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Биология мамандығы бойынша білім алушылардың көптілді 
білім беру ортасына бейімделуі

Аннотация. Мақалада  еліміздегі көптілді білім беру жүйесі бойынша студенттердің білім 
беру ортасына бейімделуі қарастырылды. Білім алушыларға көп тілді үйрету үшін организмнің  
бейімделу әлеуетін анықтауға арналған тестілеу мен сауалнама жүргізілді. Сауалнама мақсаты 
білім алушылардың ағылшын және орыс тілдеріндегі  пәндерді оқу кезіндегі оқу әрекетінің ішкі 
және сыртқы мотивациясын анықтау болды. Ал тестілеудің мақсаты организмнің қоршаған орта 
жағдайларына бейімделуінің жай- күйі туралы толық мәлімет алу болды. Оған қоса, көптілде 
оқылатын пәндердің сынақ - емтихан ведомостін салыстыра талдау жүргізілді. Зерттеу қорытындысы 
бойынша студенттердің көптілді білім алу орта жағдайларына бейімделуі организмнің бейімделу 
әлеуетіне тікелей байланысты болатындығы тестілеу мен сауалнама алу барысында толықтай 
анықталды. Сонымен қатар білім алуға ұмтылысы да бейімделу процесіне әсер етеді.

Түйін сөздер. интернационализациялау, танымдық жұмыстар, физиологиялық көрсеткіш, 
мотивация, адаптация, организм.

Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саясаты білім беру кеңістігін интернационализациялау 
мен бірнеше тіл білетін мамандар даярлауды жүзеге асыруға бағыт алуда. Білім беруді 
жетілдірудің басты  механизмі болып  көптілді білім беруді енгізуді жүзеге асыру болып 
табылады. Қазіргі білім берудің маңызды стратегиялық міндеттеріне отандық білім берудің 
тамаша дәстүрлерін сақтай отырып, жастардың халықаралық деңгейдегі білім сапасына 
қол жеткізуіне мүмкіндік жасау  [1]. 

Білім алушылардың көп тілді меңгеруге деген қызығушылықтарын арттыру үшін жаңа 
бағдарламалар мен әдістемелерді ұйымдастыру. Білім алушылардың көп тілді меңгергеннен 
кейін оларда болатын мүмкіншіліктер туралы қосымша ақпарат беру.Тәжірибелік, топтық 
және танымдық жұмыстар жасау арқылы білім алушыларды көп тілді үйренуге бейімдеу. 

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі инновациялық дамуы 
тұжырымдамасында» шетелдік әріптестермен қарым-қатынасқа түсе алатын жаңа 
формациядағы маманды тілдік дайындау қажеттілігі айтылған [2,3]. Тұжырымдамада 
«Білім берудегі бәсекеге қабілеттіліктің басты критерийлері құзыреттіліктердің ұлттық 
жүйесінің қалыптасуы мен қазақстандық жоғары білімнің әлемдік білім беру нарығындағы 
беделін көтеру» деп атап көрсетілген. Бүгінгі таңда мәдени қауымдастықтардың қарқынды 
интеграциясы жағдайында білім берудің классикалық моделі де өзінің базалық негіздерін 
сақтай отырып, жаңа идеяларды жинақтап қабылдай отырып, біртіндеп өзгеріске ұшырауда 
[4].

Зерттеу жұмысының мақсат-міндеттеріне сәйкес 2016-2017 оқу жылы 5В011300 - 
Биология мамандығы бойынша көптілді топтарда оқитын студенттер арасында олардың 
көптілді білім беру ортасына бейімделуін анықтауға арналған зерттеулер сериясы жүргізілді. 
Студенттердің оқу ортасына бейімделуін анықтау үшін мынадай әдістер қолданылды:

а) студенттердің оқу ортасына бейімделу әлеуетін анықтауға арналған тестілеу;
ә) білім алушылардың көптілді білім беру ортасына бейімделгендік деңгейін анықтау 

үшін сауалнама алу;
б) студенттердің көптілді меңгеру  жағдайындағы оқу әрекетінің тиімділігі көрсеткішін 

анықтау.
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Организмнің  бейімделу әлеуетін анықтауға арналған тестілеу организмнің қоршаған 
орта (физикалық, әлеуметтік) жағдайларына бейімделуінің жай- күйі туралы толық мәлімет 
алуға мүмкіндік береді.

