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Нәтижеге бағытталған педагогикалық мақсаттарды қою технологиясы

Аннотация. Студенттердің бойындағы білім, іскерлік, дағдыларының қалыптасу деңгейін 
анықтау, өлшеу және бағалау сұрақтары қазіргі уақытта оқыту тәжірибесіндегі негізгілерінің бірі 
болып табылады. Берілген мақалада когнитивті, аффективті және психомоторлы аймақтағы іс-
әрекет таксономиясы қарастырылады. Мақалада таксономия ұғымының анықтамасы беріліп, әр 
аймақтың сипаттамалары берілген.

Жалпы Блум таксономиясын көптеген ғалымдар бірнеше рет сынға алған болатын, бірақ бұл 
таксономия әлемдік тәжірибеде әлі күнге дейін қолданылуда. Өйткені таксономия ұсынатын 
мақсаттарды қою тәсілі өзінің жоғары инструменталдығымен ерекшеленеді және оқыту мақсаттары 
студенттердің әрекеттерінде айқындалып, оқыту нәтижесі арқылы тұжырымдалудан тұрады. 
Осыған орай, эмоционалды және психомоторлы аймақ үшін оқыту мақсаттары және олардың 
категориялары сипатталған. Сонымен қатар студенттерді үздіксіз бағалау процесінде белгілі 
бір таксономияны қолдану мүмкіндіктері анықталған. Оқытудың нәтижесін сипаттау үшін, іс-
әрекет пен қимылды білдіретін етістіктерге ерекше көңіл аударылады, себебі оқыту нәтижесін 
жобалауға қойылатын басты талаптың бірі – белсенді етістіктерді қолдану болып табылады. Осы 
айтылғандардың барлығы ұсынылған мақалада толықтай қарастырылған.

Түйін сөздер. Таксономия, Блум таксономиясы, оқыту процесі, оқытудың нәтижесі, оқытуды 
бағалау, оқыту процесінде мақсатты қою, когнитивті мақсат, аффективті мақсат.

Кіріспе. Қазіргі уақытта студенттердің білім, іскерлік, дағдыларын қалыптастыру 
деңгейлерін анықтау, өлшеу және оларды бағалау сияқты сұрақтар оқыту тәжірибесіндегі 
басты мәселелердің бірі болып табылады. Ол үшін біз техника мен технология аймағындағы 
Базалық Жоғары білімді реформалау бойынша ірі Халықаралық жобаны тәжірибені енгізуін 
негізге алдық. Бұл жоба Университет қауымдастықтарымен ұсынылып басталған, ол 
тәжірибеге бейімделген оқытуға бағытталған және CDIO («Conceive – Design – Implement – 
Operate») стандарттарының негізінде жасалған. CDIO стандартының негізінде «Жоспарлау 
– Жобалау – Өндіру – Қолдану» моделіне сәйкес инженерлік іс-әрекетті студенттердің 
меңгеруі жатыр. Берілген халықаралық жоба инженерлік білім беру саласындағы теория 
мен практика арасындағы қарама-қайшылықты жоюға бағытталған.

CDIO бастамасы аймағында CDIO бағдарламасын сипаттау үшін 12 стандарт қабылдан-
ды. Олар:

Стандарт 1 – CDIO инженерлік білім беру контексті ретінде*
Стандарт 2 – CDIO оқытуының нәтижелері* 
Стандарт 3 – Біріктірілген оқу жоспары* 
Стандарт 4 – Инженерлік қызметке кіріспе 
Стандарт 5 – Жобалау-енгізу қызметін жүргізу тәжірибесі* 
Стандарт 6 – Инженерлік қызмет үшін жұмыс кеңістігі 
Стандарт 7 – Интеграцияланған оқыту* 
Стандарт 8 – Оқытудың белсенді әдістері
Стандарт 9 – Оқытушылардың CDIO-құзыреттерін жетілдіру* 
Стандарт 10 – Оқытушылардың педагогикалық құзыреттерін жетілдіру 
Стандарт 11 – Оқытуды бағалау* 
Стандарт 12 – Бағдарламаны бағалау [1].
Қойылған міндет: осы аталған CDIO стандарттарын ашып қарастыру.
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Мақсаты: мақала тақырыбының мазмұнын ашып қарастыру және педагогикалық 
мақсаттарды қоюда оның нәтижеге бағытталуын сипаттау.

