебиеттер(цифрлық білім беру 

ресурс) 

ЦОР элементтері негізінде 

проблемалық сұрақтарды туғызу 

Ойға шабуыл жасау 

 

Студенттердің  жауаптарына 

түзетулер мен қосымшалар қосу, 

бектіту 

 

Дәрістің түрлерін қолдану (2.1 де 

баяндалған дәріс түрлері) 

АКТ-ны қолдану жағдайында 

Тілдік құзыреттілік сипаттағы 

сұрақтар дайындау (L,S,W,R)    

Жаңа білімді практикада қолдану 

негізінде бекіту.   
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Импульстің сақталу заңын зерттеген кезде ағылшын тілінде бірқатар жаңа 

физикалық ұғымдардың енгізілуі студенттердің өз бетінше тақырыпты 

жерттеуіне, өзіндік дамуына ықпал жасайды. Олардың кейбіреулерін меңгеру 

бүкіл бөлімді үйрену үшін өте маңызды болып табылады. Бұл ұғымдарға 

мыналар жатады: механикалық жүйе, тұйық механикалық жүйе, сыртқы 

күштер, ішкі күштер, консервативті күштер. Сондықтан, болашақ физика 

мұғалімдеріне нақты міндеттерді қарастырған кезде физикалық денелер қалай 

қозғалатынын және сыртқы күштер оларға қалай әсер ететінін ескеру өте 

маңызды. Егер бұл күштер болмаса (яғни оларды елемеу мүмкін болса), онда 

импульстің сақталу заңын қолдану керек. Егер сыртқы күштер әрекет етсе, онда 

жүйеге әсер ететін күштің жалпы импульсі жүйенің импульсінің жалпы 

өзгеруіне тең болады.  

Болашақ физика мұғалімдеріне ағылшын тілінде өздігінен тақырыпты 

талқылауға оңай болу үшін импульстің сақталу заңын қарастыруды массасы 

бірдей және жылдамдығы әртүрлі екі соқтығысатын денелерден тұратын тұйық 

жүйе үшін бастаған жөн. Бұл заң динамиканың екінші және үшінші заңдары 

негізінде шығатынына көз жеткізу қиын емес. Заңдылықтарды бір-бірімен 

байланыстырып келтіріп шығару студенттердің бойында тақырыпқа 

қызығушылықты арттырады, негізгі анықтамаларды ағылшын тілінде оқып, 

оңай түсіндіруіне мүмкіндік береді.  

Сонымен, студенттер импультің сақталу заңына өз бетінше анықтама 

береді:  

definition: In a isolated system, the total momentum is a constant in both 

direction and magnitude. 

This is a direct consequence of Newton’s Third Law of action-reaction. Recall 

Newton’s Third Law states that for every force, there is an opposite and equal 

reaction. This mathematically states the following 

 

21 FF


  
(8) 

 

However, using equation (8) we can write; 

 

1 2 0)(
d

dt
p p  

(9) 

 

Equation (9) tells us mathematically that when the derivative of quantity is zero, 

then that quantity is a constant. We therefore can write; 

 

1 2 Constantp p  (10) 

 

Демек, студенттер егер импульстың сақталу заңы бір санақ жүйесіне 

қатысты қозғалыс кезінде орындалса, онда біріншіге қатысты бірқалыпты және 

түзусызықты қозғалатын басқа кез келген санақ жүйесіне қатысты да, яғни 
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импульстың сақталу заңы кез келген инерциалды санақ жүйесінде 

орындалатындығын оңай түсінеді. 

Студенттерге мазмұндық компонент бойынша алған білімдерін практикада 

тиімді қолдануы үшін,механикалық жүйені оның масса центрінің жылдамдығы 

тұрғысынан тұтастай сипаттау ыңғайлы. Материалдық нүктелер жүйесінің 

масса центрінің (немесе инерция орталығы) радиус векторы тең болатын С 

нүктесін атаймыз. 

 

𝑟𝑐⃗⃗ =
∑ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑚
 

(11) 

 

mi - және ri тиісінше, i материалдық нүктенің массасы мен радиусы; 

n - материалдық нүктесаны; 

𝑚 = ∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1  - тұйық жүйенің массасы; 

Масса  центрінің жылдамдығы келесесі формулаға тең: 

 

𝑣𝑐⃗⃗  ⃗ =
𝑑𝑟𝑐⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑡
=

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑣𝑖⃗⃗  ⃗

𝑚
       (12) 

 

Басқаша айтқанда, жүйенің импульсі жүйенің массасының көбейтіндісіне 

оның масса центрінің жылдамдығына тең. Механикалық жүйенің импульсінің 

өзгеруі сыртқы күштердің геометриялық қосындысына тең екенін ескере 

отырып, біз масса центрінің қозғалыс заңын аламыз: 𝐹сырт
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 

 

𝐹сырт
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚

𝑑𝑣⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑑𝑡
     (13) 

 

Студенттердің бойында импульстің сақталу заңынан, тұйық жүйенің масса 

центрі түзу сызықты және бірқалыпты қозғалады, немесе қозғалмайтын болып 

қалады деген тұжырым қалыптасады және ағылшын тілінде түсіндіреді: The 

center of mass of an extended object, as opposed to a point particle assumed so far, is 

referred to as a point where the weighted sum of the distributed mass is zero. The 

object is balanced around the center of mass and its coordinates are the average of the 

weighted position coordinates of mass distribution. 

Дәріс сабағы авторлық электрондық оқулықты, ондағы тақырыпқа 

байланысты мультимедиялық анимацияларды қолдану арқылы басталады.     

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Физика кафедрасының ұжымымен «Physics» атты 

электрондық білім беру ресурсын жасадық. Электрондық оқулықта жалпы 18 

дәріс тақырыптары бойынша теориялық білім, анимациялар мен суреттер, 

графиктер, тірек-сызбалар келтірілген. Аталған оқулық дәріс сабақтарын 

ағылшын тілінде жүргізудің тиімділігін арттыруда маңызды орын алады.  

Оқытудың кез келген формасында физиканы ағылшын тілінде оқытуды 

цифрлық технология көмегімен жеңілдету мақсатында және бұл технологияны 
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оқытудың тиімді әдістерімен ұштастыру мақсатында дәріс сабағының 

ұйымдастырылуын мысал түрінде көрсетіп өтейік (2.5-кесте).  

 

Кесте 2.5 - Сабақтың жоспары 

 
Lesson Time Materials 

1 2 

 5 min video or animation  

 10 min discussion  

 35min in-class or homework extension  

 Computer & Projector  

 Internet access  

 Photocopy of images (or use projector)  

ons during  

 

 
 

Сурет 2.5 – «Forces and Motion: Basics» тақырыбында сыни тұрғыдан 

ойлауға арналған компьютерлік модель [83] 

 

Жоғарыдағы анимациялық видеокөрсетілімнен кейін студенттерге 

төмендегідей «Ойға шабуыл» әдіспен сұрақтар қойылып пікірталас 

жасалынады.  

Discussion questions:   

1. Two vectors have unequal magnitudes. Can their sum be zero? Explain. 

2. Can the magnitude of a particle’s displacement be greater than the distance 

traveled? Explain. 

3. Which of the following are vectors and which are not: force, temperature, the 

volume of water in a can, the ratings of a TV show, the height of a building, the 

velocity of a sports car, the age of the Universe? 

2.6 суретте көрсетілген электрондық білім ресурсынан сұрақтарға жауап 

беру арқылы тақырыпқа кіріспе жасалынады және сабақ топтық жұмыстарды 

орындаумен жалғасын табады.  
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Сурет 2.6 – «Physics Handbook» цифрлық білім беру ресурсы 

 

Сабақ барысында қолдануға өте тиімді бұл құрал мәтіндерден, 

анықтамалар, таблицалық мәндер, заңдылықтар, тәжірибелер, видеолар мен 

білімді бақылауға арналған тапсырмалардан тұрады. Аталған цифрлық құрал 

студенттердің шығармашылық қабілеттерін оятып, пәнге деген 

қызығушылықтарын, өз бетінше жұмыс жасай алу дәрежелерін арттырады.  

Сабақта кіріспе ретінде студенттердің тілдік дағдысын (оқылым, айтылым) 

дамыту мақсатында тақырыпқа байланысты мәліметтер келтіріледі немесе 

суреттердің, тексттердің берілуі арқылы студенттер тақырыпты өздері 

айқындайды.  

Тақырыпқа байланысты анимациялық көрсетілімдер студенттердің тілдік 

(тыңдалым) құзыреттілігін дамытуда үлкен рөл атқарады.  

Сабақ студенттерге тақырыптың материалдарын 3 топқа бөліп тарқатып 

беру арқылы және постер жасау арқылы жалғасады. Постер жасау 5-10 минут 

уақыт беріледі. Ұсынылған тапсырмаларды орындау арқылы студенттер 

педагогикалық іс-әрекеттің әдістерін, сондай-ақ пәндік құзыреттіліктіңдамуына 

ықпал ететін танымдық іс-әрекеттің ережелерін дамытады. Студенттер 

қозғалыс динамикасын ағылшын тілінде оқып-үйренеді, білімдерін ағылшын 

тіліндегі тапсырмаларды орындау жағдайларын зерттейді. 

1-топқа «Newton’s first law» тақырыбындағы текст материалы беріледі. 

Текстте бос орындар қалдырылады, бұл студенттердің логикалық ойлауын және 

тілдік дағдыларды дамытуға әсер етеді.    

 

pushing, constant 

velocity, 

uniform, force, unbalanced 

force, 

acting,  motion, 

Friction continues, pulling, first law, free fall, rest, Moving 

 

In our daily experience, we can cause a body to move by either _____ or ____ 

that body. In ordinary  language this action is understood as the effect of a person’s 

strength or _____. However, bodies placed on inclined planes, or when released at 
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______ and undergo ______, will move without any push or pull. Galileo still 

referred to a force _______ on these bodies.  In 1687, Isaac Newton published his 

three laws of ______ in the “Mathematical Principles of Natural Philosophy”, which 

extended force acts on a body , it will remain at rest or maintain _______ motion; 

when a force is applied to a body, it will change its state of motion. The ______ states 

that: Each body contines in its state of rest , or of uniform motion in a straight  line, 

unless it  is compelled to change that state by forces impressed upon it. Or another 

formulation of the first law: Each body remains at  rest or _______ to move with 

constant velocity unless an unbalanced force acts upon it.   

This law has two parts. The first part is that a body at rest remains  at rest unless  

acted upon by some_________. This  part is in accordance with  our common 

experience, for example, a book lying on table remains at rest unless it is lifted or 

pushed (by exerting a force). In  the second part the law states that a body in motion 

remains in motion with  _________ unless acted upon by some unbalanced force. 

This part is not  self-evident because a ball pushed once does not continue its motion 

forever. A little consideration however shows that we can never eliminate _______ 

completely in case of _________ bodies. These frictional forces, such as friction of 

the ground, resistance of air etc., are  the unbalanced forces  to stop  the motion of the 

ball. If we compensate for these  frictional forces, the bodies, once  they set into 

motion , will continue their motion for ever[89]. 

 

2-топқа «Newton’ s second law» тақырыбындағы текст материалы беріледі. 

 

direction applied 

force  

force F   pull same acceleration quantity 

mass m concept increasing proportional body magnitude inversely 

 

The  idea that force produces motion was recognized before  Newton by many 

scientists, especially Galileo, but Newton extended the _____ of force to any 

circumstance that produces________[89, p.120]. When the body is initially at rest, 

the ______ of our push or ______ corresponds to the direction of motion of the body. 

If the body is moving, the direction of the _______ may change both the direction of 

motion of the body and how fast it is moving. This enables us to precisely define 

force in terms of acceleration[89, р.121].  

Consider a body of ______ on  which a ______ is applied . The body will be 

accelerated in the direction of force and let the acceleration will be produced be  a. If 

we double the applied force, the  acceleration will be doubled and on _______ the 

force to three times, the corresponding acceleration  will be three times of its initial 

value[85, p.33]. It means that the acceleration produced in a body is directly _______ 

to applied force and we can write: or𝐹 = 𝑚𝑎    where m is the inertial  mass of 

the body.The second law states that: When an unbalanced force acts upon a body, it is 

accelerated in the direction of the force. The _______ of the acceleration is directly 
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propotional to the magnitude of the unbalanced force and is _______ proportional to 

the mass of the body[89, p.134].. 

