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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, 
Информатика кафедрасы 

 
МАҚСАТТЫ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ЖАЛПЫЛАМА АЛГОРИТМІН ОҚУ-ТӘРБИЕ ҤДЕРІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ 

 
ҚР білім саласын 12 жылдық оқуға кӛшіру,  ӛмір бойы білім алуды адам мұқтаждығына айналдыратын жүйе құру, ҚР БҒМ-нің қазіргі 
ең кӛкейтесті мәселесі. Мәселені шешудің кӛптеген жолдары ұсынылуда. Мақалада жалпылама мақсатты іс-әрекет оқу және 
тәрбие жұмыстарындағы алатын орынын анықтау және  іс-әрекетті оқу және тәрбие жұмыстарында пайдалану үшін, оның 
параметрлерін есептеу жолдары мамандар назарына ұсыну. 
Түйінді сөздер: іс-әрекет, оқу-тәрбие үдерісі, жалпылама алгоритм, қажеттілік, қабілеттілік, мүдделілік. 

 
КСРО-да жиырмасыншы ғасырдың 70-жылдары ђске 
асырылған жаппай орта бђлђм реформасы, ҚР бђлђм 
саласында элиталық орта бђлђм мекемелерђ мен ЖОО 
мекемелерђнђң жаппайлық сипат алуы бђлђм мен оқытушы-
мҧғалђм беделђн тӛмендетуге алып келгенђ белгђлђ. Ал 
информациялық технологиялар мен кеңђстђктђң жаппай 
қолданысқа ие болуы жас ҧрпақты тәрбиелеу ђсђне 
айтарлықтай нҧсқан келтђрђп отыр. 
Ел болашағы қоғамның әрбђр ҧрпағының қандай болып 
қалыптасатындығына, яғни бђлђм саласының қалай 
дамитындығына, тђкелей байланысты. Қазђргђ кезде 
қазақстандық қоғам осыны анық тҥсђндђ де, бђлђм саласын 
реформалауға бет алды. Оның мысалы – ҚР бђлђм саласын 12 
жылдық оқуға кӛшђру мәселесђнђң қойылуы. Ал 2014 жылғы, 
Мәңгђлђк Ел идеологиясына негђзделген Жолдау аталған 
мәселенђң ђске асырылуын жаңа салаға бағыттады деп толық 
сенђммен айтуға болады [1].  
Мәңгђлђк Ел - ӛмђр бойы бђлђм алу қҧзыреттђлђгђ қалыптасқан 
адамдар ӛмђр сҥретђн ел. Сондықтан,  ӛмђр бойы бђлђм алуды 
адам мҧқтаждығына айналдыратын жҥйе қҧру - ҚР БҒМ-нђң 
қазђргђ ең кӛкейтестђ мәселесђ. 
Ҧсынылып отырған мақаланың мақсаты – мақсатты ђс-
әрекеттђң жалпылама алгоритмђн оқу-тәрбие жҧмыстарында 
пайдалану ҥшђн оның параметрлерђн есептеу жолдарын 
мамандар назарына ҧсыну. 

Шындығында, адам дҥниеге келгеннен бастап қоршаған 
ортамен қарым-қатынаста болады. Қарым-қатынас арқылы 
ол ӛзђн және ӛзђнђң ӛзгеруђ арқылы қоршаған ортаны 
ӛзгертедђ.  
Әдетте адам мен қоршаған ортаның қарым-қатынасы 
диалог, яғни бђр-бђрђне кезектесе отырып әсер ету арқылы 
ђске асырылады. Мәселен, қоршаған ортаның адамға әсерђ 
оның дҥниетанымының жҥйелђлђгђн бҧзып, адамды 
жҥйелђлђктђ қалпына келтђру ҥшђн ђс-әрекет жасауға 
мәжбҥрлейдђ. 
Қоршаған орта жасаған әсерге жауап ђс-әрекеттђ мақсатты ђс-
әрекеттђң жалпылама алгоритмђн (МІЖА) пайдалану арқылы 
жоспарлаудың ӛмђр бойы бђлђм алуды адам мҧқтаждығына 
айналдырудағы артықшылықтары кӛп. Әрине, 
жоспарлаудың қаншалықты нәтижелђ болатындығы 
адамның бђлђмдђлђк қорына, алгоритмнђң адам ҥшђн 
қаншалықты қҧнды екендђгђне, адамның МІЖА-нђ орындау 
қажеттђлђгђнђң, мҥмкђндђгђнђң және мҥдделђлђгђнђң бар немесе 
жоқ екендђгђне, бар болса, олардың ӛзара ҥйлесђмдђлђктерђнђң 
қандай екендђгђне байланысты. 
Осыған байланысты, МІЖА-ны орындау қажеттђлђгђ, 
мҥмкђндђгђ және мҥдделђлђгђ арасындағы ҥйлесђмдђлђк 
ахуалдарына байланысты, алгоритмнђң орындалу 
нәтижесђнђң сипаттамаларын қарастыралық (кесте - 1): 

