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Соңғы бірнеше жылдарда Қазақстаның 

жоғарғы оқу орындарының ӛзекті талқыланып 

отырған сҧрақтарының бірі жалпы еуропалық 
ағымдағы «Балон процесі», Қазақстаның жо-

ғарғы мектептерін модернизациялауда. Осыған 
байланысты тҥрлі конференциялар мен семи-

нарлар ӛтуде, сонымен қатар тҥрлі мақалалар 
шығуына қарамастан, студентке орталықтан-

дырылған оқыту және оның жекеленіп қалып-

тастырылған траекториясы туралы ЖОО-ның 
оқытушылары мен қатар білім алушыларда 

толығымен тҥсінбеуде. 
Студентке орталықтандырылған оқыту – 

бҧл бағдарламалар мен технологияларды оқыту-

шының немесе кафедраның қалауынша қалып-
тастыру емес, бҧл болашақ мамандық пен білім 

алушылардың мҥмкіндіктеріне бағыталған болуы 
тиіс. Студентке орталықтандырылған оқыту білім 

алушысыз, және оның жекешеленген оқытылуы, 
сонымен қатар оның жекеленіп қалыптастырыл-

ған траекториясы болуы тиіс [1]. 

Жекеленген траектория – бҧл оқу про-
цесінін жекеленген тәсілдермен жекешеленген 

оқыту формаларын ҧйымдастырудың басымды-
лығы, сонымен қатар білім алушы пәнді еркін 

қалауынша таңдап, тек ӛз ӛзінің траектория-

сына жауапты болады.  
Қазақстанның білім беру жҥйесі еуро-

паның оқыту моделдерінен ӛзгешелеу. Еуропа-
лық оқыту моделдері негізгі фундаментальді 

дайындық және бір бағытты білім алуды ҧйым-
дастыруда. 

Кеңес ҥкіметі кезінде Қазақстанның 

тарихында техникалық білім беру жоғарғы 
деңгейде болғандықтан, елімізде техникалық 

білім беретін жоғарғы оқу орындары жоғарғы 

деңгейде сақталған. Қазіргі таңда техникалық 

және гуманитарлық білім беретін жоғарғы оқу 

орындарының ӛзара қатынастары ӛзгерген, 
бірақ техникалық білім берудің ҧлтық 

қҧндылықтары сақталған. 
Техникалық пәндерді оқытудың форма-

лары мен әдістерін жетілдіру мәселелері, олар-
дың ҥнемі жаңаруы, ӛмірдің жаңа жағдайлары-

на бейімделуі соңғы кездері жоғары білім беру-

дің ӛзекті мәселелері қатарында қарастырыл-
майды. Қазіргі кездегі ақпараттандыру, интер-

активті ӛзара әрекеттесу сынды аумақтық 
ҥрдістер контекстінде жаңа білім беру ортасын 

қалыптастыру жағдайында бҧл мәселе теория 

мен практиканың ӛзара байланысы тҧрғысы-
нан шешуді талап етеді. Бҧл мақалада студен-

ке орталықтандырылған оқыту жҥйесі жағ-
дайындағы аймақтану және халықаралық 

жалпы медицина, стомоталогия мамандықтары 
бойынша білімін бағалау модельдері және 

бақылау жҥргізуде қолданылатын әдістерді 

жҥйелеуге және жіктеуге талпыныс жасалды, 
дәстҥрлі формалар мен пәнді оқыту әдістерінің 

ӛзара әрекеттесуі қарастырылды. Студенттерді 
оқыту барысында білім беру саласында ғылы-

ми зерттеу және педагогикалық қызметтің 

кеңейтілген ӛрісін болжайтын кәсіби біліктілікті 
бағалау, дағды мен икемділікті дамыту деңгейі 

айқындалды. Студенттерді оқытуда студентер 
ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

пәнін кешенді, жҥйелі қарастыруды, қазіргі 
технологиялардағы мәселелер мен ҥрдістердің 