From second law, we define force as a physical vector quantity which produces 

or tends to produce acceleration in a body. 

The measure of a force is the ______ of acceleration produced  in a_____. The 

larger the force , the more is the  acceleration produced in the ______body. 

 

3- топқа «Newton’s third law» тақырыбындағы текст материалы беріледі. 

 

Action weight Opposite Ground Road Size Called 

Equal upward gravitational gases Exerts Balance Different 

 

Newton’s third law states that:  when a body ______ a force on another body, 

second body also exerts a force on the first body of the same magnitude but in the 

_______ direction. 

The force exerted by the first body is _______ as action and the force exerted by 

the second body on the first one is called as reaction, Thus the third law can also be 

stated  as: to every _______ there is always an equal and opposite reaction: 

 

𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗                                                      (14) 

 

It should be noted that action and reaction being  _____ and opposite never 

______ each other because they act on two _______ bodies[89, p.136]. 

A book lying on a table presses it downward with a force equal to its ______ 

and the table  top pushes the book in the _______ direction with the same force[89, 

р.140].  

The third law implies that forces always occur in pairs. Some examples are 

given below: 

The Earth exerts a _______ force of attraction on the Moon; the Moon exerts a 

force of the same ______ on the Earth. 

A rocket moves forward as a result of the push exerted on it by the exhaust 

_____ which  the rocket has pushed out.   

When a man jumps off the _____ it is because he has pushed down on the Earth 

and the Earth, in accordance with Newton’s third law, has pushed up on him. 

If a car is accelerating forward, it is because its types are pushing backward on 

the _____ and the _____ is pushing forward on the types. 

 

Студенттер берілген уақыт ішінде постер дайындайды (сурет - 2.7) және 

топ басшылары шығып постерді қорғайды, басқа топ мүшелері сұрақ қояды.  
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Сурет 2.7 – Студенттердің топтық жұмысы және Постер қорғауы 

 

Жаңа материалды қорытындылау мақсатында оқытушы қосымша сұрақтар 

қояды және тақырыпқа байланысты аудиовизуалды материалдар негізінде 

ағылшын тілінде физикалық құбылысты сөйлем құрастыру арқылы түсіндіру, 

физика сабақтарында ағылшын тіліндегі терминдерді есеп шығаруда пайдалана 

алуға мүмкіндік беретін сөздіктер келтіріледі.  

Test your understanding questions 

1. State and explain Newton’s first law? 

2. Why Newton’s first law is called the law of inertia? 

3. State and explain Newton’s second law 

4. Give the definition of force and its unit 

Vocabulary 

1. Unbalancedforce – неравнаянулюравнодействующая сила – тең 

әсерлі күш; 

2. tension in the string – натяжениенитей – жіптің керілу күші 

3. the axle of the pulley – осьблока – блок осі  

4. frictionlesspulley – блок, свободный от трения (трение при вращении 

блока отсутствует) – үйкеліссіз блок  

5. roughnessofthesurfaces – шероховатостьповерхностей – беттің кедір-

бұдырлығы 

6. relativemotion -относительное движение – қозғалыстың 

салыстырмалылығы  

7. staticfriction – трение покоя – тыныштық үйкелісі 

8. weight of the block – весблока – блок салмағы 

9. limitingfrictionalforce – максимальнаясилатренияпокоя – тыныштық 

үйкеліс күшінің жоғары мәні 

10. coefficient of limiting friction – коэффициенттренияпокоя – 

тыныштық үйкеліс коэффициенті  

Сонымен қатар, визуальдық, «Миға шабуыл» әдісіне негізделген дәріс, 

конференция дәрістерінде интернет желісін қолданып, тақырыпқа байланысты 

мәселелер сабақтың барысында талданады. Бұл интернет сайттары арқылы 

студенттердің ары қарай өзіндік жұмыс жасауына мүмкіндік жасалынады. 



 

73 

 

 

Мақсаты 

Студенттердің пәндік 

құзыреттіліктерін дамыту 

Нәтиже: ағылшын тіліндегі тапсырмаларды орындай алуы, есептерді талдай алу, 

логикалық мәселелерді шеше алуы, проблемалық сұрақтарда өз ойын айта алуы 

 

МЕХАНИКА ПӘНІ 

БОЙЫНША 

ПРАКТИКА 

САБАҒЫ 

 

 

Оқытушы

ның іс-

әрекеті 

 

 

Студенттің 

іс- әрекеті 

 

Кейстерге байланысты тапсырмалар 

, есептер құрастыру 

Тақырыпқа сай көрнекіліктер мен 

әдебиеттер(цифрлық білім беру 

ресурс) 

Практика сабағына тақырып 

бойынша дайындық 

 
Проблемалық сұрақтардың шешімін 

өзбетінше табуға ұмтылу 

 

Тақырыпқа байланысты ағылшын 

тіліндегі есептерге талдау жасау 

және шешімін түсіндіру 

 

Проблемалық жағдаяттан шығудың 

жолын іздеу, топпен бірге анализ 

жасау, жаңаны тануға ұмтылыс 

жасау 

АКТ-ны қолдану жағдайында 

Тілдік құзыреттілік сипаттағы 

тапсырмалар дайындау (L,S,W,R)    

Студенттердің  жауаптарына 

түзетулер мен қосымшалар қосу, 

бектіту, бақылау мен бағалауды ұй. 

 

Сабақтың барысында қолданылған web сайттар: «Интернет желісінде Физика», 

сайт «Физика Анимация», «Физика» [83-85].  

Әр дәрістің соңында оқытушы келесі дәріс тақырыбын ескертеді. Бұл 

студенттердің мынадай іс-әрекеттерді орындауына бағыттайды: - дәріс 

дәптерлеріне жаңа тақырып конспектісін жазу; Жаңа тақырыппен өз беттерінше 

жұмыс жасау; - тақырып бойынша түсініксіз жайттарды анықтау және белгілеу; 

- оқытушыға сұрақтар тізімін жасау; т.б. 

Оқытушыда өз кезегінде келесі дәріске қажетті АКТ құралдарымен пәндік 

–тілдік әдіске негізделген тапсырмалар әзірленеді [86]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.8 – Механика пәні бойынша практика сабағының 

ұйымдастырушылық моделі [87] 
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Біз практикалық сабақтарда ағылшын тіліндегі есептерді шығарудың 

әдістемесін қарастырайық. Есептер шығару студенттердің бойындағы пәндік 

білімдерін ағылшын тіліндегі есептерді шығаруда қолданады. Ағылшын тілінде 

берілген кинематика есептерін шығару студенттердің іс-әрекет тәсілдерін 

меңгеруге, қозғалыстың түрлері бойынша физикалық зерттеу нәтижелерін 

пайдаланып білімін толықтыруға және өмірде қолдануға мүмкіндік береді.    

Тапсырма 1. Студенттер ағылшын тілінде берілген есепті түсіндірме, 

талдау, синтездеу, қолдану сынды жоғары ретті ойлау дағдыларын пайдалану 

арқылы контентпен ыңғайлы жұмыс істеу қабілеттілігін көрсетеді, ағылшын 

тіліндегі механика пәнінің терминдерін біледі.  

Example 1. In a popular lecture demonstration, a projectile is fired at atarget T 

in such a way that the projectile leaves the gun atthe same time the target is dropped 

from rest, as shown inFigure 2.9. Show that if the gun is initially aimed at the 

stationary target, the projectile hits the target. 

 

 
 

Сурет 2.9 – Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысын 

зерттеу 

 

Есептің шарты берілгеннен кейін есептегі негізгі және таныс емес сөздерге 

талдау жасалынады, мысалы: 

Target –нысан; Projectile is fired – снаряд көкжиекке бұрыш жасай атылды; 

Schematic diagram of the projectile – снаряттың нысанға тигізу схемасы және 

т.с.с. 

Есепті шешуде білімді ақпараттандыру жағдайына АКТ-ды пайдалануға 

көңіл аудару маңызды, себебі ағылшын тілінде есептің берілгенін толық 

түсінуде қосымша құрал қызметін атқарады. Бұл жағдай физикадан ағылшын 

тілінде білім алуға деген қызығушылығының артуына, болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігі негізінде өз білімін өзі анықтап, оның 

деңгейін дамытуды көздеуге көмектеседі.  

Демек, жоғарыда берілген тапсырманы орындауда студенттер суреттегі 

берілгендерді талдау арқылы мәселені тұжырымдайды.  
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Solution  

Notice that the problem asks for no numbers. The expectedresult must involve 

an algebraic argument. Because both objects are subject only to gravity, we 

categorize this problem asone involving two objects in free-fall, one moving in one 

dimension and one moving in two. 

Яғни, студенттер күтілетін нәтижеге алгебралық дәлелдеренгізу қажеттігін 

түсінеді. Екі объектте тек ауырлық күшіне бейім болғандықтан, студенттер бұл 

мәселені еркін құлау кезіндегі екі объектіні қамтитын проблема ретінде 

жіктейді. 

Let us now analyze theproblem. A collision results under the conditions stated 

bynoting that, as soon as they are released, the projectile andthe target experience the 

same acceleration, ay = g. Figure shows that the initial y coordinate of the target isxТ 

tan θi and that it falls to a position 
1

2
gt

2
below this coordinate at time t. Therefore, the y 

coordinate of the target atany moment after release is 

 

𝑦𝑇 = 𝑥𝑇𝑡𝑎𝑛𝜃𝑖 −
1

2
𝑔𝑡2    (15) 

 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 {

𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑥𝑡

2

𝑦𝑓 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡

2
  (16) 

 

Now if we use Equation (16) to write an expression for the y coordinate of the 

projectile at any moment, we obtain 

 

𝑦𝑝 = 𝑥𝑝𝑡𝑎𝑛𝜃𝑖 −
1

2
𝑔𝑡2    (17) 

 

Студенттер алдыңғы екі теңдеуді салыстыра отырып, снарядтың y 

координаттары мен нысандары бірдей болған кезде, олардың x координаттары 

бірдей және соқтығысу пайда болатындығын көреді.Яғни, yP = yT, xP = xT 

шартын ескеріп, дәл осындай нәтижені снаряд пен нысанның орналасу 

векторлары үшін өрнектерді қолдану арқылы алуға болатындығын түсінеді. 

Демек, студенттер механика пәні мазмұнын ағылшын тілінде 

шығармашылық тұрғыдан игеріп, алған білімін тәжірибеде қолдана алады және 

ағылшын тілінде өздігінен қорытынды жасайды:  

To finalize this problem, note that a collision can result only when 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 

where d is the initial elevation of the target above the floor. If 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 is less than this 

value, the projectile will strike the floor before reaching the target. 

Бұл олардың пәндік құзыреттілігінің көрінісі ретінде механика пәні 

бойынша тапсырманың шешімін ағылшын тілінде толық сөйлем құрастыра 

алуы болып табылады.   

Біздің көзқарасымыз бойынша болашақ физика мұғалімдерініңпәндік 

құзыреттілігін дамыту процесінің өзегі жеке тұлғаның танымдық және 



 

76 

 

шығармашылық мүмкіндіктерінің жағдайы ретінде ағылшын тілінде ойлау 

қабілеттерін дамыту болып табылады. Енді қазақ тілінде берілген келесі есепті 

қарастырайық 

Есеп 2.  

Трамвай горизонталь бағытта υ1 жылдамдықпен түзу сызық бойымен 

қозғалып, а үдеуімен тежелу кезінде трамвайдың бүйір әйнегіндегі жаңбыр 

тамшымшыларының траектория формасын анықтаңыз. Жаңбыр тамшылары 

жерге вертикал төмен қарай түседі, ал олардың жерге қатысты жылдамдығы 

тұрақты және υ2-ге тең. 

Студенттер трамвайдың тежелуі басталған кезде жаңбыр тамшылары мен 

трамвайдың тапсырма шартында берілген кинематикалық сипаттамаларын 

суреттейді (сурет-2.10). Ағылшын тілінде есептің шартын түсіндіруге 

тырысады және осы арқылы теориялық материалдың маңызын түсіну, оны 

толықтыру, ізденісте болу қабілеттіліктерін көрсетеді.  