Бейімделу әлеуеті (БӘ)-қоршаған ортаның алуантүрлі және өзгермелі жағдайларына 
адам организмінің үйренісуінің (бейімделуінің) деңгейін көрсететін көрсеткіш. Бұл 
тіршіліктің аса маңызды физиологиялық көрсеткіші. Бейімделу деңгейінің қалыптасуына 
стресс-факторлардың (дене және ой еңбегі, атмосфералық қысымның, температураның 
т.б. ауытқуы) әсерінен организмнің физиологиялық  жүйелері өзгерісінің (гипофиз 
бен бүйрекүсті бездері гормондары, жүйке жүйесі, жүрек- қантамырлар жүйесі, тыныс 
алу жүйесі және басқаларының) барлық кешені қатысады. Бұл ретте организмнің осы 
факторларға барынша қолайлы бейімделуін қамтамасыз ететін тұлғаның жаңа бейімді 
мінез-құлығы қалыптасады [5]. 

Бейімделу әлеуеті кешенді көрсеткіш болып табылады. Студенттердің оқу ортасына 
бейімделу әлеуетін анықтау үшін П.А.Филеши, Н.Н.Сивакова, А.П.Берсенева, Р.М.Баевский 
ұсынған  әдістемелік нұсқаманы пайдаландық. Ол үшін студенттердің жүректің жиырылу 
жылдамдығы (ЖЖЖ), систолалық артериялық қысым (САҚ), диастолалық артериялық 
қысым (ДАҚ) көрсеткіштері мен олардың жасы (Ж), дене салмағы (ДС) және бойының 
ұзындығы (БҰ) өлшенді.   Бұл көрсеткіштердің барлығы қоршаған ортаның алуантүрлі 
әсерлеріне организмнің бейімделуі үдерісінің қалыптасуы мен дамуында елеулі рөл 
атқарады және олардың регрессиялық қарым-қатынастарының деңгейі тұтас алғандағы 
бейімделу деңгейін сипаттауға мүмкіндік береді. БӘ критерийлері көптік регрессияның 
мынадай теңдеуімен есептеледі:

БӘ = 0,011(ЖЖЖ) + 0,014(САҚ) + 0,008(ДАҚ) + 0,014(жас) + 0,009(ДС) - 0,009(БҰ) - 
0,27.

Бейімделу әлеуеті көрсеткіштерінің сипаттамасы 1-кестеде келтірілген .
1- кесте — Бейімделу әлеуеті көрсеткіштерінің сипаттамасы

Бейімделу әлеуеті  
(балл)

Бейімделудің сипаты Организмнің функционалды жай-күйі 
деңгейінің сипаттамасы

2,1-ден төмен Бейімделу 
механизмдерінің күшеюі 

Организмнің функционалдық 
мүмкіндіктерінің жеткілікті немесе жоғары 

болуы
2,11 – 3,2 Қанағаттанарлық 

бейімделу
Организмнің функционалдық мүмкіндіктері 

функционалдық резерв есебінен қалыпты 
қызмет атқарады

3,21 – 4,3 Нашар бейімделу Организмнің функционалдық 
мүмкіндіктерінің төмендеуі

4,3-тен жоғары Бейімделудің болмауы Организмнің функционалдық 
мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі

а) Студенттердің бейімделгендік деңгейін анықтау үшін  «Оқу мотивациясын зерттеу 
әдістемесі» негізіндегі сауалнама қолданылды. Сауалнаманың мақсаты білім алушылардың 
ағылшын және орыс тілдеріндегі  пәндерді оқу кезіндегі оқу әрекетінің ішкі және сыртқы 
мотивациясын анықтау. 
Сауалнаманы жүргізу әдістемесі: сауалнама барысында студентке 20 сұрақ беріледі, 
жауапты (+) және (-) белгілерімен белгілейді. Сауалнама нәтижелерін өңдеу кезінде әрбір 
(+) бір балл болып есептеледі. Жиынтық балл неғұрлым жоғарырақ болса, соғұрлым ішкі 
мотивация жоғары болып есептеледі, яғни білім беру ортасына бейімделу де жоғары болып 
табылады. Жиынтық балл төмен болса сыртқы мотивация басым, бейімделгендік деңгейі 
төмен болып табылады.Бұл жағдайда бағалауды студенттердің өздері жүргізгендіктен 
бейімделгендік деңгейі субъективті болып табылады. 
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б) Студенттердің көптілді білім беру ортасындағы оқу жұмысына бейімделуін анықтау 
үшін көптілде оқылатын пәндердің сынақ-емтихан ведомостін салыстыра талдау жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелерін талдау. Зерттеудің бірінші сериясында студенттердің бейімделу 
әлеуеті көрсеткіштері анықталды. Жоғары курс студенттерінде бейімделу үдерісі өтіп 
кеткендіктен, зерттеуге 5В011300-Биология мамандығы бойынша, 1курс, Б-16-1 оқу тобы 
студенттері қатысты.  Б-16-1 оқу тобында 14 студент бар, олардың 13 қыз және 1ер бала. 
Жас шамасы бойынша 17 жастағы 12 студент, 18 жастағы 2 студентболды. Бейімделу 
әлеуетін анықтау екі рет (2016 жылдың қараша, 2017 жылдың ақпан айларында) жүргізілді. 