 
Кесте 1 - алгоритмнђң орындалу нәтижесђнђң сипаттамалары 

Рет N 
Қажеттђлђк  (x1) 

Қабђлеттђлђк 
(x2) 

Мҥдделђлђк 
(x3) 

Салдары 

1 + - - МІЖА ђске асырылмайды 
2 - + - МІЖА ђске асырылмайды немесе 

формальдђ тҥрде, қанағаттану сезђмђнсђз, 
ђске асырылады. 

3 - - + МІЖА ђске асырылмайды. Арман кҥйђнде 
қалады. 

4 x1 < x2 x2 >x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. 

5 x1 = x2 x2 =x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. 

6 x1 > x2 x2 <x1 - Адам МІЖА-ға енжар қарайды. Алайда 
оны ђске асырады. 

7  x1 < x3 - x3> x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. 

8 x1 = x3 - x3 = x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. 

9 x1 > x3 - x3<x1 Адам  МІЖА-ға мҧқтаж. Оны ҥйренгђсђ 
келедђ. Қоршаған орта мҧқтаждықты 
жоғарылатуға тырысады. 

10 - x2 < x3 x3> x2 Адам  МІЖА-ны орындауға тырысады. 
Алайда қоршаған орта мҧны 
болдырмауға тырысады. 
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11 - x2 = x3 x3= x2 Адам  МІЖА-ның орындалу деңгейђн 
сақтауға тырысады. Алайда қоршаған 
орта мҧны болдырмауға тырысады. 

12 - x2 > x3 x3< x2 Адам  МІЖА-ның орындалу деңгейђн 
тӛмендетуге, қоршаған орта МІЖА-ны 
орындатпауға тырысады. 

13 x1 < x2 x2 < x3 x3> x1 Адам қабђлеттђлђктђ жоғарыла-уға, ал 
қоршаған орта тӛмендетуге тырысады. 
Арала-ындағы қарама-қайшылық конф-
иктђге, тђптђ антогонизмге, алып келуђ 
мҥмкђн. 

14 x1 < x2 x2 = x3 x3> x1 Адам қабђлеттђлђктђ осы деңгейде 
сақтауға, ал қоршаған орта тӛменетуге 
тырысады. Арала-рындағы қарама-
қайшылық конфликтђге, 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

15 x1 < x2 x2 > x3 x3< x2 Адам да, қоршаған орта да қабђ-
леттђлђктђ тӛмендетуге тырысады. 
Араларында әрђптестђк орнауы мҥмкђн. 

16 x1 = x3 x2 < x3 x3> x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

17 x1 = x3 x2 = x3 x3 = x1 Ең идеалды жағдай. Адам мен қоршаған 
орта арасында толық әрђптестђк 
орнайды. 

18 x1 = x3 x2 > x3 x3< x2 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

19 x1 > x2 x2 < x3 x3> x2 Адам да, қоршаған орта да қабђ-
леттђлђктђ жоғарылатуға тырыса-ды. 
Араларында әрђптестђк ахуал орнауы 
мҥмкђн. 

20 x1 > x2 x2 = x3 x3<x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
сәйкессђздђк тҥсђнђспеушђ-лђкке алып 
келуђ мҥмкђн. 