 

 
 

Сурет 2.10 – Студенттердің орындаған берілген есептің шарты бойынша 

графигі.   

 

Студенттер жермен байланысты XY координаттар жүйесін таңдайды, Х осі 

трамвай үдеуі бағытымен горизонталды бағытталды, ал Y осі вертикал төмен. 

Сондай-ақ, студенттер қозғалыстың салыстырмалығы заңдарын ескеріп, 

трамвай әйнегімен байланысқан екінші X' Y' координаттар жүйесін таңдайды, 

осылайша оның X' және Y ' осьтері X және Y осьтерімен бағыттас 

бағытталғандығын айқындайды. Екі жүйедегі уақыт трамвайдың тежеу сәтінен 

бастап есептеледі. Жаңбыр тамшысы трамвайдың тежелуі басталған кезде, 

орналасуы X ' Y ' осінің бастамасына сәйкес келетін материалдық нүкте деп 

саналады. 

Қозғалыстардың суперпозиция принципін (18) қолдана отырып, 

трамвайдың әйнегіне қатысты жаңбыр тамшысының жылдамдығын υ' және 

үдеу a' (X' Y' координаттар жүйесінде) анықталады: 

 

r(t)=ro’(t)+r’(t),       
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v(t)=vo’(t)+v’(t)     (18) 

 

a(t)=ao’(t)+a’(t)       

 

υ′ = υ2 − υ1,      (19) 

 

a′ = −a.       (20) 

 

Таңдалған санақ жүйеге сәйкес жаңбыр тамшысының бастапқы шарттары 

жазылады: 

 

x′(0) = 0 , y′(0) = 0;     (21) 

 

υ′ x (0) =υ1 , . υ′ y (0) =υ2   (22) 

 

(19) және (20) жазылған дифференциалдық теңдеулер, сонымен қата, (21) 

және (22) бастапқы жағдайларды ескере отырып, координаталар осіндегі 

проекцияларда тамшы қозғалысының заңын табуға мүмкіндік береді: 

 

{
𝑥′ = 𝑣1𝑡 −

𝑎𝑡2

2

𝑦′ = 𝑣2𝑡
     (23) 

 

Тамшылардың қозғалыс заңынан (23) теңдеуден t уақытты алып тастау 

арқылы, траектория теңдеуі анықталады:  

 

𝑥′ = 𝑣1
𝑦′

𝑣2
− 𝑎

𝑦′2

2𝑣2
2     (24) 

 

Трамвай әйнегімен байланысқан X' Y' координаттар жүйесіндегі 

тамшылардың траекториясы парабола болып табылады (2.11 - суретті қараңыз). 

Парабола шыңының координатасы: 

 

𝑥′ =
𝑣1

2

2𝑎 
, 𝑦′ =

𝑣1𝑣2

𝑎
      (25) 
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Сурет 2.11 – Тапсырма шешімінің графикалық көрінісі 

 

Тапсырма 2. Тапсырмада студенттер механиканың алғашқы зерттелген 

кинематика бөлімі бойынша білімдерін көрсетеді, бұл осы тақырып бойынша 

қажетті теориялық білімді қолдануды, формулаларды таңдап, талдау жасауды 

талап етеді, бұл іс-әрекеттер пәндік құзыреттілікті дамытуға ықпал етеді. 

Example 2. A stone is thrown from the top of a building upward at an angle of 

30.0° to the horizontal with an initial speed of 20.0 m/s, as shown in Figure 2.12. If 

the height of the building is 45.0 m,how long does it take the stone to reach the 

ground? 

Студенттер дененің – еркін түсу заңдылықтарын зерттеуде жұмыс істеу 

қабілеттілігін, ағылшын тіліндегі терминдерді түсінуі және қолдана алуы 

арқылы көрсетеді. «A stone – тас; how long does it take the stone – тастың жерге 

құлау уақыты» т.с.с. терминдерге анализ жасап есептің шарты айқындалады.   

 

 
 

Сурет 2.12 - A stone is thrown from the 

top of a building. 
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Студенттер кинематиканың есептерін шығаруда, өткен тақырыптың 

білімдеріне сүйенеді, бұл олардың бойында жүйелі іс-әрекет жасау қабілетін 

қалыптастырады. Студенттер пән аралық байланысты қолдана отырып, 

теңдеулер жүйесін құрады және оның шешімін анықтайды.  

 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 {

𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑥𝑡

2

𝑦𝑓 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡

2
   (26) 

 

𝑣𝑥𝑖 = 𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 = 20.0
𝑚

𝑠
∗ 𝑐𝑜𝑠30. 00 = 17.3𝑚/𝑠  

𝑣𝑦𝑖 = 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 = 20.0
𝑚

𝑠
∗ 𝑠𝑖𝑛30. 00 = 10.0𝑚/𝑠  

 

Студенттер есептің шешімін анықтап, ағылшын тілінде қорытынды жасау 

арқылы пәндік құзыреттіліктерін, яғни еркін түскен дененің қозғалысын 

сипаттайтын шамалар арасындағы заңдылықтарға жасаған тұжырымдарын 

көрсете алады. «To find t, we can use 𝑦𝑓 = 𝑦𝑖 + 𝑣𝑦𝑖𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡

2 (Eq. 2) with 𝑦𝑖 = 0, 

𝑦𝑓 =45.0m, ay = -g, and 𝑣𝑦𝑖 = 10.0 m/s.  45.0 m = (10.0 m/s)t - 
1

2
(9.80 m/s

2
)t 

2
. 

Solving the quadratic equation for t gives, for the positive root, t =4.22s. 

Осы сипаттағы тапсырмаларды орындау оқытудағы іс–әрекеттік тәсілдің 

мазмұнын арттырады – бұл іс–әрекет мақсатына жету бойынша жүйелілік және 

әрбір өткен іс–әрекет нәтижесі келесіні орындауда пән немесе құрал ретінде 

пайдаланылатындығын ескеру қажет. Осылайша оқытушы студенттердің іс–

әрекеттік қабілеттерін дамыту мақсатында тапсырманың шартын өзгертіп 

отырады: 

«What is the speed of the stone just before it strikes the ground?»  

Студенттер есептің өзгерген шартын жылдам тануға, жаңа нәрсеге қол 

жеткізуге ұмтылады және алған білімдерін тапсырманы орындауда қолдада 

алады.  

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + 𝑎𝑡 {
𝑣𝑥𝑓 = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑎𝑥

𝑣𝑦𝑓 = 𝑣𝑦𝑖 + 𝑎𝑦
    (27) 

 

𝑣𝑦𝑓 = 10.0
𝑚

𝑠
−

9.8𝑚

𝑠2
∗ 4.22𝑠 = −31.4𝑚/𝑠   (28) 

 

Because 𝑣𝑥𝑓 = 𝑣𝑦𝑓 =
17.3𝑚

𝑠
, the required speed is  

 

𝑣𝑓 = √𝑣𝑥𝑓
2 + 𝑣𝑦𝑓

2 = √(17.32) + (−31.42)𝑚/𝑠=35.9m/s  (29) 
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Answer  

𝑣𝑥𝑓 = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑎𝑥𝑡 = 17.3𝑚/𝑠+0.500m/s
2
*4.22s=19.4m/s and the new final 

speed: 𝑣𝑓 = √𝑣𝑥𝑓
2 + 𝑣𝑦𝑓

2 = √(19.42) + (−31.42)𝑚/𝑠=36.9m/s  

𝑣𝑥𝑖 = 20.0𝑚/𝑠  
 

Есепті шығару барысында студенттерге неге, не үшін деген сияқты 

сұрақтарды қою арқылы ағылшын тіліндегі айтылым дағдыларын дамытуға 

болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.13 – Механика пәні бойынша лаборатория сабағының моделі 

 

 

Мақсаты 

Студенттердің пәндік 

құзыреттіліктерін дамыту 

Нәтиже: ағылшын тіліндегі зерттеу жұмыстарын орындай алуы, эксперимент 

нәтижелерін талдай алу, проблемалық сұрақтарда өз ойын айта алуы 

 

МЕХАНИКА ПӘНІ 

БОЙЫНША 

ЛАБОРАТОРИЯ 

САБАҒЫ 

 

 

ҰЙЫМ 

ДАСТЫРУ 

 

 

САБАҚ 

БАРЫСЫ 

 

Ағылшын тілінде лемонстрациялық 

эксперимент ұйымдастыру 

 
Зертханалық эксперимент 

ұйымдастыру арқылы ағылшын 

тілінде эксперименттік есептер 

дайындау  

Құбылысты өзіндік бақылау, 

тексеріп көру, анализ жасау, талдау 

 
Өз бетінше қорытынды жасауға 

үйрену, нәтижелерді түсіндіру 

 

Табиғат заңдылықтарынаағылшын 

тілінде талдау жасау және шешімін 

түсіндіру 

 

Ағылшын тіліндегі виртуальдық 

лабораториялық жұмыстарды өз 

бетінше орындау 

 

АКТ-ны қолдану жағдайында 

Ағылшын тілінде түрлі 

проблемалық эксперимент қою 

арқылы тілдік құзыреттілік 

сипаттағы тапсырмалар дайындау 

(L,S,W,R)    
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Лабораториялық сабақтарда жұмысты, экспериментті орындағанда 

физикалық құбылыстарды студенттердің өздері бақылауға, тексеріп көруіне 

бағытталады. Студенттер табиғат заңдылықтарын өздері зерттейді, қолдан 

қайта жасайды, сандық және сапалық қасиеттерін байқап отырады,  өлшеулерді 

жүргізеді. Өз бетінше қорытынды жасауға үйренеді, физикалық ұғымдарды 

біліп-тануға және өмірде қолдануға мүмкіндік болатындығына сенімі артады. 

Зертханалық эксперимент оқытудың ең әсерлі және нәтижелі әдістеріне 

жататындықтан, оны физика ғылымындағы эксперименттік зерттеу тәсілдерінің 

бейнесі және тікелей «көшірмесі» деп түсінуге болады [87].  

Сонымен қатар, механиканың жаңа бағыттағы жаңалықтары бойынша 

лабораториялық зерттеу жұмыстарының нәтижесін өңдеуде ақпараттық 

технологиялардың маңыздылығын айта кеткен жөн. Әсіресе, релятивистік 

механика бағытындағы жүргізіліп жатқан лабораториялық зерттеу жұмыстары 

қазіргі таңда механиканың жаңа бағыттарына үлкен көлемдегі теориялық 

білімді енгізіп жатқаны анық.  

Төменде біз кейбір лабораториялық жұмыстарды мысал ретінде 

көрсетеміз. 

Лабораториялық жұмыстың тақырыбы:Oscillations of a spring pendulum - 

Recording the path, velocity and acceleration with Cassy (Серіппелі маятниктің 

тербелісі - Компьютерлік өлшеу датчиктерін пайдалана отырып траекторияны, 

жылдамдықты және үдеуді тіркеу)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2.14 - Harmonic oscillations of a spring pendulum (Серіппелі 

маятниктің гармоникалық тербелісі) 

Эксперименттің сипаттамасы ағылшын тілінде беріледі, студенттер 

оқытушының басшылығымен тәжірибені орындайды: 
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This experiment records the harmonic oscillations of a spring pendulum as a 

function of the time t. The evaluation compares the path s, velocity v and acceleration 

a. These can be displayed either as a function of the time t or as a phase diagram. 

Керекті құралдар тізбесімен танысады және сұлбаға қарап 

демонстрациялық экспериментті құрады.  

Equipment list: Sensor-CASSY; CASSY Lab 2; BMW box; Motion sensing 

element; Combination light barrier; Combination spoked wheel; Multi-core cable, 6-

pole; Helical spring, 3 N/m; Set of weights, 50 g; Holding magnet; Stand base, V-

shape, 28 cm; Stand rod, 25 cm; Stand rod, 150 cm; Leybold multiclamps; Clamp 

with hook; Fishing line, 10 m; Pair of cables, 100 cm, red and blue; PC with 

Windows XP/Vista/7 

Experiment setup (see drawing); Сұлбаға қарап экспериментті 

құрастырыңыз:  

Lay the string of the spring pendulum over the deflection pulley of the motion 

sensing element so that the oscillation of the pendulum is transmitted to the sensor 

without slip; connect the sensor to the top socket of the BMW box. The holding 

magnet enables a defined measurement start by holding the pendulum weight in the 

bottom reversing point of the oscillation before the start of measurement recording. 