Тарихы: бүгінгі күні Халықаралық CDIO бастамасына әлемдегі 30 мемлекеттің ішінен 
100-ден астам жоғары оқу орындары қосылды. Олардың ішінде Ұлыбританиядағы Лидс пен 
Бристоль университеттері, АҚШ-тағы Калифорниялық және Стенфорд университеттері, 
Австралиядағы Сидней университеті, Финляндия, Қытай, Ресей мемлекетіндегі көптеген 
ЖОО-дары бар, сонымен қатар Ұлттық зерттеу Томск политехникалық университетін де 
атап өтуге болады.

Жоғарыда көрсетілген CDIO 12 стандартының ішіндегі жетеуі неғұрлым маңызды 
болып саналады, себебі олардың білім беру саласындағы басқа реформалардан CDIO-ның 
айырмашылықтары бар (берілген стандарттар [*] белгіленген). Қосымша бес стандарт 
CDIO бағдарламасының талаптарын толықтырып, инженерлік білім беру практиктерінің 
жақсы тәжірибелерін көрсетеді. Стандарттарда келесілер сипатталған: сипаттамасы; 
негізделуі; сәйкестіктің дәлелденуі; өзін-өзі бағалау рубрикасы. Енді 12 стандарттың ішінен 
нәтижеге бағытталған педагогикалық мақсаттарды қоюға мүмкіндік беретін екі стандартты 
қарастырайық.

Стандарт 2 – CDIO* оқыту нәтижелері. Оқытудың нәтижелерін бөлшектеудің 
ерекшеліктері тұлғалық және тұлғааралық іскерліктер мен дағдылардың дамуы үшін өнімді, 
процестер мен жүйені құру, сонымен қатар пәндік білімдердің бағдарлама мақсатына 
сәйкес келуі және бағдарлама бойынша қызықтыратын тұлғалармен келісілген.

Сәйкестіктің дәлелденуі ретінде:
- түлектердің білімін, іскерлігін және тұлғалық қасиеттерін сипаттайтын оқыту 

нәтижелері;
- оқытудың нәтижелері мазмұны мен кәсіпқойлық деңгейі бойынша бағдарламаны 

қызықтыратын тұлғалармен (мысалы оқытушылармен, студенттермен, түлектермен, 
кәсіпорын қызметкерлерімен) келісілген.

Стандарт 11 – CDIO* оқытуды бағалау. Студенттердің тұлғалық және тұлғааралық 
дағдыларды, өнімді, процестер мен жүйені құру дағдыларын, сонымен бірге пәндік 
білімдерді меңгеруді бағалау.

Сәйкестіктің дәлелденуі:
- бағалау әдістері CDIO оқыту нәтижелерімен тиісті түрде үйлеседі;
- бағалау бойынша әдістерді табысты енгізу;
- сәйкес бағалау әдістерін қолданатын оқытушылардың көп болуы;
- сенімді берілгендер негізінде студенттердің оқу жетістіктерін анықтау.
Осы CDIO стандарттарының негізінде оқыту процесін құруды түсінудің негізгі 

кілті ретінде нақты анықталған мақсаттарға біртіндеп бейімделу алға шығады. Оқыту 
процесіндегі мақсаттарды қоюды қарастырайық.