21 x1 > x2 x2 > x3 x3<x1 Адам мен қоршаған орта арасын-дағы 
қарама-қайшылық конфлик-тђге, 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

22 x1 < x3 x2 > x1 x3< x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

23 x1 < x3 x2 > x1 x3= x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ 
тӛмендетуге тырысады. Адам мен 
қоршаған орта арасындағы сәйкессђздђк 
тҥсђнђспеушђлђкке алып келуђ мҥмкђн. 

24 x1 = x3 x2 > x1 x3< x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

25 x1 = x3 x2 < x1 x3> x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  сақтауға 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

26 x1 > x3 x2 < x1 x3= x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  тӛмендетуге 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

27 x1 > x3 x2 < x1 x3> x2 Қоршаған орта қажеттђлђктђ тӛмендету 
арқылы қабђлеттђлђктђ  жоғарылатуға 
тырысады. Адам бҧған қарсы емес. 

 
Келтђрђлген ахуалдар адамның мђнез-қҧлқының себептерђн 
сипаттайды. Мәселен,  қажеттђлђк қабђлеттђлђктен 
айтарлықтай артық болғанда, адам қауђпсђздђк мәселесђне 
басымдық бередђ. Мҥдделђлђк қажеттђлђктен кем болса, 
қоршаған ортаның ерекшелђгђне бейђмделуге, ал артық 
болса, қоршаған ортаны ӛзђнђң  жеке-даралық 
ерекшелђктерђне бейђмдеуге тырысады. Параметрлер ӛзара 
жақын болғанда ғана, адам қоршаған ортамен ҥйлесђмдђ ӛмђр 
сҥруге ҧмтылады. 
Сондықтан, мәселен, шәкђрттђң нелђктен осындай мђнез-
қҧлық кӛрсеткенђн бђлу немесе адамның мђнез-қҧлқын 
тәрбиелеуде сәйкес ахуал қалыптастыру ҥшђн келтђрђлген 
қажеттђлђк, қабђлеттђлђк, мҥдделђлђк параметрлерђнђң 
мәндерђн есептей алу ӛте маңызды [2]. 

МІЖА-ны l шәкђрт орындайтын болсын және l-шәкђрттђң 
бђлђмдђлђк қоры r(l), (l=1, 2, …, k),  ал ђ-операциянының 
қҧндылығы v(i), (ђ=1, 2, …, n) болсын.  
Бђлђмдђлђк қоры мен операция қҧндылығы шәкђрттер мен 
операцияларды реттеп, олардың қарым-қатынастағы 
орындарын анықтайды. Сонымен бђрге, шәкђрт пен операция 
арақатынасы мҥмкђндђк, қызығушылық және қажеттђлђк 
кӛрсеткђштерђн де анықтауға мҥмкђндђк бередђ. 
l-шәкђрттђң ӛзђнђң r(l) бђлђмдђлђк қорынан  ђ-операцияны (ђ=1, 
2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛле алатын ҥлесђ, ђ-операцияны 
l-шәкђрттђң дҧрыс орындау мҥмкђндђгђ деп аталынып, х1(l,i) 
тҥрђнде белгђленедђ,  
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(0 x1(l,i) 1), 



n

l

ilx
1

1 1),( . 

 
l-шәкђрттђң (l=1, 2, …, k) ӛз бђлђмдђлђк қорынан ђ-операцияны (ђ=1, 2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛлгђсђ келетђн ҥлесђ, ђ-операцияны l-
шәкђрттђң дҧрыс орындауға қызығушылығы  деп аталынып, x2(i,l) тҥрђнде белгђленедђ,  
 

                         (0 x2(l, i) 1), 



n

l

ilx
1

2 1),( . 

 
l- шәкђрттђң (l=1, 2, …, k) ӛз бђлђм қорынан ђ-операцияны (ђ=1, 2, …, n) дҧрыс орындау ҥшђн бӛлуђ тиђс ҥлесђ, ђ-операцияны l-шәкђрттђң 
дҧрыс орындау қажеттђлђгђ деп аталынып, x3(l,i) тҥрђнде белгђленедђ,  

(0 x3(l,i) 1), 



n

l

ilx
1

3 1),( . 