Load settings - Жүктеу параметрлері  

- If necessary, change the time interval in the Measuring Parameters (Window 

→ Show Measuring Parameters). A shorter interval enables more measured values 

and smoother s(t) and v(s) diagram, while a longer interval ge- nerates fewer 

measured values and less scattering in a(t). 

- You may need to invert the sign of path measurement (s ↔ -s in Settings sA1). 

- Define the zero point in the equilibrium position of the pendulum (→ 0 ← in 

Settings sA1) 

- Deflect the pendulum approx. 10 cm and hold it there with the holding magnet. 

- Start the measurement with  and stop it with  when the experiment is 

finished. 

- Always check that the path zero point is at the equilibrium position before 

repeating the experiment. 

Evaluation - Бағалау 

In addition to the path display, this example also contains an overview display 

with s(t), v(t) and a(t) and a phase diagram v(s). The various diagrams can be selected 

by clicking on them. 

The phase relations and the damping are easy to see. 

Remark - Ескерту 

The recorded curve forms depend greatly on the selected time interval. The time 

interval is necessarily a compromise between a rich sequence of measured values, 

clearly apparent s(t) minima (shorter interval) and low inaccuracy in the v(t) and a(t) 

diagram (longer interval). 

Демек, цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану арқылы сабағымызды 

қызықты әрі тиімді ету өз қолымызда екен. Тілді меңгертудің тиімді әдіс-
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тәсілдері ретінде интербелдсенді оқыту әдістерін алып қарасақ, соның ішінде 

ойын технологиясы, постер жасау әдістерінің алатын орны ерекше.  

Білімді ақпараттандыру жағдайында физиканы оқыту – бұл білім 

алушының шығармашылығын дамыту кепілі. Ал, ағылшын тілінде оқытудың 

тиімділігі – сөзсіз ақпараттандыру құралдарының көмегімен жүзеге асады десек 

артық айтпаймыз. Себебі, физика аса күрделі, көзге көрінбейтін құбылыстарды 

да өз ішіне алатын ғылым саласы болып табылады. Мектеп оқушыларымен 

қатар, ЖОО-ның студенттері де кейбір құбылыстарды елестетіп түсіндіруде 

қиналады. Яғни, физиканы ағылшын тілінде меңгеру шетке тұрсын, ана 

тілімізде оқып үйрену қиындықтар туғызары даусыз. Демек, осындай 

қиындықтардан шығудың бірден бір жолы – бұл білім беруді ақпараттандыру 

болып табылады.  

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың құралы ретінде біз осы саланың 

зерттеушілеріне, ЖОО оқытушыларына төмендегі сілтемелер бойынша 

көрнекіліктерді, цифрлы білім беру ресурстарын пайдалануды ұсынамыз. 

Демек, біздің зерттеуіміздің нәтижелері жаратылыстану пәндерін, атап 

айтсақ, физика пәнін ағылшын тілінде оқытудың озық технологиялы 

дидактикалық жүйесінің жасалуына және оның оқу үдерісіне енгізілуіне 

мүмкіндік береді [87, 5-6 б.]: 

- жеке пәндерді ағылшын тілінде жылдам меңгерту технологиялары 

арқылы білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделіне айналдыру; 

- ІТ-білімді пайдалана отырып қала мен ауыл мектептері арасындағы 

білім беру саласының алшақтығын азайту, ағылшын тілін жылдам меңгерту 

арқылы адами капитал сапасын жақсарту мүмкіндіктерін арттыру;  

- физиканы ағылшын тілінде оқытатын білікті педагогтардың санын 

ұлғайту арқылы халықтың сапалы өмір деңгейін арттыру; 

- инновациялық технологияларды оқу үдерісіне қолданысқа енгізу 

негізінде жоғары технологиялық өнімді құру және т.б. 
 

 

2.3 Пәндік құзыреттілікті дамыту бойынша тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс нәтижелері  

 

Зерттеу болжамын эксперименттік түрде тексеру педагогикалық 

эксперименттің мақсаты болып табылады. 

Біз эксперименттік жұмысты студенттерді оқыту барысында 

педагогикалық үдерістің табиғи жағдайларында жүзеге асырдық (бақылау топ–

дәстүрлі әдістеме, эксперименттік топ –эксперименттік әдістеме).  

Педагогикалық экспериментте физика мен ақпараттық технология 

факультеттерінің студенттері мен оқытушылары атсалысты. Мақсатқа және 

алға қойған міндеттерге сәйкес эксперименттік жұмыс үш кезеңде жүргізілді 

және 2017-2020 жылдар аралығында Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университетінде, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
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университетінде, сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық университетінде жүргізілді.   

Тәжірибелік-эксперимент жұмыстары үш кезеңдеөткізілді: 

1. Айқындау кезеңі (2017-2018 ж.ж.); 

2. Қалыптастыру (2018-2019 ж.ж.); 

3. Бақылау (2019-2020 ж.ж.).    

Айқындау экспериментінің мақсаты – болашақ мұғалімдерде жалпы 

физика бойынша сабақтарда пәндік-тілдік құзыреттілігін қалыптастыру, ЖОО-

да жалпы физиканы ағылшын тілінде оқытуда АКТ пайдаланудың ықтималды 

бағыттарын талдау мәселесінің жағдайын зерттеу. Мектепте қандай 

дидактикалық мәселелерді шешу үшін АКТ қолданатынын, студенттердің, 

мұғалімдер мен оқытушылардың ойынша, АКТ қалай пайдалану ең тиімді және 

қызықты болып табылатынын анықтау. Айқындау экспериментінің нәтижелері 

зеттеудің өзектілігін дәлелдеді.  

Қалыптастыру экспериментінің мақсаты –механика пәні бойынша 

сабақтарда болашақ мұғалімдердің пәндік құзыреттілігін дамытудың 

әдістемелік ұсыныстары мен әдістемелік жүйесін әзірленді және оқу үдерісіне 

ендірілді, жүйе компоненттері бөліп қаралды, оның негізіне алынған 

теориялық-әдістемелік тәсілдер тұжырымдалды. 

Педагогикалық эксперименттің бақылау кезеңі механика пәні бойынша 

сабақтарда болашақ мұғалімдердің пәндік құзыреттілігін дамытудыңәзірленген 

әдістемелік жүйесін қолданудың тиімділігін эксперименттік тексеруге арналып, 

алға қойған болжамның дұрыстығын тұжырымды растады.  

Әрбір кезеңдегі зерттеу мәселесі бойынша теориялық қортындылары 

тәжірибелік - эксперименттік тұрғыдан тексеріліп отырды және алынғaн 

нәтижeлepдi caлыcтыpу, тaлдaу жәнe қopытындылaу болашақ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудың бастапқы дeңгeйiн анықтауға 

мүмкiндiк бepдi. Зерттеу жұмысының аталған кезеңінде біз эксперименттік 

жұмысты ұйымдастырудың жалпы талаптарын айшықтайтын, теория мен 

тәжірибе арасын байланыстыратын ғылымдағы жалпы және нақты-бағытталған 

ұстанымдар жүйесіне сүйене отырып орындадық [88]. 

 

Кесте 2.6 – Педагогикалық эксперименттің жалпы сипаттамалары 

 
Зерттеу 

кезеңдері 

Зерттеу 

мерзімдері 

Зерттеуге 

қатысушылар 

туралы мәлімет 

Зерттеу базасы 

Айқындау 2017-2018 76студент, 

8 мұғалім., 

18ЖОО-ның 

оқытушысы 

Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ,  

М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 

ОҚМПУ 

Қалыптастыру 2018-2019 49 студент, 7 

ЖОО-ның 

оқытушысы 

Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ,  

М. Әуезов атындағы ОҚМУ 

Бақылау 2019-2020 49 студент, 7 Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ,  
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ЖОО-ның 

оқытушысы 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ 

Айқындау кезеңінде (2017-2018 ж.ж.) зерттелінетін проблеманың нақты 

жағдайының деңгейін анықтау мақсатында ағылшын тіліндегі физика 

оқулықтарына, оқу-әдістемелік құралдарға, жоғары оқу орнында физиканы 

оқыту әдістемесі жүйесіндегі пәндердің бағдарламалары мен оқу, оқу-

әдістемелік құралдарына талдау жасау негізінде олардың студенттердің 

физикалық пәндерден алған білімдерін жүзеге асыратын теориялық және 

практикалық білімдерін қандай деңгейде қамтамасыз ете алатындығының 

деңгейі анықталды. Физиканың қолдану салалары зерделеніп, «құзыреттілік» 

ұғымдарының мәні мен ұстанымдары талданды.  

Айқындау экспериментінде пайдаланылған әдiстер: зерттеу жұмыстары 

бойынша педагогикалық, әдіснамалық-физикалық, әдістемелік көздер мен 

диссертациялық зерттеулер талданды, әртүрлi елдердегі педагогикалық 

бағыттағы физика бойынша мамандарды дайындау процесіне, еліміздегі 

жоғары оқу орындарында «5В011000, 5В060400 – Физика» мамандықтары 

бойынша студенттерге оқытылатын пәндерге, олардың бағдарламаларына 

талдаулар жасалды; физик мұғалімдерге деген сұраныс, физиканы ағылшын 

тілінде оқытудағы озық тәжірибелер зерттелінді; студенттермен, жоғары оқу 

орындарының оқытушыларымен, физик ғалымдармен, мектеп мұғалімдерімен 

сауалнама өткізілді. 

Айқындау экспериментінде зерттеу тақырыбы бойынша педагогикалық, 

психологиялық, әдістемелік және арнайы әдебиеттер талданып, бақылау 

материалдары жинақталды, және салдар ретінде келесідей міндеттер 

тұжырымдалды:  

1. Болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытудағы 

цифрлық білім беру ресурстарының рөлін айқындау. 

2. Мектепте физиканы ағылшын тілінде оқыту барысында ақпараттық 

технологияларды пайдалану мәселесі бойынша физика мұғалімдері арасында 

зерттеу жүргізу. 

3. Педагогикалық ЖОО-да болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамытумәселесінің қазіргі жағдайын зерттеу. 

Бұл мәселелерді шешу үшін ЖОО студенттері мен оқытушыларына 

сауалнама жүргізілген болатын. Аталмыш эксперимент барысында шешілетін 

сұрақтар кіретін сауалнамалардың мазмұны А-қосымшасында берілген. 

Төменде сауалнама нәтижелерін келтірейік. Болашақ мұғалімдерде осы 

саладағы пәндік құзыреттілігін дамытудағы АКТ рөлін анықтау мақсатында 

сауалнама ұсынылған болатын.   

76 сұралған студенттің 48 (63%) компьютерлік технологиялар физикаға 

ағылшын тілінде оқытуды ұйымдастырудың тиімді құралы болып табылады 

деп есептейді; 

Заманауи компьютерлермен және мультимедиялық құралдармен 

жабдықталған компьютерлік сыныптар барлық студенттерге (90%) қолжетімді, 

жергілікті және ғаламдық 36 студент (47%) пайдалана алады. 
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22 студент (29%) жалпы физика бойынша дәрістерде оқу компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалану физикалық үдерістерді ағылшын тілінде түсінуге 

көмектеседі деп санайды;  

26 студент (34%) бұл оқыту үдерісін біршама қызықты етеді деп санаса, 8 

студент (10%) екеуімен де келіседі, және тек 4 студент қана (5%) оқыту 

бағдарламалары виртуалды эксперименттер жасауға, сабақта көбірек есеп 

шығаруға, пәнді өз бетінше оқуға мүмкіндік береді деп есептейді. 

32 студент (42%) дәстүрлі оқыту әдістері студентке өздігінен білім алу, 

өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі оқыту және өзін-өзі дамыту мәселелерінде 

студентке көмек беруде жеткілікті деп санайды.  