мән маңызын тҥсіндіру, ақпараттық коммуни-

кациялық технологиялар пәніндегі қарасты-
рылған тақырыптарды талдауды қалыптас-

тыруға бағытталған. Студентке орталықтанды-
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Cтудентке  орталықтандырылған  оқытуды  қолданудың  ерекшеліктері  және  оны  қолданған  кездегі 
студенттерден  алынған  нәтижелерді,  сонымен  қатар  осы  әдісті  қолдану  барысында  кемшіліктер  мен 
артықшылықтарын талдау. Студенттің оқу жҥктемесін оның жеке қабілеті мен мҥмкіндіктерін есепке ала отырып 
қҧрастыру.  Студенттің  жеке оқу жоспарында білім беру  бағдарламаларының деңгейлері  бойынша барлық 
қҧрамдастары мен элементтерінің  толық бейнеленуі  кӛрсетілген.  Осылайша,  ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар пәнінде студентердің белгілі бір шарт қойылу арқылы, керекті білімді ӛз бетімен шығармашылық 
жҧмыстар жасау арқылы, ӛз бетімен оқулыққа керек ақпараттарды тауып, оны шығармашылық тҥрде ӛндіру 
арқылы керекті ой тҧжырымдамасын жасап және қорытынды алу мақсатында студент оқу процесінен, ӛз бетімен 
білім алуға қабілетті болуға дайындайды. Студентке орталықтандырылған оқытудың тиімділігі сипатталады.  

Кілт сӛздер: студенке орталықтандырылған оқыту, білім беру технологиялары, модульдік оқыту 
технологиясы, жобалық технологиялар, проблемалық бағдарда оқыту  
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рылған оқыту жҥйесі жағдайында басты назар 

студенттердің ӛзіндік жҧмысын тиімді 

ҧйымдастыруға аударылуы тиіс. Білім беруге 
қазіргі кӛзқарастан шыға отырып, ӛзіндік 

жҧмысты біз оны жоспарлауда оқытушының 
серіктес қатысуында және нақты нәтижеге қол 

жеткізуді бағалаудағы нақты жҥйеде жҥзеге 
асырылатын, кәсіби білім беру бағдарламаны 

меңгеру бойынша студенттің оқу-танымдық 

қызметінің тҥрі деп есептейміз. Ҧтымды 
ҧйымдастырылған бақылау оқытушыға ӛзінің 

қызметін талдауға, дер кезінде кемшілікті 
байқап, оны жоюдың жолдарын іздеуге, жеке 

жҧмысты жоспарлауға мҥмкіндік береді [2].  

Студентке орталықтандырылған оқыту 
мен білім беруді жҥзеге асыруда мынадай 

міндеттерді және бағалау критерийлерге негіз-
делуі тиіс: 

  студенттердің тҥрлі топтарын, олар-
дың сҧраныстарын қҧрметтеу және кӛңіл бӛлу;  

  оқудың икемді траекториясын ҧсыну;  

  қажет болған жағдайда оқытудың 
тҥрлі педагогикалық әдістері мен формаларын 

қолдану;  
  оқыту формалары мен педагогикалық 

әдістерге тҧрақты бағалау мен ӛзгерістер 

енгізу;  
  оқытушы тарапынан қажетті нҧсқау-

лық пен қолдауды қатар қамтамасыз етуде 
студенттің дербестігін ынталандыру;  

  «білім алушы – оқытушы» қарым-
қатынасындағы ӛзара сыйластықтың болуын 

ЖОО қамтамасыз етуі тиіс.  