Егер, x1(l,i) – орнықты жағдайда  l-шәкђрттђң i-операцияны дҧрыс орындау мҥмкђндiгi болса, онда v(i) x1(l,i) - шәкђрттђң осы 
мҥмкђндiктi iске асыру ҥшiн жҧмсайтын бiлiмдiлiк қоры мӛлшерiн бiлдiредi. Жҧмсалатын бiлiмдiлiк мӛлшерiнiң, екiншi жағынан, x2 
z(i,l) r(l) болатынын кӛру де қиын емес.  
Сондықтан, қызығушылық анықтамасынан  
 

v(i) x1(l,i) = r (l) x2(l,i)                                   (1) 
 
теңдiгi шығады. 
Ол- v(i)  және r(l) шамаларын, мҥмкiндiктер және қызығушылықтар арқылы ӛрнектеуге мҥмкiндiк бередi. 
Шындығында, (1) тендiк i бойынша қосындыланса, онда 
 

v(i) x1(l,i) = r(l) x2(l,i) 
x2(l,i) =1 болғандықтан 
       

r(l) = v(i) x1(l,i) , l=1,2,…,k.   (2) 
 
(1) теңдiктђ 1 бойынша қосындылау арқылы,  x1(l,i) =1   теңдiгi негiзiнде, 
 

v(i)= r( l) x2(l,i), i=1,2,…,n   (3) 
 
ӛрнегi алынады. 
Сонымен, әрбiр шәкђрттђң бђлђмдђлђк қоры – коэффициенттерi ретiнде операциялардың қҧндылықтары мӛлшерђ алынған 
мҥмкiндiктер қосындысына тең. Ал, әрбiр операция қҧндылығы – коэффициенттерi ретiнде бђлђмдђлђк қоры ҥлестерi алынған 
шәкђрттердђң қызығушылықтары қосындысына тең. 
 (3) және (4) формулаларды пайдаланып, әрбђр шәкђрттђң бђлђмдђлђк  қоры мен әрбђр операцияның қҧндылығын бiр мәндi есептеуге 
болады. Ол ҥшiн, мысалы, (3)-тi (4)-ке қойып, 
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жҥйесiнен v(i), (i=1,2,…n), анықталады да, (3)-тен r(l), (l=1,2,…k), есептелiнедi. 
 
Жҥйе, мысалы, шәкђрттђң жеке ерекшелiктерi, яғни оның 
мҥмкiндiктерi мен қызығушылықтары белгiлi болғанда, 
шәкђрттђң бђлђмдђлђк қоры, ал операцияларды қҧндылығы 
бойынша реттеуге мҥмкiндiк жасайды. 
Әрине, операцияны мӛлшерлiк бағалау арқылы алынған 
мҥмкiндiк пен қызығушылық, қажеттђлђк, жеке-жеке алып 
қарағанда, адам мен iс-әрекет арасындағы байланыстарды 
сипаттай алмайды. Кең ауқымды сипаттамалар осы 
мҥмкiндiктердiң және қызығушылықтардың ӛзара 
байланыстары арқылы алынады. Мҧндай кең ауқымды 
байланыстар мысалы ретiнде, iс-әрекет операцияларының 
ҥйлесђмдђлђк шамасын келтiруге болады.  
lс-әрекеттiң ҥйлесђмдђлђк шамасы - оның операцияларының 
орындалу мҥмкiндiктерi, қызығушылықтары, қажеттђлђктерђ 

бойынша бiр тектес болу дәрежесi. Егер операциялардың 
орындалу мҥмкiндiктерi, қызығушы-лықтары, 
қажеттђлђктерђ ӛзара жақын болса, iс-әрекеттiң жақсы 
ҥйлескендђгђ. Ал, егер бiр операцияның мҥмкiндiгi, 
қызығушылығы, қажеттђлђгђ, басқа операциялардың 
орындалу мҥмкiндiктерiнен, қызығушылықтарынан, 
қажеттђлђктерђнен анағҧрлым жоғары болса, онда iс-
әрекеттiң ҥйлескендђк дәрежесiнiң тӛмен болғаны. 
Қазђргђ ғылымда шама мәндерђнђң бђр-бђрђнен ауытқу 
мӛлшерђнђң шамасы  ретђнде дисперсия мәнђ қабылданған. 
Бҧл жағдай, iс-әрекеттiң операцияларының ҥйлесђмдђлђк 
шамасын тӛмендегђше анықтауға мҥмкђндђк жасайды: 
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Қабђлеттђлђк x1 =1- D(х1(l,1), х1(l,2), …, х1(l,n));   
Қажеттђлђк x2 =1- D(x2(1,l), x2(2,l), …, x2(n,l));  
Мҥдделђлђк x3=1- D(x3(l,1), x3(l,2), …, x3(l,n)), (l=1,2,…, k). 
 