24 студент (31%) АКТ оқу-тәрбие үдерісінің бөлек кезеңдерінде ғана 

қажет, яғни әрдайым, әрқашан және де барлығына қажет емес деп есептейді.  

Цифрлық білім беру мүмкіндіктерімен 32 студент (42%), 

телеконференцияның мүмкіндіктерімен - 12 студент (15%), оқу-әдістемелік 

сайттардың мүмкіндіктерімен - 28 студент(37%) таныс. 32 студент (42%) 

ақпаратты іздеу және іріктеу үшін Интернет-ресурстарды физиканы ағылшын 

тілінде оқыту бойынша дәрістерде дайындалуда пайдаланады, 34 студент (45%) 

Интернет-ресурстарды пайдалану арқылы физиканы оқытуда қосымша 

ақпаратты іздестіреді және іріктейді, 38 студент (50%) физиканы оқуда дайын 

мультимедиялық жұмыстарды қолданды. 33 студент (43%) жаратынды және 

модельдік эксперименттердің арақатынасы 50/50 құрауы тиіс, 15 студент (20%) 

эксперименттік жұмыстардың есебінен жалпы физика бойынша ағылшын 

тіліндегі  компьютерлік практикум-сабақтардың мөлшерін көбейту керек, 4 

студент (5%) компьютерлік жұмыстардың есебінен эксперименттік 

жұмыстардың мөлшерін арттыру керек деп санайды, бұл мәселеде 24 студент 

(31%) нақты жауап бере алмады.  

Түркістан қаласына қарасты орта мектептердің жас мұғалімдеріне 

сауалнама сұрақтарына жауап беру ұсынылған болатын (Ә қосымша). 

Сауалнаманың кейбір сұрақтарына барлық физика мұғалімдері нақты 

жауап берсе, кейбірінде сұрақтарда мұғалімдердің пікірлері екіге бөлінді.  

3 мұғалім (38%) оқу мақсатындағы Интернет-ресурстардан өз мәліметтер 

базасын қалыптастырып, физикадан ағылшын тіліндегі оқу құралдарын 

құрастырып, сондай-ақ стандартты қосымшалар мен инструменталды 

құралдарды пайдалана келе электронды тасымалдаушыларда материал жасай 

алады. 2 мұғалім (25%) стандартты қосымшалар мен арнайы компьютерлік 

бағдарламалардың көмегімен оқу-тәрбие үдерісін басқарады.   

ЖОО – ның оқытушыларына қойылған сұрақтардан: 

- «Білім берудің заманауи жағдайларында физика мұғалімінің 

ағылшын тілінде сабақ жүргізуінің әдістемелік дайындығы оның ақпараттық 

құзыреттілігін қалыптастыруын көздеуі тиіс деп ойлайсыз ба?» деген 1-ші 

сұраққа барлық 18 оқытушы (100%) нақты жауап берді.  

- Жалпы физиканы ағылшын тілінде оқытуда ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды лекцияда, семинарлық және практикалық 

сабақтарда 4 оқытушы (22%), зертханалық жұмыстарды орындауда 2 оқытушы 
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(11%), студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына және курстық жұмыстарды 

орындауда студенттерге АКТ ұсынатын 1 оқытушы (6%) қолданатыны 

анықталды. 

Жалпы физиканы оқытуда мультимедиялық технологияларды пайдалану 

оқыту көрнектілігін күшейтеді, аталмыш пәнді оқу үшін студенттердің 

қызығушылығын арттырады және лекцияларды оқу дайындығын жеңілдетеді, 

олардың сапасын жоғарылатады деген шешімге 2 оқытушы (11%) тоқталды.  

Жалпы физиканы ағылшын тілінде оқу кәсіби құзыреттілікті дамытуда 

үлес қосуы мүмкін деп 4 оқытушы (22%) санайды. Есептеу шешімдерін шешуде 

заманауи компьютерлік технологияларды тек кесте құру үшін 4 оқытушы (22%) 

пайдаланады және 3 оқытушы (17%) бірнеше рет қайталау есептер үшін 

пайдаланады. Жауаптардың барлық қалған варианттары жауапсыз қалды.11 

сұрақтың жауаптарының барлық үш нұсқасын 2 оқытушы (11%) таңдады.   

Осылайша, студенттерге, мектептің жас мұғалімдеріне және ЖОО 

оқытушыларына сауалнама жүргізу нәтижелері көрсеткендей, ЖОО заманауи 

білім беру үдерісі АКТ саласында мамандар даярлаудың тиісті деңгейін 

қамтамасыз етпейді, яғни зерттеудің өзектілігін растайды және жалпы физика 

бойынша ағылшын тіліндегі дәрістерде болашақ мұғалімдердің пәндік 

құзыреттілігін дамыту мәселесін айқындайды.   

Сонымен бірге, айқындау экспериментінде оқыту нәтижесін бағалау 

мәселелеріне тоқталдық. Көптеген зерттеу әдебиеттерінде оқыту нәтижесін 

бағалаудың түрлі көрсеткіштерін ұсынылады, маңызды түрлерінің бірі білім 

беру тиімділігі  және оны ұймдастыруға жұмсалатын уақыт. Біз педагог-

ғалымдар ұсынған пәндік, коммуникативтікқұзыреттіліктідамыту деңгейін 

бағалау көрсеткіштеріне талдау жүргіздік, түрлі пікірлермен таныстық. 

В.П. Беспалько кәсіби құзыреттіліктің қалыптасу деңгейін бағалау 

көрсеткіштеріне өз еңбегнде: іс - әрекетті меңгеру деңгейі; оқу тапсырмаларын 

орындауда қажетті іс-әрекетті дұрыс таңдай білу қабілеті; іс-әрекетті 

орындаудың автоматтандырылу дәрежесі деп көрсетеді [89, с. 52-55].                         

А.В. Усова іс-әрекетті орындаудың жүйелілігі [90, с. 48] деп жазады.                             

Г.И. Некипелова болса, зерттеу жұмысының мақсатын және іс-әрекеттің 

ғылыми негізінің деңгейі; кәсіби құзыреттіліктің жоспары және орындалу 

деңгейі [91] деген пікір білдіреді.  

Педагог - зерттеушілердің еңбектерін талдай келе, біз бoлaшaқ физика 

мұғалімдердің құзыреттілігін дамыту әдістемесінің тиімділігін нақты анықтауға 

мүмкіндік беретін көрсеткіштерін топтастырдық. Бoлaшaқ физика 

мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуға деген танымдық ынтасының 

көрсеткіштері; пәндік құзыреттілігін және физика бойынша білімнің ғылыми - 

теориялық қалыптасқан деңгейінің көрсеткіштері; - толыққанды зерттеушілік 

білігі қалыптасқан іс - әрекеттік деңгейінің көрсеткіштерін пәндік 

құзыреттіліктің мaзмұндық сипаттамасын зерттеу арқылы оның  үш 

кoмпoнeнтiнде epeкшeлeдiк: мотивациялық-құндылық, мазмұндық, іс-әрекеттік. 

Пәндік құзыреттілікті дамыту үрдісін сипаттамас бұрын, бұл феноменнің 

критерийлері мен көрсеткіштеріне тоқталу қажет. Ғылыми еңбектерде «өлшем» 
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және «көрсеткіш» ұғымдарының анық, біркелкі, жүйелі анықтамасы 

көрсетілмеген. Осыған ұқсас И.И. Монаховтың пікірі бойынша, өлшем 

дегеніміз - бұл белгі, оның негізінде шынайы педагогикалық құбылысты, 

сапаны немесе үрдісті эталонмен салыстыруға, бағалауға болады деп көрсеткен 

[92].  

Ш. Таубаева «өлшем» – білімгерлерді тәрбиелеу, оқыту, дамыту, 

қалыптастыруда жеткен жетістіктердің белгіленуін салыстыратын ғылыми 

негізделген эталондар көрсеткіші болып табылады - деп анықтама берген 

болатын [93]. 

Демек, «өлшем» – ізденіс объектісінің жағдайы болып, даму және қызмет 

ету деңгейі жайлы көрініс беретін оның сапалары, қасиеттері мен белгілері 

болып көрінеді. Көрсеткіштер болса,ізденіс объектісінің әр сапасы, қасиеті, 

белгісінің қалыптасу деңгейінің сандық және сапалық сипаттамалары, яғни 

критерийдің қалыптасу өлшемін көрсетеді. 

Мотивациялық - болашақ физика мұғалімдерінің оқыту үдерісінде пәндік 

құзыреттілік тұрғысынан, физикадан ағылшын тілінде білім алуға деген 

қызығушылығының артуы; болашақ физика мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі 

негізінде өз білімін өзі анықтап, оның деңгейін дамытуды көздеуі; болашақ 

физика мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі негізінде, физикалық құбылыстарды 

ағылшын тілінде өз білім деңгейін көтеруге жауаптылығын түсіну, оны 

жоғарлатуға деген мотивацияның болуы.  

Мазмұндық - болашақ физика мұғалімдердің пәндік құзыреттілігі негізінде 

(кейбір физикалық құбылыстарды зерттеу материалдары мысалында) физкалық 

пәндер мазмұнын ағылшын тілінде шығармашылық тұрғыдан игеріп, өздігінен 

қорытындылап, алған білімін тәжірибеде қолдана білуі; болашақ физик 

мамандардың пәндік құзыреттілігі негізінде, ғылыми-теориялық материалдың 

маңызын түсіну, толықтыру, ғылыми ізденісте болу.  

Іс-әрекеттік - болашақ физика мұғалімдердің кәсіби-коммуникативтік 

іскерліктер мен дағдыларды, іс-әрекет тәсілдерінің меңгеруі; физикалық 

құбылыстарды зерттеу нәтижелерін пайдаланып, білімін толықтыруы.   

Анықталған көрсеткіштер мен оны құраушы компоненттер негізінде 

бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігінің үш деңгейі бөліп 

қарастырылды:  

Төмен деңгей: студенттердің «Механика» пәні бойынша ағылшын тілінде 

материалды меңгеруге және оның нәтижелерін анықтауға қызығушылығы бар. 

Алайда, бұл қызығушылық тұрақты емес, студенттер оқу үдерісінде пассивті, 

физикалық құбылыстар мен заңдылықтар туралы білімі терминдер мен ұғымдар 

анықтамасы түрінде ғана білу деңгейінде меңгерілген, өзіндік іс – әрекетін 

ұйымдастыра алмайды, ағылшын тіліндегі пәндік түсініктері үстіртін, жүйесіз, 

тұрақсыз. Берілген тапсырмаларды тек оқытушы ұсынған жоспарға сәйкес 

орындайды, орындау барысында қателер жібереді және қателерін оқытушының 

нұсқаулығымен, көп уақыт жұмсай отырып түзетеді.  

Орта деңгей:студенттер «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда 

пәндік құзыреттіліктерді дамытудың қажеттілігін, маңызын түсінеді, оқу 
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үдерісінде белсенді болады. Механикалық құбылыстар мен заңдылықтар 

туралы білімі теориялық тұрғыда меңгерген, бірақ бұл білімдері қажетті 

деңгейде толық және жүйелі емес, қызығушылығы болғанымен 

заңдылықтардың басты ерекшеліктерін талдағанда қате жібереді, олардың бір-

бірінен айырмашылығын дәлелдей алмайды.  

Жоғары деңгей: студенттер өзіндік іс - әрекетті тұрақты түрде, жүйелі 

жүргізе алады, қызығушылығы басым. Бoлaшaқ физика мұғалімі өзінің келешек 

кәсібіне пәндік құзыреттілікті дамытудың маңызын, қажеттілігін толық 

түсінеді. Ағылшын тілінде тапсырмаларды орындауда жоғары деңгейлі 

белсенділік және ұмтылыс білдіреді. Механикалық құбылыстар мен 

заңдылықтар туралы білімі толық, тұрақты және жаңа жағдайда бұл білімдерін 

тиімді қолдана алады. Оқытушының көмегінсіз өз бетімен механика заңдарына 

өзіндік іс-әрекетті кезең-кезеңімен, жүйелі түрде жүзеге асырады. Берілген 

тапсырма бойынша нақты мақсат қойып, шешім қабылдай алады. 

Біз қалыптастыру кезеңін 2018-2019 жж. аралығында жүргіздік. 