Зерттеу барысында алынған мәліметтерді салыстырмалы талдау алғашқы зерттеумен 
салыстырғанда кейінгі зерттеу көрсеткіштерінде бейімделу әлеуетінің сәл жоғарылағаны 
(орташа шама- 6,84%) тіркелді.  Зерттеудің басында 2студентте (14,28%) жоғары 
бейімделушілік тіркелді, оларда организмнің функционалды мүмкіндіктері жеткілікті 
немесе жоғары болып, жаңа жағдайға тез бейімделе алады. Ал кейінгі зерттеуде бұл 
көрсеткіш 3 студентті (21,4%)көрсетті. Қанағаттанаралық бейімделушілікті зерттеудің 
басында 8 студент(57,1%,), ал зерттеудің соңында  10 студент (71,4%)  көрсетті. Бұл 
студенттерде организмнің функционалды мүмкіндіктері функционалды резерв есебінен 
қалыпты қызмет атқарады, олар жаңа жағдайға бірден бейімделе алмайды.Бейімделу 
әлеуетінің нашар көрсеткішін зерттеудің басында 4 студент (28,57%)көрсетсе, ал көктемгі 
зерттеуде ол шама тек бір студентте ғана (7,14%) тіркелді.Бұл студенттерде бейімделу 
кезінде организмнің функционалды мүмкіндіктерінің төмендеуі байқалады, жаңа орта 
жағдайларына бейімделу ұзағырақ жүреді. Жүргізілген зерттеу барысында бейімделудің 
болмауы тіркелмеді. Бірінші курс студенттерінің бейімделу әлеуеті 1-суретте көрсетілген.

1-сурет – Студенттердің бейімделу әлеуеті көрсеткіші (%)

Осылайша, зерттеудің бірінші сериясында бірінші курс студенттерінің көпшілігі 
бейімделудің орташа әлеуетін көрсетті деп қорытындылауға болады, бұл бейімделу 
барысында организмнің биохимиялық та,физиологиялық та, психологиялық та 
функционалды резервтерін қалыпты деңгейде ұстап тұруға қажетті шаралар жүргізілу 
қажет екенін білдіреді. 
Зерттеу жұмысының екінші сериясында 5В011300-Биология мамандығы бойынша 
көптілді топтарда оқитын 1-3 курс студенттерінің бейімделгендік деңгейін анықтау үшін 
сауалнама алынды.  Сауалнамаға 20 студент қатысты.  Зерттелінушілердің бейімделгендік 
көрсеткішінің орташа шамасы 13,95 баллға тең болды. Бұл студенттердің көптілді білім 
беру ортасына бейімделгендік деңгейінің  жоғары екенін көрсетеді. Сауалнама нәтижелерін 
білім алушылардың жас шамасына қарай талдау үшінші курс студенттерінің бейімделгендік 
көрсеткіші бірінші және екінші курс студенттеріне қарағанда жоғарырақ болғанын көрсетті 
(2-сурет).
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2-сурет – Студенттердің бейімделгендік деңгейінің салыстырмалы көрсеткіші (баллмен)

Одан соң сауалнаманың әрбір сұрағына студенттердің берген жауаптарын талдадық:
Ағылшын және орыс тілінде оқытылатын пәндер өзімнің қабілеттерімді көрсетуге 
мүмкіндік береді.
        (+) 13 студент (65%),  (-) 7 студент (35%)

1. Ағылшын тіліндегі пәндер мен үшін қызық, мен бұл пәндер бойынша одан да көп  
нәрсе білгім келеді. 