Шәкђрттђң МІЖА-ны нәтижелђ орындау қабђлеттђлђгђ, қажеттђлђгђ және мҥдделђлђгђ шамаларының жиынтығы, осы  МІЖА-ны 
орындау қҧзђреттђлђгђн 
 

x4 = 1- D(x1, x2, x3) 
  
тҥрђнде анықтауға мҥмкђндђк бередђ.  
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немесе, бҧл жҥйеге эквиваленттђ 
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жҥйелерђн қарастыралық.  
 
Бҧл жҥйелердегђ  
b1, b2, b3 коэффициенттерђ, сәйкесђнше, қҧзђреттђлђк  
тереңдђгђ, қҧзђреттђлђк ауқымы және қҧзђреттђлђк кӛлемђ  деп 
аталады. Ал  (2) ӛрнектегђ x1+x2 –қҧзђреттђлђк тереңдђгђ, x1x2 – 
қҧзђреттђлђк ауқымы, (x1+x2)x3 – дҥниетаным ауқымы, x2x3 – 
мђнез–қҧлық  ауқымы, x1x3 – бђлђмдђлђк ауқымы деп аталады.  
Бҧл тҧжырымдардан келесђ ҧғымдар алынады. 
Адамның бђлђмдђлђк қоры – мҥддеге сай игерђлген әлеуметтђк 
тәжђрибе. Мђнез–қҧлық  – мҥддеге сай сҧраныс. Дҥниетаным 
– әлеуметтђк тәжђрибе мен сҧраныстың мҥддеге сай 
қҧрылымы. Қҧзђреттђлђк – жалпыланған қабђлет, сҧраныс 
және мҥдде.  

Сонымен, МІЖА-ны орындау мҥмкђндђгђ, қызығушылығы 
және қажеттђлђгђ шамалары белгђлђ болған жағдайда МІЖА-
ны орындау қабђлеттђлђгђн, қажеттђлгђн, мҥдделђлђгђн, МІЖА-
ны орындау қҧзђреттђлђгђн есептеуге болады.  Керђсђнше, 
МІЖА-ны орындау қҧзђреттђлђгђ берђлген жағдайда МІЖА-ны 
орындау мҥмкђндђгђ, қызығушылығы және қажеттђлђгђ 
шамаларын есептеуге мҥмкђндђк бар.   
Олай болса,  МІЖА-ны оқу-тәрбие жҧмысында пайдалану бҧл 
ҥдерђстђ толық компьютерлендђруге кӛшуге және оқу 
мекемесђн тәрбие мекемесђне  айналдыруға жағдай жасайды.  
МІЖА-ны орындау мҥмкђндђгђ есептей бђлу ғана қажет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО АЛГОРИТМА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
 
Резюме: Переход к 12-летнему образованию, построениу системы, превращающая пожизненногообразования в потребность человека, 
является актуальноой задачей МОН РК.  Предлагаются многочисленные пути решения этой задачи. В данной статье излагается методы 
вычисления значении параметров обобщеного целенаправленного действия для определения место обобщенного действия в делах 
обучения и воспитания и использования их в учебно-воспитательном процессе. 
Ключевые слова: действие, учебно-воститательный процесс, обобщенный алгоритм, необходимость, способность, интерес. 
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USING THE GENERALIZED ALGORITHM OF PURPOSEFUL ACTION IN THE PROCESS OF TRAINING AND EDUCATION 
 
Resume: The transition to 12-year education, building a system that turns lifelong learning in the human need is aktualnooy task MES. Are 
numerous ways to solve this problem. This article describes methods of calculating the value of the parameters of generalized purposeful 
action to determine the location of a generalized action in matters of training and education, and their use in the educational process. 
Keywords: action, educational vostitatelny process generalized algorithm, the need, ability, interest. 
 