Эксперимент қатысушыларының қатарына Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ,         

М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нен 49 студент және физика кафедрасының 7 

оқытушысы қатыстырылды. Қалыптастырушы экспериментінің мақсаты - 

жалпы физика бойынша ағылшын тіліндегі сабақтарда болашақ мұғалімдерің 

пәндік құзыреттіліктерін дамытудың әдістемелік ұсыныстары мен әдістемелік 

жүйесін қалыптастыру. Мұнда оқу мақсаты мен мазмұны нақтыланды, АКТ 

қолдану арқылы физикаға ағылшын тілінде оқытудың ұйымдастырушылық 

формалары мен әдістері айқындалды. АКТ саласында болашақ физик 

мұғалімдердің кәсіби дайындық үдерісі дәстүрлі оқыту формаларының оңтайлы 

тұстары жойылмайтындай, болашақ мұғалімдерге педагогикалық және 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды біріктіруге үйрететіндей, 

өзінің кәсіби педагогикалық қызметінде АКТ тиімді қолдана білетіндей етіп 

ойластырылған. Қалыптастырушы - екiншi кeзeңдe oқытудың ұcынылғaн 

әдicтемелік жүйесінің тиiмдiлiгi мeн ғылыми бoлжaмның дәлдiгiн тeкcepу 

мaқcaты eтiп қoйылды. Сонымен қатар, физика бойынша бағдарламалық 

педагогикалық құралдардың эксперттік бағасын жүргізу және интернеттің 

ақпараттық көздерінің тиімділігін талдау, пәндік құзыреттілікті дамыту 

критерийлерін тұжырымдау. 

Қaлыптacтыpу экcпepимeнтi кeзiндe жасалынған «Механика» пәні 

бойынша пәндік құзыреттілікті дамыту негізінде оқытудың әдістемелік жүйенің 

тиімділігіне көз жеткізу мақсатында Қ.A. Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-

түpiк унивepcитeтi, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетіде «5В011000-Физика» мaмaндығының 1-шi куpc cтудeнттepiнeн 

жинaқтaлғaн тoп тaңдaлынып aлынды: эксперименттік (25 cтудeнт) жәнe 

бaқылaушы (24 cтудeнт). Бapлығы cынaққa 1-куpcтың 49 cтудeнтi қaтыcты. 2 

тoпқa (экcпepимeнттiк жәнe бaқылaу тoптapы) «Механика» пәні ағылшын 

тілінде oқытылды. Бақылау тобына дәстүрлі оқыту әдістері, түсіндірушілік-

көркемдік, репродуктивті, оқутың кез-келген формасында физикалық 

құбылыстарды меңгеруде шынайы құрал-жабдықтар пайдаланылды. Ал 



 

90 

 

эксперименттік тобына біздің жасаған әдістемелік жүйе бойынша оқытылды. 

Сонымен бірге, екі топқа да тренинг сабақтар жүргізілді. Бұл тренинг 

сабақтарда 2 топтада бірдей әдіс-тәсілдер қолданылғанымен эксперимент 

тобына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы сабақ 

ұйымдастырылды. Бұл тoптap үшiн «Механика» пәнінің oқытылуы мaзмұны 

бipдeй жәнe куpc бaғдapлaмacынa cәйкec бoлды. Аралық және қорытынды 

бақылаулар екі топтада бірдей тапсырмалар бойынша жүргізілді (Қосымша Б).  

Пәндік құзыреттілікті дамыту деңгейлері мен критерийлерін ерекшелеу 

үшін: ағылшын тілі, механика және АКТ саласында теориялық білім бойынша 

компьютерлік тестілеу; нақты практикалық міндеттері бар тексеру 

тапсырмалары; оқу үдерісін педагогикалық бақылау; физика кафедрасының 

оқытушыларымен әңгімелесу сияқты іс-әрекеттер жүргізілді. Болашақ 

мұғалімдердің пәндік құзыреттілікті дамыту әдістемесінің тиімділігі 

тапсырмаларға сәйкес критерийлер бойынша бағаланады (2.7-кесте). 

 

Кесте 2.7- Физиканы ағылшын тілінде оқытуда берілген тапсырмаларға 

сәйкес тілдік құзыреттіліктерді (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) 

бағалау барысында негізге алған критерийлер  

 
Физиканы ағылшын тілінде оқытуда берілген тапсырмаларға сәйкес тілдік құзыреттіліктерді 

(тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) бағалау барысында негізге алған критерийлер 

1 2 3 4 
Тыңдалым дағдысын 

дамыту үшін 

тапсырманың бір 

бөлігі аудиомәтін 

түрінде беріледі. 

Айтылым дағдысын 

дамыту үшін – диалог 

және әңгімелесуге 

алып келетін 

тапсырмалар беріледі.  

Тыңдалымды 

жазылым дағдысымен 

байланыстыру 

арқылы тапсырмалар 

беріледі. 

Оқылым дағдыларын 

тілдік дайындық 

деңгейіне сәйкес 

келетін түрлі стилдегі 

түпнұсқалық мәтіндер 

арқылы тапсырма 

іріктеп алынады. 

Ағылшын тілін және физика пәндерін кіріктіріп оқыту шеңберінде тілдік құзыреттіліктерді 

бағалау барысында пайдаланылған критерийлер 
Түсіндірме, талдау, 

синтездеу, қолдану 

сынды жоғары ретті 

ойлау дағдыларын 

пайдалану арқылы 

контентпен ыңғайлы 

жұмыс істеу 

қабілеттілігі;ағылшын 

тіліндегі физика пәнінің 

терминдерін білуі; 

Физика сабақтарында 

ағылшын тілінде түрлі 

қарым-қатынас 

жағдайларына белсенді 

қатысу және сөйлеу 

нормаларын (диалог) 

сақтау қаюілеттілігі; 

физика пәні бойынша 

ағылшын тілінде сөз 

тіркестерін және толық 

сөйлем құрастыра алуы; 

Тақырыпқа байланысты 

аудиовизуалды 

материалдар негізінде 

ағылшын тілінде 

физикалық құбылысты 

сөйлем құрастыру 

арқылы түсіндіру; 

физика сабақтарында 

ағылшын тіліндегі 

терминдерді есеп 

шығаруда пайдалана 

алуы; 

зерттелуші тақырып 

бойынша ағылшын 

тілінде оқылған мәтінді 

түсініп, берілген мәтінді 

оқыту тіліне аудару 

қабілеттілігі; ағылшын 

тіліндегі сөздердің 

сөздік қорын толықтыра 

алуы; 

Деңгейлер  
Жоғары Орта Төмен 

 

Сонымен қатар, қалыптастырушы эксперименті кезінде жалпы физика 

бойынша сабақтарда болашақ мұғалімдердің пәндік құзыреттіліктерін 

дамытудың әдістемелік жүйесі игерілді және түзетілді [94]; ағылшын тілінде 

зертханалық жұмыстар кешені, физика жөнінен жалпылама типтік міндеттер 
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кешені әзірленді, шығармашылық жобалардың тақырыбы нақтыланды; 

студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлі 

формаларының оңтайлы үйлесімі іздестірілді; студенттердің өзіндік жұмысы 

үшін тапсырмалар жүйесі түзетілді; физикадан ақпараттық технологияларды 

қолдану арқылы тесттік тапсырмалардың нұсқалары әзірленді. Физика 

кафедрасының семинарларында тестік тапсырмалардың мазмұны мен 

құрылымына, болашақ физика мұғалімінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

үдерісінің тиімділігін бағалау критерийлері мен үлгерімділіктің баллдық-

рейтингтік жүйесіне қатысты мәселелер талқыланды. 

Біздің зерттеуімізге сәйкес білімнің үш: төмен, орта, жоғары деңгейі бөліп 

қаралды. Эксперимент нәтижелерін алу үшін мәліметтердің көрінісін реттік 

шкалада қарастырайық. Қатынастар шкаласының реттік шкалаға өтуі (2.8 - 

кесте). 

 

Кесте 2.8 – Қатынастар шкаласының реттік шкалаға өтуі 

 

Деңгейлер Дұрыс орындаған тапсырмалардың саны 

(барлығы 10 тапсырма) 

Төмен  30% 1-3 

Орта 70% 4-7 

Жоғары 100% 8-10  

 

Эксперименттік және бақылау топтарының мүшелерін білім деңгейі 

бойынша үлестірілуін анықтаймыз және 2.9- кестені аламыз.  

 

Кесте 2.9 - Студенттердің білім деңгейлері бойынша экспериментке дейінгі 

және эксперименттен кейінгі салыстырмалы көрсеткіштер.  

 

Студенттердің білім деңгейлері бойынша экспериментке дейінгі және 

эксперименттен кейінгі салыстырмалы көрсеткіштер 
Деңгей 

лер  

Экспериментке 

дейін БТ(24ст.) 

Экспериментке 

дейін ЭТ (25 ст.) 

Эксперименттен 

кейін БТ(24ст.) 

Эксперименттен 

кейін ЭТ (25 ст.) 

Төмен  25% 6 32% 8 20% 5 4% 1 

Орта  62% 15 60% 15 62% 15 48% 12 

Жоғары  13% 3 8% 2 17% 4 48% 12  

 

Келтірілген мәліметтерден көрініп тұрғандай (2.9 - кесте), эксперименттік 

топта пәндік және тілдік білім деңгейі эксперименттен кейін бақылау 

топтарының дәл сол көрсеткіштерінен анағұрлым басым түседі, бұл 2.15- 

суретте көрнекті түрде көрсетілген. 
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Сурет 2.15 - Студенттердің білім деңгейлері бойынша экспериментке 

дейінгі және эксперименттен кейінгі салыстырмалы көрсеткіштері («у» осі – 

студент санын көрсетеді)   

 

Сонымен қатар, әдістемелік жүйенің құрылымдық компонеттеріне сәйкес 

«5В011000 – Физика» мамандығы  бойынша студенттердің пәндік 

құзыреттілігін дамыту мотивациясының деңгейін анықтау үшін әңгімелесу 

және сауалнама (Қосымша А) алу жүргізілді.  

Бұл сауалнаманың мазмұны мынадай:  

Сіз физиканың жеке пәндері бойынша ағылшын тілінде жаңа білімді 

өзіндік іздеу арқылы меңгергенді ұнатасыз ба?  

Сіз физиканың жеке пәндері бойынша жаңа білімді ағылшын тілінде  

оқытушының түсіндіруі арқылы меңгергенді ұнатасызба?  

Сіз ағылшын тілінде зерттеуді қажет ететін, ұзақ уақытқа созылатын ой 

жұмысымен жиі айналысасыз ба?  

Сіз өзіңіз үшін күрделі, ағылшын тілінде зерттеуді қажет ететін 

тапсырмаларды орындағанды ұнатасыз ба? және т.с.с. 

Нәтижеде студенттер үшін көбіне оқытуда дедуктивті әдіс 

қолданылатыны, теориялық материалдардың практикада қолданылуы аз 

ашылатыны, әсіресе қолдану саласы өте кең пәндерді оқытуда зерттеушілік 

жұмыстарға көбіне мән берілмейтіні анықталды. 
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Кесте 2.10 – Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің мотивациялық компоненттің көрсеткіші (сандық көрсеткіш 

бойынша).  

 
Деңгейлері  Экспериментке дейін Эксперименттен кейін 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Бақылау тобы Эксперимент 

тобы 

Төмен 10 11 8 2 

Орта 10 8 10 10 

Жоғары  4 6 6 13  

 

 

 
 

Сурет 2.16- Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің мотивациялық компоненттің даму деңгейінің көрсеткіші («у» осі 

– студент санын көрсетеді). 

 

Бұл зерттеу жұмысы бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін 

дамытуға мотивациясын арттыру деңгейінің эксперименттен кейін екі топта да 

жоғарлағанын көрсетеді, алайда өсу көрсеткіштерінде пайыздық 

айрмашылықтар бар екенін анықтадық.  

Эксперименттен соң терең білім алу және болашақ мамандығында 

шеберлігін шыңдау үшін пәндік құзыреттілігін дамытудың қажет деген 

мотивациясының өте жоғары деңгейін көрсеткен студенттер саны бақылау 

тобында 25% ал эксперимент тобында - 52% артты.    