 (+) 16 студент (80%),  (-) 4 студент (20%)
2. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқығанда мен үшін сабақ үстінде алған білім жеткілікті
        (+) 10 студент (50%),  (-) 10 студент (50%)
3. Ағылшын тіліндегі пәндер бойынша тапсырмалар маған қызық емес, мен оларды 

оқытушы талап еткендіктен орындаймын.
        (+) 8 студент (40%),  (-) 12 студент (60%)
4. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқу барысында кездескен қиындықтар мен үшін ол 

пәндердің маңызын арттырады. 
        (+) 15 студент (75%),  (-) 5 студент (25%)
5. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқу барысында оқуға ұсынылған оқулықтар мен оқу 

құралдарынан басқа қосымша әдебиеттерді оқимын.
        (+) 11 студент (55%),  (-) 9 студент (45%)
6. Ағылшын тілінде өткізілетін пәндер бойынша қиын теориялық мәселелерді 

қарастырмай-ақ қойса да болар еді деп есептеймін.
        (+) 10 студент (50%),  (-) 10 студент (50%)
7. Ағылшын тіліндегі пәндерді оқу барысында қиындыққа кездессем, мәселенің 

анығына жетуге тырысамын. 
        (+) 12 студент (60%),  (-) 8 студент (40%)
8. Ағылшын тілінде жүргізілетін пән сабақтарында менде «мүлдем оқығым келмейтін» 

сезім жиі болады.
        (+) 6 студент (30%),  (-) 14 студент (70%)
10.Тапсырмаларды белсенді түрде және оқытушының басшылығымен орындаймын.
        (+) 10 студент (50%),  (-) 10 студент (50%)
9. Ағылшын тіліндегі пәндер бойынша материалдарды мен топтастарыммен сабақтан 

тыс уақытта (үйде, үзілісте) талқылаймын.
        (+) 14 студент (70%),  (-) 6 студент (30%)
10. Тапсырмаларды өз бетіммен орындауға тырысамын, маған көмек көрсеткенді 

ұнатпаймын.
        (+) 10 студент (50%),  (-) 10 студент (50%)
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11. Тапсырмаларды мүмкіндігінше топтастарымнан көшіріп алуға тырысамын немесе 
біреуден жасап беруін өтінемін.

        (+) 3 студент (15%),  (-) 17 студент (85%)
12. Көптілді білім аса маңызды деп есептеймін және мүмкіндігінде көп білуге 

тырысамын.
        (+) 20 студент (100%),  (-) 0 студент 
13. Ағылшын тіліндегі пәндер бойынша мен үшін білімнен гөрі баға маңызды.
        (+) 7 студент (35%),  (-) 13 студент (65%)
14. Ағылшын тіліндегі пәндер бойынша тапсырмаларды орындамай келсем оған онша 

қайғыра қоймаймын.
        (+) 6 студент (30%),  (-) 14 студент (70%)
15. Мен бос уақытымды ағылшын тіліндегі пәндерге арнаймын.
        (+) 15 студент (75%),  (-) 5 студент (25%)
16. Ағылшын тіліндегі пәндер маған қиынырақ, мен тапсырмаларды өзімді күштеп 

орындаймын. 
        (+) 9 студент (45%),  (-) 11 студент (55%)
17. Егер қандай да бір себеппен мен ағылшын тіліндегі пәндерге қатыса алмай қалсам 

мен оған уайымдаймын.
        (+) 10 студент (50%),  (-) 10 студент (50%)
18. Егер мүмкіндік болса мен ағылшын тіліндегі пәндерді сабақ кестесінен (оқу 

жоспарынан) алып тастар едім.
        (+)2 студент (10%),  (-) 18 студент (90%)
Сауалнама сұрақтарына студенттердің жауаптарын талдай келе мынадай қорытынды 

жасауға болады: зерттеуге қатысқан студенттердің 60%-да ішкі мотивация жоғары, олар 
өзін дамытуға ұмтылады.  Бұл жағдайда ішкі мотивация  жаңа орта жағдайларына тез 
бейімделуге мүмкіндік жасайды. 