1) Оқылатын мазмұн арқылы мақсатты анықтау – мысалы «Электромагнитті индукция 
құбылысын оқу», «Виетта теоремасын оқып зерттеу», «Белігілі бір тараулардың мазмұнын 
қарастыру» т.с.с. Мұндай мақсаттарды қою – сол сабақ барысында қарастырылатын 
аймақты ғана көрсетеді, яғни нақты бір тақырып шеңберінде, бірақ ол сол немесе басқа да 
мақсатқа қол жеткізгені туралы айтуға мүмкіндік бермейді.

2) Педагогтың әрекеті арқылы мақсатты анықтау – мысалы «Қозғалтқыш әрекетінің 
ішкі жану принципімен студенттерді таныстыру», «Географиялық картада белгіленген 
шартты белгілерді оқу тәсілдерін көрсету» т.с.с. Мақсат қоюдың мұндай тәсілі «педагогтан» 
оның өзіндік әрекетіне шоғырланған және жұмыста түсіндіру мен нақтылау сезімдерін 
құрайды. Алайда оқытудың шынайы нәтижелерімен, олардың салдарымен салыстыру 
мүмкіндігіне ие болмай, оқытушы өзіндік әрекеттерін белгілейді. Себебі мұндай нәтижелер 
мақсат қоюдың бұл тәсілінде қарастырылмаған.
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3) Интеллектуалды, эмоционалды, тұлғалық т.с.с. студенттің дамуындағы ішкі 
процестер арқылы мақсат қою – мысалы «Бақыланатын құбылысты талдау іскерлігін 
қалыптастыру», «Математикалық есептерді шешу тәсілін өз бетінше табу іскерлігін 
қалыптастыру», «Бір нәрсеге қызығушылығын қалыптастыру», т.с.с. Мақсат қоюдың 
мұндай тәсілі білім беру мақсатының жалпыланған түріне қатысты болып келеді – ЖОО, 
оқу пәнінің немесе пәндер циклі (модуль) деңгейінде сипатталады, яғни бұл мақсат қою 
тәсілі бір сабақ немесе тіпті бірнеше сабақ деңгейіне қатысты емес. Мақсат қоюдың мұндай 
тәсілінде мақсатқа қол жеткізгені туралы бейімделуді таба алмайсың. Алайда жалпы 
тұжырымдалған мақсаттармен шектелмей, оларды нақтылау жолымен қозғалатын болсақ, 
онда бұл тәсілді өнімді деп атауға болады.

4) Білім алушының оқу әрекеті арқылы мақсатты қою – мысалы «квадрат түбірін табу 
есептерін шығару», «өсімдіктің клетка құрылымын зерттеу», «түрлі жаттығулар орындау» 
т.с.с. Бұл тәсіл алғашқы қарағанда сабақты жоспарлау мен жүргізуде анықтық енгізеді. 
Алайда бұл жағдайда оқытудың күтілетін нәтижесі ескерілмеген, яғни сол немесе басқа да 
әрекеттегі оның салдары (студент дамуындағы белгілі бір қозғалыс) [2, 27 бет].

Оқытудың мақсаты берілген нәтижені анықтайды. Оқыту нәтижесі – бұл оқыту процесін 
аяқтағаннан кейінгі студенттің білімі, түсінігі және оны көрсете алу жағдайын сипаттайтын 
тұжырымдама [3, 19 бет].

Таксономия ұсынатын мақсаттарды қою тәсілі өзінің жоғары инструменталдығымен 
ерекшеленеді. Ол оқыту мақсаттары студенттердің әрекеттерінде айқындалған (оны педагог 
не қандай да бір эксперт сенімді танитындай) оқыту нәтижесі арқылы тұжырымдалудан 
тұрады.

Зерттеу әдістері: анықтау, талдау, саралау, жүйелеу. Біз жүргізген талдаудың 
негізінде дәстүрлі мақсат қою оқыту процесін жаңаша құрастыру кезінде және CDIO 
Стандарттарының жобасы негізінде тиімсіз. Өйткені олардың оқыту процесін құрастыруды 
түсінуде нақты анықталған мақсатқа біртіндеп бейімделу алға шығады.