Мазмұндық компоненті - пәндік білім, мамандық үшін қажетті дағды 

туралы білік деңгейін, тиісті біліктіліктер мен дағдыларды пайдалану 

мүмкіндігін анықтауға бағытталды [93, 15б.].  

Студенттердің білім деңгейі меңгерілуі қажетті білімінің деңгейін, яғни 

физикалық құбылыстар мен заңдылықтар бойынша ағылшын тіліндегі білімдері 
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мен біліктіліктерін талдау арқылы осы уақытқа дейін «механика» пәні 

мазмұнында оқыту үдерісі барысында жиналған баллдары негізінде анықталды.  

– Механика пәні бойынша тілдік жаңа материалды меңгеруді 

қамтамасыз ету: тілдік іс-әрекеттің әртүрлі түрлеріне арналған тілдік, шартты-

сөйлеу және сөйлесу жаттығуларын; жаттығулардың түрлі типтерінің өзара 

тиімді қатынасын қолдандық; 

– тыңдалымға үйрету: аудиомәтінмен жұмыс істеу арқылы қабылдау 

қызығушылығын ынталандыратын мақсатты тапсырмалар қойылды; көзбен 

көру, көркем бейне, суретті көрнекіліктерді және тілдік және мағыналық 

тіректерді пайдаландық; 

–  айтылымға үйрету: сөйлеуге арналған диалог-үлгілер, мәтіндер 

(ауызша, жазбаша), материалдарды іріктеп қолдандық; мұғалімнің қолданған 

ойын тәсілдері мен проблемалық тапсырмалар қолданылды; 

Оқуға үйрету: мәтін алды, мәтін кезіндегі және мәтіннен кейінгі 

кезеңдерде түрлі тәсілдерді, тапсырмаларды және жаттығуларды қолдандық 

және мән-мәтінді ауызша сөйлеуді дамытуға арналған негіз ретінде оқытудың 

бұл сатысында мәтінді жаттығуларды пайдаландық (2.17-сурет); 

 

 
 

 
 

Сурет 2.17 – Механика пәнінен тілдік дағдылар бойынша тапсырмалар  
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Сурет 2.18 – Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің мазмұндық компоненттің көрсеткіші («у» осі – студент санын 

көрсетеді). 

 

Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің мазмұндық компоненттің даму деңгейінің салыстырмалы 

көрсеткішінде анықталғандай, эксперименттен кейін тәжірибелік-зерттеушілік 

іс-әрекетті дамыту нәтижесінде, пән мазмұнын толық меңгеріп, жоғары 

деңгейді көрсеткен студенттер саны бақылау тобында 5%-ға көбейсе, 

эксперимент тобында 30%-ға көбейгендігі анықталды. 

Келесі тәжірибелік эксперимент бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін дамыту әдістемесінің іс - әрекеттік компоненттің даму 

деңгейінің көрсеткіші арнайы сауалнама жауаптарын талдау негізінде 

анықталды. Әдістеменің іс - әрекеттік компоненті нәтижесінде пәндік 

құзыреттілігін дамытудеңгейін анықтауда, біз біліктің іс - әрекет үдерісінде 

саналы байланыстар тұрақты қалыптасып, студент соның негізінде пәндік-

тілдік дағдыларды тиімді пайдалану арқылы өздігінен, жүйелі түрде берілген 

зерттеу тапсырмаларын сәтті орындай алуы қажет деген көрсеткішті негізге 

алдық және аталған көрсеткішті анықтау сауалнамасын құруда ескердік (2.19-

сурет). 

 

Бақылау тобы Эксперимент тобы Бақылау тобы Эксперимент тобы  

Экспериментке дейін(адам саны) Эксперименттен кейін(адам саны)  

Төмен 12 12 9 4

Орта 9 10 11 11

Жоғары  3 3 5 10
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Сурет 2.19 – Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің іс-әрекеттік компоненттің көрсеткіші  («у» осі – студент санын 

көрсетеді). 

 

Бoлaшaқ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесінің іс-әрекеттік компоненттің даму деңгейінің салыстырмалы 

көрсеткішінде анықталғандай, эксперименттен кейін, іс-әрекеттік белсенділігі 

жоғары деңгейді көрсеткен студенттер саны бақылау тобында 3%-ға көбейсе, 

эксперимент тобында 30%-ға көбейгендігі анықталды. 

Эксперименттің басында және соңында пәндік құзыреттіліктің әр-қайсы 

көрсеткіші бойынша алынған нәтижелердің дәлдігі Пирсонның 2  (хи-квадрат) 

критерийін және Стьюдент t-критерийі арқылы анықталынды.  

Бақылаушы және эксперименттік топ студенттерінің пәндік құзыреттілігін 

көрсеткіштерінің деңгейлері бойынша бөлінуін салыстыру үшін мынадай 

болжамдар қалыптастырамыз:   

0Н - тәжірибелік-зерттеушілік құзыреттіліктің қалыптасу деңгейлеріндегі 

ешқандай елеулі айырмашылық жоқ( сынэксп
22   ).  

1Н - елеулі айырмашылықтар бар.  
2  критерийінің мәнін мына формула арқылы анықтаймыз( сынэксп

22   ). 

 

𝜒эмп
2 = 𝑁 ∗ 𝑀 ∗ ∑

(
𝑛1
𝑁

−
𝑚1
𝑀

)
2

𝑛1+𝑚1

3
𝑖=1     (30) 

 

Біздің жағдайға 𝜒0,05 
2 мәнінің деңгейі үшін 0.05 сыни мәні 5,99 тең. 

Экспериментке дейін критерийдің эмпирикалық мәнін 𝜒эмп
2  = 2, 74< 5,99 тең 

деп табамыз, бұл эксперимент басталғанға дейін бақылау және эксперименттік 

Бақылау тобы Эксперимент тобы Бақылау тобы Эксперимент тобы  

Экспериментке дейін(адам саны) Эксперименттен кейін(адам саны)  

Төмен 12 11 10 4

Орта 10 11 10 11

Жоғары  2 3 4 10
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топтардың айырмашылықтарының жоқтығы туралы нөлдік гипотезаның 

пайдасына айтылады. 

Эксперименттен кейін критерийдің эмпирикалық мәні 𝜒эмп
2  = 6,44>5,99 = 

𝜒0,05 
2  тең, демек, бақылау және эксперименттік топтардың ерекшеліктерінің 

айырмашылықтарының анықтығы эксперимент біткеннен кейін 95% құрайды.  

Өзгерістер әсері дәл осы эксперименталды оқыту әдістемесін қолданумен 

қамсыздандырылды деп болжам жасауға болады [94, 3б.].  

Үшiншi кeзeң (жaлпылaушы) мaзмұны – бoлжaуды қaйтa жүpгiзу, болашақ 

физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігі көрсеткіштерінің деңгейлерін қайта 

анықтау және aлынғaн экcпepимeнттiк нәтижелерді тaлдaу, oлapдың 

экcпepимeнт мaқcaты мeн мiндeттepiнe қaтынacы, нәтижeлepдi cтaтиcтикaлық 

өңдeу, aлынғaн мaтepиaлдapдaн oй қopыту, oлapдың жaлпылaнуы: 

- тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың алынған нәтижелерін талдау, 

жүйелеу, математикалық өңдеу және теориялық тұрғыдан ұғыну; 

- әзірленген дидактикалық материалдарды түзету, зерттеу нәтижелерін 

талдау, зерттеу барысында алынған қорытындыларды тұжырымдау, зерттеу 

нәтижелерін дайындау. 

Практикалық сабақтардағы студенттердің әзірлеген жаңа дидактикалық 

құралдары, слайдтық таныстырылымды қолдану арқылы сабақтары, 

компьютерлік модельдерді пайдалану арқылы есеп шығару сабақтары 

педагогикалық  практика кезінде де эксперименттік тексеруден өтті. Сабақ 

конспектілері, дидактикалық материалдар, физикадан бағдарламаның негізгі 

тақырыптары бойынша басқа да құралдары мектеп базасында эксперименттік 

тексеруден өтті.  

Педагогикалық эксперимент нәтижелері зерттеудің негізгі мақсатына: 

болашақ физика мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамытуға әзірленген 

әдістемелік жүйесіне, болашақ мұғалімдерде педагогикалық қызметте АКТ 

пайдалануға бағдарлануын қалыптастыруға, ғылыми-әдістемелік негізді құруға 

және үздіксіз білім алуға тұрақты ұмтылуға қол жеткізгенін дәлелдейді. 
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ҚOPЫТЫНДЫ 

 

Диссертациялық жұмыста болашақ физика мұғалімдерінің пәндік 

құзыреттілігін базалық пәндерді ағылшын тілінде оқыту негізінде дамытудың 

мүмкін бағыттарының бірі қарастырылды.  

Теориялық зерттеудің нәтижелері, сондай-ақ, жүргізілген тәжірибелік-

педагогикалық жұмыстың талдауы ұсынылған гипотезаның дұрыстығын 

растады және келесі тұжырымдарды жасауға мүмкіндік берді. 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуды ұйымдастыру 

формаларында ақпараттық технологияларды қолдану, болашақ мұғалімдердің 

механикалық құбылыстар мен заңдылықтарды өздігінен жеңіл меңгеріп, 

оларды практикалық қолданып, шығармашыл тұлға болып қалыптасуына, пәнді 

оқып-үйренуде танымдық белсенділікті және жеке тұлғаның өзіндік білім алу 

қабілеттерін дамытуға ықпал ететіндігі анықталды.  

«Механика» пәнін оқытуда болашақ физика мұғалімдеріне кәсіби 

ағылшын тілін меңгертудің алғышарттары – оқытудың әдістемелік жүйесін 

жасауды қамтамасыз ететін құрылым болып табылатындығы айқындалды. 

«Механика» пәнін ағылшын тілінде оқытуда болашақ физика мұғалімдерінің 

пәндік құзыреттіліктерін анықталған алғышарттар негізінде дамыту, олардың 

жеке тұлға ретінде әлемдік деңгейде бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маңызды 

үлес қосатындығын растады. 

«Механика» пәні бойынша жасалынған 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 мүмкіндік беретіндігі 

расталды.  

Білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ физика мұғалімдерінің 

кәсіби ағылшын тілінмеңгерту негізінде дамытылған «Механика» пәнін 

оқытудың әдістемелік жүйесінің тиімділігін, ғылыми болжамның дұрыстығын 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың қорытындылары дәлелдеді.   

Сонымен, біздің жасаған әдістемелік жүйеге сәйкес оқыту үдерісін 

ұйымдастыру білімгерлерде мынадай артықшылықтар туғызды: 

- «Механика» пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы болашақ физика 

мұғалімдерінің іс-әрекет тәсілдерін көп мақсатқа қарай көшірулеріне,оқу 

үдерісін толық меңгеріп, қоршаған ортаның, табиғаттың толық бейнесін 

айқындауларына мүмкіндік туғызды; 

- болашақ физика мұғалімдерін оқыту үдерісіндегі проблемалық 

жағдаяттардың үлкен көлемінен ойлау іс-әрекеттерін белсендендірді, оқудың 

тұлғалық, құзыреттілік нәтижелеріне жетуге ұмтылды; 

- болашақ физика мұғалімдеріне мақсаттан бастап нәтижеге дейінгі 

барлық іс-әрекеттердің орындалу үдерісін бақылауына мүмкіндікберді; 

- болашақ физика мұғалімдері «Механика» пәнін ағылшын тілінде 

оқу барысында негізгі білімдерін қалыптастыра отырып, озық 
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тәжірибелердегінақты бақылауларды дәлелдейтін жаңа факторларғақол 

жеткізуіне мүмкіндік туғызды; 

- болашақ физика мұғалімдерінің шығармашылық ойлау қабілеттерін 

дамытуға, физиканың кез-келген саласында білімдерін қолдана алуына жағдай 

жасады.   

Осыларды негізге алып, зерттеу нәтижелерін жоғары оқу орындарында  

болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде, олардың  кәсіби біліктілігін 

жетілдіруде, қашықтықтан оқытуда және мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

жетілдіретін институттарда қолдануды ұсынамыз.  