Зерттеудің  нәтижесі бойынша төмендегідей қорытынды жасауға болады: студенттердің 
көптілді білім алу ортасы жағдайларына бейімделуі организмнің бейімделу әлеуетіне 
тікелей байланысты, сонымен бірге білім алуға ұмтылысы да бейімделу процесіне әсер 
етеді. Көптілді білім беру өзінің көпқырлы және көпаспектілі болуына байланысты 
бірнеше ғылым салаларының зерттеу нысаны бола алады. Көптілді білім берудің теориясы 
мен әдіснамасы ғылыми-педагогикалық циклдың логикасын: көптілді білім беруді 
ұйымдастырудың педагогикалық шарттарын анықтайтын  жалпы  педагогикалық заңдар 
мен заңдылықтарды, теориялық тәсілдер мен принциптерді есепке ала отырып жасалуы тиіс. 
Бұл көптілді білім берудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдауға, мазмұнын анықтауды 
негіздеуге, сонымен бірге әдістерін, формаларын, құралдарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Көптілді білім берудің дамуы саласындағы зерттеулер, заманауи педагогика ғылымында 
көптілді білім беру үшін әдіснамалық маңызы бар бірнеше теориялық тұжырымдамалардың 
қалыптасқанын көрсетті. Ғылыми идеялардың қарастырылу жағдайын жүйелік-тұтастық 
тұрғыдан зерттеу мен,  мақсатқа сай интерпретация жағдайында көптілді білім берудің 
теориялық-әдіснамалық базасын құрай алатын,  педагогикалық тәсілдер мен принциптердің 
бірқатар жиынтығы бар екенін көрсетеді. 
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Адаптация обучающихся по специальности биология к полиязычной образовательной среде

Аннотация. В статье рассматривается адаптация студентов к образовательной среде 
многоязычной системы образования в стране. Студенты были опробованы и опрошены, чтобы 
определить адаптивный потенциал тела для обучения многоязычию. Цель анкеты заключалась 
в определении внутренней и внешней мотивации студентов при изучении предметов на 
английском и русском языках. Целью теста было узнать больше о состоянии адаптации организма 
к окружающей среде.Кроме того, был проведен сравнительный анализ тестов и экзаменов для 
изучения нескольких дисциплин. По результатам исследования адаптация студентов к условиям 
многоязычного образования напрямую связана с адаптивным потенциалом организма, что стало 
ясно при тестировании и опросе. В то же время стремление к образованию также влияет на процесс 
адаптации.

Ключевые слова. интернационализация, познавательная работа, физиологический индекс, 
мотивация, адаптация, организм.
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Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kyzylorda, Kazakhstan
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Adaptation of students in the field of Biology to a polylingual educational environment
 

Abstract: The article examines the adaptation of students to the educational environment of the 
multilingual education system in the country. The students were tested and surveyed to determine the 
body’s adaptive potential to teach multilingualism. The purpose of the questionnaire was to determine the 
internal and external motivation of students in the study of subjects in English and Russian languages. The 
purpose of the test was to find out more about the state of the organism adaptation to the environment.In 
addition, a comparative analysis of test and examination records for multiple disciplines studied. According 
to the results of the study, adaptation of students to the conditions of multilingual education was directly 
related to the adaptive potential of the organism, as it became clear during the testing and questioning. At 
the same time, aspiration to education also affects the adaptation process.

Keywords: internationalization, cognitive work, physiological index, motivation, adaptation, organism.
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ЖОО-да студенттік орталықтандырылған оқытуды ұйымдастыру

Аннотация. Мақалада студенттік орталықтандырылған оқытудың негізінде ЖОО инновациялық 
білім беру үдерісін құрудың тактикасы мен стратегиясы қарастырылған. Авторлар ЖОО оқу 
үдерісінде студенттерді даярлау кезінде қолданылатын интерактивті білім беру технологиялары мен 
білім беру әдістерінің негізгі түрлеріне талдау жасаған. Білім беру бағдарламаларының форматтары, 
оқу үдерісін жоспарлау жүйесі, білім берудің кредиттік технологиясына сәйкес пәндердің оқытылу 
әдістері сипатталған. 

Мақалада студенттерді оқытудың белсенді әдістерін енгізуді талап ететін білім беру 
бағдарламаларын жаңғыртудың заманауи тенденциялары көрсетіледі, сыныптағы іс-әрекеттердің 
қысқартылуын, әсіресе лекцияларды және студенттердің өзіндік жұмыс көлемін арттыруды 
ұсынады. Авторлар оқу процесін ұйымдастыруда негізгі назарды интерактивті оқыту әдістерін 
қолдануға, топтың барлық студенттерін оқу процесіне қосуды ескере отырып өткізуге аударады. 
Интерактивті білім беру технологиясының негізгі түрлері және университеттің оқу процесінде 
қолданылатын студенттерді даярлаудағы оқыту әдістері ерекшеленген.