Оқыту нәтижелерін жазудың міндеттері Бенджамин Блум (Benjamin Bloom 1913-1999) 
жұмысының арқасында жеңілдетілді. Оның «Білім беру міндеттерінің таксономиясы. 
Анықтама 1: Когнитивті аймақ» (Bloom et al., 1956) басылымы барлық әлем бойынша оқу 
бағдарламалары мен бағалау материалдарын даярлау барысында кеңінен қолданылады. 
1956 жылы Б.Блуммен білім беру технологиясы шеңберінде педагогикалық мақсаттардың 
бірінші таксономиясы құрылды [4, 3 бет]. 

«Таксономия» ұғымы швейцар ботанигі О.Декандольмен ұсынылды, ол өсімдіктер 
классификациясымен айналысты. Содан кейін бұл ұғым біртіндеп педагогикаға да ене 
бастады. 

Таксономия (грек сөзінен «taxis» - орналасу, тәртіп, құрылым, ал «nomos» - заң) – 
әдетте иерархиялық құрылымы бар, шынайылық аймақтардың күрделі ұйымдасқан жүйесі 
мен классификация теориясы. Берілген тұжырымдаманы негізге ала отырып, келесідей 
қорытынды жасауға болады: таксономия – бұл белгілі бір белгі бойынша мақсаттарды 
жіктеу мен жүйелеу.

Педагогикалық технологиялардың ерекшелігі онда қойылған мақсатқа қол жеткізуіне; 
нәтижелерін соңғы бағалауға кепілдік беретін оқыту процесінің құрастырылуынан тұрады. 
Кейінгі жылдары Блум таксономиясын қайта қарастырылды (Anderson & Krathwohl, 2001; 
Krathwohl, 2002), алайда Блум жұмыстары түпнұсқалы болып қала береді.

Біз Б.Блум, Д.Кратволь және Дейв идеяларының негізінде жүзеге асатын оқу материалын 
студенттердің меңгеруін бағалауды қарастырамыз.

1. Когнитивті (танымдық) аймақ (Блум). Оқылған материалды есте сақтау мен оны 
қайта өндіру мақсаттары мәселені шешкенге дейін, бар білімді қайта ойлау, олардың 
алдын-ала оқылған идеялармен, әдістермен, әрекеттер тәсілімен үйлесімді жаңа түрін құру. 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұ тл тық университетінің Х абаршысы

66

Танымдық аймаққа педагогтың күнделікті тәжірибесіндегі бағдарламаларда, оқулықтарда 
кездесетін білім беру мақсаттарының көпшілігі жатады.

2. Аффективті (эмоционалды-құндылықты) аймақ (Кратволь). Қарапайым 
қабылдаудан, қызығушылықтардан, жауап беруге дайын болудан бастап, қатынастар мен 
бейімделудің құндылықтарын меңгеріп, олардың белсенді көрінуіне дейінгі қоршаған 
әлемнің құбылыстарына эмоционалды-тұлғалық қатынастарын қалыптастыру мақсаттары. 
Оларға қызығушылықтар мен бейімділіктерін қалыптастыру, сол не басқа да сезімді 
күйзелу сезімдері, қатынасты қалыптастыру, оны саналы ұғыну мен әрекетінде көрсету 
сияқты мақсаттар жатады.

3. Психомоторлы аймақ (Дейв). Мақсаттар сол немесе басқа да қозғалмалы (моторлы), 
манипулятивті әрекеттерді, нерв бұлшық ет қозғалысын үйлестіруді қалыптастырумен 
байланысты. Бұл аймаққа – жазу дағдылары, сөйлеу дағдылары, сонымен қатар физикалық 
тәрбие мен өндірістік оқыту барысында алға шығатын мақсаттар жатады.