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері болашақ физика мұғалімдерін білім 

беру бағдарламаларында көрсетілген басқа да базалық, бейіндік пәндерді 

ағылшын тілінде оқыту әдістемесін зерттеу саласы бойынша құнды еңбек 

болып табылады.  
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ҚОСЫМША А 
«5В011000-Физика», «5В060400-Физика» мамандықтарының студенттеріне арналған  

Сауалнама  

 

Сауалнама Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 

Физика кафедрасы тарапынан құрастырылды.  

Сауалнаманың мақсаты – болашақ физика мамандарының пәндікқұзыреттілігін 

қалыптастырудың жолдарын анықтау.     

 

1. Сіздің болашақ кәсібіңізде ағылшын тілін меңгеруде АКТ қаншалықты мөлшерде 

қажет деп санайсыз. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-өте қажет,......,1-мүлдем 

қажеттілігі жоқ) 

2. Оқу үдерісінде АКТ қолдану өз мамандығыңыз бойынша ағылшын тілінде біліммен 

білікті қалыптастыруда тиімді деп санайсыз ба? (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-

өте тиімді,......,1-мүлдем тиімділігі жоқ)  

3. Қазіргі дамып жатқан ақпараттық қоғамда адамдар ақпаратты өндірушілер және 

ақпаратты қолданушылар болып бөлінеді. Қалай ойлайсыз сіз болашақта өз 

кәсібіңізде: 

 Ақпаратты қолданушы 

 Ақпаратты өндіруші 

 Екі жақтыда 

 Басқа 

4. Төмендегі бағдарламалардың ішінде сіздің болашақ кәсібіңізге қажетті деп 

санағаныңызды таңдаңыз. 

 Графикалық редакторлар 

 Мультимедиялық презентация жасау бағдарламалары 

 Берілгендер қоры 

 Бағдарламалау тілі 

 Электрондық таблицалар 

 Мәтіндік редакторлар 

5. Физиканы ағылшын тілінде меңгеруде АКТ-ны өздігіңізден қажетті білім қорын 

немесе қажетті ақпаратты дайындау, алу, жасау үшін қаншалықты қолдана аласыз? 

(10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-өте жақсы қолдана аламын,......,1-мүлдем қолдана 

алмаймын) 

6. АКТ-ны қолдану арқылы физикалық білімдерді ағылшын тілінде өздігіңізден талдап, 

өздігіңізден түсінік қалыптастырып, физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды 

бақылап оларды түсіне аласыз ба? (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-өздігімнен өте 

жақсы жұмыс жасай аламын,......,1-мүлдем жұмыс жасай  алмаймын) 

7. Оқу үдерісінде физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды ағылшын тілінде 

түсіндіруде АКТ-ны қолдану қызығушылықты оятады, ой ұшқырлығын 

қалыптастырады, шығармашылықты дамытады деп санайсыз ба? (10-балдық жүйемен 

бағалаңыз: 10-жоғары дәрежелі деп санаймын,......,1-мүлдем келіспеймін) 

8. Физиканы ағылшын тілінде оқытуда дәріс, семинар, лаборатория сабақтарында АКТ-

ны қолдану сіздің ойлау қабілетіңідің дамуына септігін тигізеді деп ойлайсыз ба? 

(10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-жоғары дәрежелі деп санаймын,......,1-мүлдем 

келіспеймін)   
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9. Оқытушылар пәндерді ағылшын тілінде оқыту үдерісінде АКТ-ны қолдану қажет деп 

санайсыз ба? (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-жоғары дәрежелі деп 

санаймын,......,1-мүлдем келіспеймін)  

10. ЖОО-да физиканы ағылшын тілінде оқытуда келесі физиканың бөлімінде АКТ-ны 

көбірек қолдану қажет деп санаймын. 

 Механика 

 Молеклалық физика 

 Электр және магнетизм 

 Оптика 

 Атомдық және ядролық физика 

11. Ағылшын тілі жағдайында физиканың «Механика» бөлімі бойынша шығармашылық 

қабілетімді көрсете аламын; қалыптан тыс есептерді, шарты толық белгіленбеген 

есептерді де шығара аламын; жаңа есептер құрастырып, оларды шешудің өзіндік 

алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды өз бетінше орындай аламын; 

жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, өз бетінше білімді іздеп табамын. (10-балдық 

жүйемен бағалаңыз: 10-Өте жоғары дәрежеде,......,1-өте төмен дәрежеде )  

12. Ағылшын тілі жағдайындафизиканың «Молекулалық физизка» бөлімі бойынша 

шығармашылық қабілетімді көрсете аламын; қалыптан тыс есептерді, шарты толық 

белгіленбеген есептерді де шығара аламын; жаңа есептер құрастырып, оларды 

шешудің өзіндік алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды өз бетінше 

орындай аламын; жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, өз бетінше білімді іздеп 

табамын. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-Өте жоғары дәрежеде,......,1-өте төмен 

дәрежеде )  

13. Ағылшын тілі жағдайындафизиканың «Электр және магнетизм» бөлімі бойынша 

шығармашылық қабілетімді көрсете аламын; қалыптан тыс есептерді, шарты толық 

белгіленбеген есептерді де шығара аламын; жаңа есептер құрастырып, оларды 

шешудің өзіндік алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды өз бетінше 

орындай аламын; жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, өз бетінше білімді іздеп 

табамын. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-Өте жоғары дәрежеде,......,1-өте төмен 

дәрежеде )  

14. Ағылшын тілі жағдайында физиканың «Оптика» бөлімі бойынша шығармашылық 

қабілетімді көрсете аламын; қалыптан тыс есептерді, шарты толық белгіленбеген 

есептерді де шығара аламын; жаңа есептер құрастырып, оларды шешудің өзіндік 

алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды өз бетінше орындай аламын; 

жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, өз бетінше білімді іздеп табамын. (10-балдық 

жүйемен бағалаңыз: 10-Өте жоғары дәрежеде,......,1-өте төмен дәрежеде )  

15. Ағылшын тілі жағдайындафизиканың «Атомдық және яролық физика» бөлімі 

бойынша шығармашылық қабілетімді көрсете аламын; қалыптан тыс есептерді, 

шарты толық белгіленбеген есептерді де шығара аламын; жаңа есептер құрастырып, 

оларды шешудің өзіндік алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды өз 

бетінше орындай аламын; жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, өз бетінше білімді 

іздеп табамын. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-Өте жоғары дәрежеде,......,1-өте 

төмен дәрежеде )  

 

 Саулнамаға қатысқаныңыз үшін Рахмет! 
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ҚОСЫМША Ә 

 

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың маңызы мен даму деңгейін 

анықтауға бағытталған 
САУАЛНАМА 

 

Құрметті саулнамаға қатысушы!  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Физика 

кафедрасы тарапынан ұйымдастырылып отырған осы сауалнамаға қатысқаныңыз үшін, 

Сізге алғыс білдіреміз!  

 

Төменде жаратылыстану пәндерін, соның ішінде физиканы ағылшын тілінде оқытудағы 

пәндік құзыреттіліктің кейбір көрсеткіштері, сонымен қатар оқытудағы мұғалімнің іс-әрекеттері 

мен әдіс-тәсілдері келтірілген.  

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында, Сіз, төмендегі 

көрсеткіштер бойынша өз іс-әрекетіңізге сәйкес бағалай аласыз.  

 

1. Сіз өз кәсібіңізге төмендегі берілгендердің 

ішінен көбірек қажеттісін  таңдаңыз (7-өте 

қажет; 1-мүлдем қажет емес).   

 

7 6 5 4 3 2 1 
Ағылшын тілі __ 

Ақпараттық технология __ 

Интернет технология __ 

Математика __ 

Жалпы физика __ 

Экономикалық теория __ 

Креативті технология __ 

Педагогика __ 

Оқыту әдістемесі __  
2. Сіздің кәсібіңіздеағылшын тілін меңгеру 

Еліміздегі ғылым мен техниканың дамуына 

қаншалықты қажет деп санайсыз. (7-балдық 

жүйемен бағалаңыз: 7-өте қажет,......,1-мүлдем 

қажеттілігі жоқ) 

 

7 6 5 4 3 2 1  

3. Жаратылыстану пәндерін, соның ішінде 

физиканы ағылшын тілінде оқытудың 

артықшылықтарын 7-балдық жүйемен 

бағалаңыз: 7-өте жоғары,......,1-өте төмен. 

7 6 5 4 3 2 1 

4. Жаратылыстану пәндерін, соның ішінде 

физиканы ағылшын тілінде оқытудың 

кемшіліктерін 7-балдық жүйемен бағалаңыз: 

7-өте жоғары,......,1-өте төмен.  

7 6 5 4 3 2 1 

5. Физиканы ағылшын тілінде оқытудың 

тиімділігін арттыруда қажет деп санаған іс-

ірекеттерді бағалаңыз. 

7 6 5 4 3 2 1  

Біліктілікті арттыру курстары __ 

Жаңа АКТ құралдары __ 

Жаңа әдістемелік нұсқаулықтар мен оқу 

құралдары __ 

Ұлттық құндылықтарды сақтайтын, 

ағылшын тілін меңгертудің жаңа әдіс-

тәсілдері __ 

Оқытудың жаңа формалары __ 

6. Егер сіз ағылшын тілі бойынша 

біліктілікті арттыру курстарынан өткен 

7 6 5 4 3 2 1  
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болсаңыз, курстан ағылшын тілін меңгеру 

және курсқа қанағаттанушылық деңгейіңізді 

бағалаңыз.   

7. Физиканы ағылшын тілінде оқытудағы іс-

әрекет деңгейін бағалаңыз.  

7 6 5 4 3 2 1  

Физикалық терминдерді өлшем бірлігімен 

қолдану __ 

Есептерді ағылшын тілінде шығару __ 

Формулаларды оқу __ 

Заңдылықтарды айтып беру __ 

Зертханалық жұмыстарды орындау __ 

Мәтінді оқып аудару __ 

Мультимедиалық анимацияларды қолдану 

__ 

АКТ элементтерін өз еркімен пайдалану __ 

Видеокөрсетілімдерді талдай алу __ 

8. Оқушылардың пәндік құзыреттілігін 

қалыптастырудағы ең басты әдістер ретінде 

қолданасыз.... 

7 6 5 4 3 2 1  

CLILтехнология __ 

Ойын технологиясы __ 

Интербелсенді оқыту әдістері __ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________ 
9. Физиканы ағылшын тілінде оқытуда АКТ-ны 

өздігіңізден қажетті білім қорын немесе қажетті 

ақпаратты дайындау, алу, жасау үшін 

қаншалықты қолдана аласыз? (7-балдық 

жүйемен бағалаңыз: 7-өте жақсы қолдана 

аламын,......,1-мүлдем қолдана алмаймын) 

7 6 5 4 3 2 1  

10.  Оқу үдерісінде физикалық құбылыстар мен 

заңдылықтарды ағылшын тілінде түсіндіруде 

АКТ-ны қолдану қызығушылықты оятады, ой 

ұшқырлығын қалыптастырады, 

шығармашылықты дамытады деп санайсыз ба? 

(7-балдық жүйемен бағалаңыз: 7-жоғары 

дәрежелі деп санаймын,......,1-мүлдем 

келіспеймін) 

7 6 5 4 3 2 1  

11. Зерттеуші педагог, шебер педагог ретінде 

физиканы оқытуда оқушылардың пәндік 

құзыреттілігін қалыптастырудың қандай 

тәсілдерін ұсынар едіңіз.  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
12. Физиканы ағылшын тілінде оқытуда келесі 

физиканың бөлімінде АКТ-ны көбірек қолдану 

қажет деп санаймын. 

 Механика 

 Молеклалық физика 

 Электр және магнетизм 

 Оптика 

 Атомдық және ядролық физика 
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ҚОСЫМША Б 

5В011000 – ФИЗИКА 

Мамандығының студенттеріне «Механика» пәні бойынша  

Тапсырмалар (жалпы саны:10) 
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ҚОСЫМША В 

Авторлық цифрлық білім беру ресурстары 

 

«Physics»электрондық оқулығы; 

«Handbook of physics»мобильді қосымшасы; 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