Студенттің даралығы, еркіндікке ҧмты-
лысы, тҧлғалық және кәсіби ӛсуі, дербестігі, 

ӛзін-ӛзі қҧрметтеуі сияқты мінездемелерін оқу 
процесінде есепке алынуы тиіс.  Студенттің 

оқу жҥктемесін оның жеке қабілеті мен 

мҥмкіндіктерін есепке ала отырып қҧрастыру. 
Студенттің жеке оқу жоспарында білім беру 

бағдарламаларының деңгейлері бойынша 
барлық қҧрамдастары мен элементтерінің 

толық бейнеленуі кӛрсетілген. Оқу пәндеріне 

жазылудың нақты рәсімдерінің, оны жҥзеге 
асыру мен сақтау тәжірибесінің бар болуы тиіс. 

Сондықтан студенттердің оқу жетістіктерін 
және дайындық деңгейін бағалау. Қолданыс-

тағы білімді, дағдыны, машық пен қҧзыретті-
лікті бағалау жҥйесі, оның ҧлттық деңгейде 

қабылданған тәжірибеге сәйкестігі. Бағалау 

саясаты мен рәсімдері, ашықтығы және қол-
жетімдігі қарастырылады [2].  

Студенттердің қолданылатын бағалау 
критерийлері туралы, емтихандар және бақы-

лаудың басқа тҥрлері туралы ақпараттанды-

рылуы. ЖОО бекіткен білім бағдарламалары-

ның стандартталған тесттерінің немесе пәндер 

сҧрақтарының бар болуымен бағаланады. Сту-

денттердің білім бағдарламаларын норматив-
тік талаптарға сәйкес меңгеруі. Білім беру дең-

гейлері бойынша студенттердің оқу жҥктемесі. 
Аудиториялық жҥктеме, студенттердің ӛзіндік 

жҧмысы, оның ішінде білім беру деңгейлері 
бойынша оқытушының басшылығымен жҥргізі-

летін ӛзіндік жҧмысына байланысты болады. 

Әр студенттің академиялық жетістіктері бойын-
ша, білім алушылардың жетістіктері туралы 

жҥйелі жҥргізілетін деректерді жинақтаудың, 
мониторингтеу мен ақпаратты басқарудың 

электронды базасының бар болуы тиіс.  

Студенттердің білім сапасының ішкі 
мониторингтеу жҥйесінің бар болуы келесілер-

ге байланысты: 
  бағалау критерийлері мен әдістері, 

олардың ашықтығы, шынайылығы және әділ-
дігі;  

  қол жеткізілген оқу нәтижелерін тал-

дау, кҥтілген оқу нәтижелерімен салыстыру, 
басқарушы шешімдерді қабылдауы;  

  емтихан рәсімдеріне бірнеше оқыту-
шылардың қатысуы;  

  бағалау ережелерінде жеңілдетілген 

жағдайлардың, егер бар болған жағдайда қол-
дануы;  

  бағалауда Ҧлттық деңгейдегі қабыл-
данған ережелердің сақталуы.  

Жоғарыда айтылғандар оқу орнында 
студенттердің ӛтінімін/апелляциясын қарас-

тыруда қолданатын ресми рәсімдердің бар 

екендігін кӛрсетеді. ЖОО-да қол жеткізілген 
оқу нәтижелерімен кҥтілген нәтижелерді са-

лыстыра отырып, тҧрақты талдаудың жҥргізілуі 
тиіс.  

Сонымен қатар студентке бағыталған 

оқытуда стандарттың жалпы ережелеріне де 
сҥйенсек болады. Олар:  

  Студент білім беру бағдарламаларын 
жҥзеге асыруда басты қатысушы болып табы-

лады, сондықтан оқу процесінің сапасын қам-

тамасыз етуде ең алдымен оның қызығушы-
лықтары ескеріледі және оқыту студентке 

орталықтандырылған болуы керек.  
  ЖОО-да бағдарламаларды жҥзеге 

асырудағы оқыту әдістері студенттерді оқу 
процесіндегі белсенді рӛлге ынтыландыруы 

тиіс.  