Когнитивті аймақты қамтитын бірінші таксономия өз қатарына мақсаттың алты 
категориясын қосады, олар:

- білу (нақты материалды, терминологияны, факттер мен анықтамаларды, 
көрсеткіштерді және т.б. білу). Бұл категория оқылған материалды есте сақтау мен қайта 
өндіруді білдіреді. Мұнда мазмұнның бірнеше түрін қамтуы мүмкін, мысалы нақты факттен 
толық теорияға дейін;

- түсіну (түсіндіру, интерпретация). Оқылған материалды түсіну көрсеткіші ретінде 
бір формадан екіншісінде көрінетін материалды түрлендіру қызмет етеді (мысалы «бір» 
тілден екіншісіне аудару, есепті сөздік формадан математикалыққа аудару). Түсіну 
көрсеткіші ретінде студентттің материалды түсіндіруі (қысқаша мазмұнын баяндауы) 
немесе құбылыстың, жағдайдың әрі қарай барысын жобалауы (салдарын, нәтижесін 
болжау) алға шығады;

- қолдану. Бұл категория нақты жағдайларда және жаңа ситуацияларда оқылған 
материалды қолдану іскерлігін білдіреді. Бұған ережелерді, әдістерді, түсініктерді, заңдар 
мен принциптерді, теорияларды қолдану жатады;

- талдау (өзара байланыс, құру принциптері). Бұл категория оның құрылымы 
нақты болып көрінетіндей, материалды құраушыларға бөлу іскерлігін көрсетеді. Оған 
тұтастың бөлшектерін шығару, олардың өзқара байланысын анықтау жатады. Алайда оқу 
нәтижелері түсіну мен қолдануға қарағанда неғұрлым жоғары интеллектуалды деңгейімен 
сипатталады. Себебі оқу материалының мазмұнымен қатар, оның ішкі құрылысын да 
саналы түсінуін талап етеді;

- синтез (жоспар мен әрекеттер жүйесін өңдеу, абстрактылы қатынастар жүйесін 
алу). Бұл категория жаңалыққа ие біртұтастықты алу үшін элементтерді үйлестіру іскерлігін 
білдіреді. Осындай жаңа өнім ретінде хабарлау (доклад, баяндама), әрекет ету жоспары 
мен жалпыланған байланыстар жиынтығы (бар мәліметтерді нақтылау схемасы) бола 
алады. Сәйкес оқу нәтижелері жаңа схемалар мен құрылымды құруын ерекшелеп көрсетіп, 
шығармашылық сипаттағы әрекеттерді ұсынады;

- бағалау (сыртқы көрсеткіштер негізінде пікір, бар берілгендер негізіндегі пікір). 
Мұндай категория нақты мақсат үшін бағалау (бекіту, көркем шығармалар, зерттеу 
берілгендері) іскерлігін көрсетеді. 

Блум таксономиясын көптеген ғалымдар бірнеше рет сынға алған болатын, өйткені 
онда оқытудың нақты нәтижелерін (білу, түсіну, қолдану) қол жеткізу үшін қажетті ойлау 
операцияларымен (талдау, синтез, бағалау) араласып жүреді [4, 6 бет]. Алайда оны әлемдік 
тәжірибеде әлі күнге дейін қолданады.

Эмоционалды аймақ үшін оқыту мақсаттары. Студент эмоционалды деңгейде оқу 
материалын оқу барысында оны қабылдауға тырысуы керек, білім мен түсінуден 
пайданы күту керек. Аффективті аймақ оқытудың эмоционалды құраушыларына жататын 
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сұрақтарды қамтиды: базистік ақпаратты алудан бастап, идеялар мен көзқарастардың 
интеграциясына дейін. Әрекеттің эмоционалды компонентін сипаттау үшін Кратволь 
негізгі бес категорияны ұсынды:

1. Қабылдау – бұл категория ақпаратты алу дайындығын білдіреді, мысалы адамның 
жұмысқа қайтарымы қажеттігін сезінуі, басқаларды мұқият тыңдау, әлеуметтік мәселелерге 
қабілеттілік танытады және т.б.

2. Ден қою – бұл категория жеке тұлғаның өзіндік оқуына белсенді қатысуын 
білдіреді, мысалы оқу пәніне қызығушылық танытады, презентация жасауға дайын, 
топтағы пікірталастарға қатысады, өз еркімен басқаларға көмектеседі және т.б.

3. Құндылықты бейімдеулер – бұл категория қарапайым құндылықты бейімделуді 
қабылдаудан оған деген адалдығына дейін өзгереді, мысалы студент күнделікті өмірде 
ғылымның орнын жоғары бағалайды, басқаларға қамқорлық көрсетеді, жеке және мәдени 
айырмашылықтарға сыйласымдық танытады, яғни толеранттылық көрсетеді.

4. Құндылықты бейімделуді ұйымдастыру – бұл категория әр түрлі құндылықты 
бейімделулерді қосу барысында, олардың арасындағы қайшылықтарды шешу мен ол 
бейімделулерді меңгеру арқылы жеке тұлғалар өтетін процесті сипаттайды. Мысалы өз 
тәртібіне жауапкершілікті өзі алады, кәсіби этика стандарттарын қабылдайды, құндылықтар 
жүйесіне қарай бейімделеді және т.б.

5. Құндылықты бейімделулерді немесе олардың кешенін тарату. Бұл деңгейде жеке 
тұлға өзінің көзқарасы, идеясы жағынан кейбір құндылықтар жүйесіне ие болады, ал олар 
оның тұрақты тәртібін көрсетеді. Мысалы өздік жұмыс барысында өз-өзіне сенімділікті, 
кәсіптік этикаға жақындығын көрсетеді, салауатты өмір салтын ұстанады және т.б.

Психомоторлы аймақ үшін оқыту мақсаттары. Аталмыш аймақ негізінен өз қатарына ми 
мен бұлшық ет қозғалысын қосатын физикалық дағдыларды қамтиды. Психомоторлы аймақ 
жаратылыстану ғылымдар, медициналық-санитарлық пәндер, музыка, өнер, инженерлік 
ғылымдар және дене тәрбиесі сияқты аймақтарда кеңінен қолданылады. Алайда Блум мен 
оның қарамағындағылар бұл жұмыс аймағы бойынша тәжірибесінің аз және дағдыларының 
жеткіліксіз болуына байланысты психомоторлы аймақты зерттеуді аяқтамады. Дегенмен 
басқа ғалымдар дағдылардың дамуы мен қозғалыстарды сипаттау үшін таксономияның әр 
түрлі жолдарын ұсынды. Оның ішінде Р.Х.Дейв (1970) өзінің бес деңгейлі иерархиясын 
ұсынды:

1. Имитация (еліктеу) – бақылау мен әрекеттерді көшіру, басқалардың тәртібі.
2. Манипуляция немесе басқару – нұсқауға сүйене және дағдыларды қолдана отырып, 

белгілі бір әрекеттерді орындау іскерлігі. Сынамалар мен қателер әдісімен физикалық 
дағдыларға ие болу. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай әдіс дағдыларды орындаудың 
неғұрлым тиімді түрі болып саналады.

3. Нақтылық – бұл деңгейде студент тапсырманы неғұрлым аз қатемен және оны 
нақтырақ орындауға қабілетті болады. Дағдыға ие болады және оны меңгеруін нақты 
орындау куә болады. 

4. Біріктіру немесе әрекет жоспары – дағдыларды құрамдастыру жолымен әрекеттер 
қатарын үйлестіру қабілеті. Үлгілер нақты талаптарға сәйкес немесе мәселені шешуге 
байланысты өзгеруі мүмкін.

5. Шынайылық – автоматты түрде (ойланбастан) орындаудың жоғары деңгейін 
көрсетеді. Бұл деңгейдегі дағдылар жақсы дамыған болып келеді, студент нақты талапқа 
немесе есептің шартына сәйкес қозғалысын өзгерте алады. Берілген кезеңде дағдылардың 
дамығаны соншалықты, мұнда шығармашылық та болуы мүмкін [5].