  Оқыту нәтижелерін бағалау процесі 
студентке орталықтандырылған оқытудың 

ҧйымдастыру тиімділігін кӛрсетуі тиіс. 
Осылайша, ақпараттық коммуникация-

лық технологиялар пәнінде студентердің белгі-

лі бір шарт қойылу арқылы, керекті білімді ӛз 
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The article describes a method of student-centred teaching technologies of the higher education, especially in 
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бетімен шығармашылық жҧмыстар жасау арқы-

лы, ӛз бетімен оқулыққа керек ақпараттарды 

тауып, оны шығармашылық тҥрде ӛндіру ар-
қылы керекті ой тҧжырымдамасын жасап және 

қорытынды алу мақсатында студент оқу 
процесінен, ӛз бетімен білім алуға қабілетті 

болады дегенді меңзейді. Ол студентердің 
кҥрделі сипаттағы оқулық тапсырмалардың 

бірге жасалған жҧмыстарында да негізделеді, 

яғни студентердің кооперациясы арқылы 
тапсырманы ҧжымдық тҥрде бірге жасалған 

кҥштері арқылы мәселені шешуі. Кооперативті 
оқу студентердің ӛзара оқудың барлық 

шарттарын жасау арқылы студенттердің 

білімдері мен икемдерін біріктіруге септігін 
тигізеді. Кооперативті оқуда студентер жҧпта-

сып немесе кіші топтар қҧру арқылы, жҧмыс 
жасай отырып олар мҧғалімдерге немесе 

ӛздерінің академиялық топтарына ӛзінің 
коллективтік жҧмысының қорытындысы жайлы 

толық есеп беріп отырады. Оқытушылардан 

студентер ҥшін алынған білімді қайта жасауды 
қамтамасыз ететін қарапайым орындау ғана 

емес, оларды жаңа, ерекше жағдайларда 
пайдалана алатын шығармашылық тапсырма-

лардың қойылуы талап етіледі. Осы кезде, 

тапсырмаларды орындай отырып, студентер ӛз 
бетінше болашақ кәсіби қызметтеріне ӛте тиім-

ді болатын жаңа білім, қабілет және шеберлік-
терге (әсіресе, қалыпты емес жағдайда шешім 

қабылдау және сараптау шеберліктері) ие 
болады. 

Осыған байланысты «Жалпы медици-

на» мамандығының ақпараттық-коммуникация-
лық технологиялар пәні жҥргізілген бірінші 

курс студентерінің бірнеше топтарына 
сауалнама жҥргізілді. Онда қойылған сҧрақтар 

нәтижесі бойынша осы студентке орталықтан-

дырылған оқытудың студентке тиімділігі неме-
се тиімсіздігі мен қатар қажетсіз деген ҥш 

пікірге бӛлінді. 90% студент тиімді, 8% тиімсіз 
десе, ал қалған 2% қажетсіз деген пікірді 

білдірді. Жасалған жҧмысты және осы пікірлер-

ді ескерсек осы студентке орталықтандырыл-

ған оқыту тиімді деп есептейміз. 
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В представленной статье описывается метод использования студентоцентрированного обучения среди 
студентов, особенности формирования полученных анкетных данных, а также преимущества и недостатки 
применения описанного метода.  

Описаны особенности создания учебной нагрузки с учетом индивидуальные способности студента. 
Каждый  студент  имеет  индивидуальный  учебный  план,  в  котором  отражены  весь  спектр  обязательных 
элементов и их разделы, составленные на основе рабочей программы. В ходе изучения информационно-
коммуникационных технологий перед студентами стоят задачи, в ходе решения которых студенты имеют 

возможности  использовать  все  виды  творческих  умозаключений,  широкий  информационный  ресурс  для 
получения определенного результата. Характеризуется эффективность применения студентоцентрированного 
обучения для студентов. 

Ключевые слова: студентоцентрированное обучение, образовательные технологии, технология модуль-
ного обучения, проектные технологии, проблемное обучение  