Нәтижесі: жалпылама айтқанда, ұсынылған мақала бойынша когнитивті мақсаттар 
сабақ барысында немесе бірнеше сабақтан соң қол жеткізуге болады, яғни қысқа мерзімді 
нәтижелер болуы мүмкін. Аффективті мақсаттар неғұрлым терең тұлғалық сипатта 
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болып, сәйкесінше ұзақ мерзімді нәтижелерге жатады. Психомоторлы аймақтағы барлық 
таксономия қарапайымнан физикалық дағдыларды меңгеруін бақылауға ауысуын 
сипаттайды. 

Әдебиеттерде оқытудың нәтижесін сипаттау үшін іс-әрекет қимылын білдіретін белсенді 
етістіктерге басты назар аударылады және олардан бірнеше терминдерді қолдану қажет 
емес. Мұндағы басты сөз «істеу керек» болса, ал оқыту нәтижесін жобалауға қойылатын 
талап – белсенді етістіктерді қолдану болып табылады. Басқаша айтқанда, мақсатты 
құрастыруда міндетті түрде етістік болады және ондағы объект пен оған сипаттама беріледі.

Қорытынды: Оқыту нәтижелерін жазу барысында пайдалы болатын келесідей 
нұсқауларды атап өтуге болады:

- әрбір оқыту нәтижесінде міндетті түрде етістіктің болуы, кейін оның сипаттамасы 
берілуі тиіс;

- әр оқыту нәтижесі үшін бір ғана етістікті пайдалану;
- қиын, әрі күрделі сөйлемдерден бас тарту.
Мақсаттың толығымен өзгермелі (диагностикалы) болуы, ал оқытудың – қайта өндірілуі 

үшін, әрбір мақсатқа қол жеткізудің өлшемдерін алға жылжыту керек. Қойылған оқыту 
мақсатының сипаттамасы оған қол жеткізе алатындай нәтижені беруі тиіс.
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Технология постановки педагогических целей, ориентированных на результат

Аннотация. Вопросы выявления, измерения и оценки уровня сформированности у студентов 
знаний, умений, навыков в настоящее время являются одними из центральных в практике обучения. 
При выборе темы мы руководствовались внедрением в практику крупного Международного 
Проекта по Реформированию Базового Высшего Образования в Области Техники и Технологий, 
который был инициирован Сообществом Университетов с Практико-ориентированным Обучением, 
использующих стандарты CDIO СиДиО (Conceive – Design – Implement – Operate).

В данной статье рассматривается таксономия умственной деятельности для когнитивной, 
аффективной и психомоторной областей. А также определены возможности применения 
определенной таксономии в процессе непрерывного оценивания студентов. Способ постановки 
целей, который предлагает таксономия, отличается повышенной инструментальностью. Он состо-
ит в том, что цели обучения формулируются через результаты обучения, выраженные в действиях 
студентов, причем таких, которые педагог или какой-либо другой эксперт может надежно опознать.

Ключевые слова. Таксономия, таксономия Блума, учебный процесс, результаты обучения, 
оценка обучения, постановка целей в учебном процессе, когнитивные цели, аффективные цели
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Result-based educational objectives

Abstract. Nowadays, the issues of revealing, measuring and evaluation of the level of students’ knowl-
edge, skills and proficiency are fundamental in the practice of education. When choosing a topic, we were 
guided by the introduction into practice of a major International Project on the Reform of Basic Higher 
Education in the field of Technology, which was initiated by the Community Of universities with Prac-
tice-oriented Training using cdio Sidio standards (Conceive – Design – Implement – Operate).

This article considers the taxonomy of mental activity for cognitive, emotional and psychomotor 
spheres. Besides, the possibilities for the definite taxonomy application in the process of continuous eval-
uation of students were defined. Method of setting goals, which offers taxonomy, has high instrumentality. 
It is that learning objectives are formulated through learning outcomes expressed in the actions of students, 
with those that a teacher or some other expert can reliably identify.

Key words. Taxonomy, Bloom’s taxonomy, results of education, evaluation of education, setting of 
objectives in the educational process, cognitive goals, affective goals.
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Инлюзивті білім берудің  тарихи-педагогикалық негіздері
 

Аннотация. Инлюзивті білім берудің  тарихи-педагогикалық негіздеріне хронологиялық талдау 
жасау арқылы  мынaндaй міндеттер шешілді: бұл пpoцеcтің шетелде және біздің елімізде кезең-
кезеңмен іcке acыpылғaндығы туралы мәлімет алынды,  халықаралық нормaтивтік құжaттapға 
анализ жасау барысында аталған  проблеманың мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетілгендігі  
туралы айқындалды.

Сонымен қатар инклюзивті білім берудің даму және қалыптасу  тарихына тоқтала отырып, 
әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктеріне талдау жасалған. Жинақталған мәліметтер мен деректерді 
сұрыптау  барысында статистикалық, анализ және синтез т.б әдістер қолданылған. Интеграцияның 
хронологиялық даму тенденциясына  тоқталу арқылы бұл реформаның шет елде және біздің 
елімізде әртүрлі қарама-қайшылықтармен іске асырылғандығына, нopмaтивтік құжaттapмен 
дәлелденгендігіне, еліміздің жаңа бағытында пайда болған ықпалдастырудың мета жүйесі 
екендігіне талдау жасалған.

Түйін сөздер. Инклюзивті білім беру,инклюзивті оқыту, мүмкіндігі шектеулі балалар, 
сегрегация, нормалау, интеграция.

Кіріспе. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің  интеграциялық  даму тәжірибесіне 
сүйенетін болсақ,  мүмкіндігі шектеулі балаларды сапалы біліммен қамту өзекті мәселенің 
біріне айналғандығына көз жеткіземіз. 

Біздің еліміздің  білім беру  жүйесінде де бұл мәселе тұңғыш рет мемлекеттік деңгейде 
көтеріліп,  ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасында 
инклюзивті білім беру  жүйесін дамыту жан-жақты қарастырылған.  Республикамыздың 
көптеген мектептерінде 2004 жылдан бастап зерттеулер жүргізілген болатын. 

Біздің елімізде тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда басқа мемлекеттердегідей,  
психологиялық күйзелістің әсерінен,  жүйке ауруларының көбеюінен, әp түpлі әлеуметтік, 
экологиялық, экономикалық факторлардың ықпалынан пайда болған ерекше қамқорлықты 
қажет ететін балалардың саны жылдан жылға өсуде. 

Бүгінгі стaтиcтикaлық мәліметтердің нәтижесіне сүйене отырып, талдау жасайтын болсақ, 
психологиялық, физиологиялық, коррекциялық, ауытқушылықтары бар балалардың саны 
175 мыңға жетеді. Бұл мәселені қaзіpгі әлеуметтік социумдағы жағдаймен салыстыратын 
болсақ, осы категориядағы балалар үлкен дағдарысты бастарынан өткізуде, себебі олардың 
құндылық бағдары мен қоғамның арасындағы қарама-қайшылық анық көрінеді. Сондықтан 
да бұл проблема бүгінгі таңда өзекті болып табылады.  

Инклюзивті білім берудің  тарихи-педагогикалық негіздерін айқындау үшін  
pетpocпективтік-тapихи тaлдaудың қaжеттілігі туындaйды. Осы талдау нәтижесінде 
мынандай міндеттер шешімін тапты: инклюзивті білім берудің даму тенциясы айқындалып, 
мүмкіндігі шектеулі балаларды  әлеуметтік қолдау мәселесінің бағыттары мен әлемдік 


