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Zh.K. Kendirbekova, A.E. Tuyakova 
The Karaganda State universitety of the name of academician E.A. Buketov, Karagandy, Kazakhstan  

Features of the work of a social educator with adolescents of deviant behavior in college

The article deals with the problems of deviant behavior in society and the direction of social pedagog-
ical work with deviant adolescents. Various changes in society have led to an increase in behavioral disor-
ders of adolescents and their causes. In the course of the article, this phenomenon can be viewed from the 
socio-pedagogical point of view.Prevention also includes education, work, social activities and leisure. So-
cial and pedagogical assistance was focused not only on the development of preventive and rehabilitation 
activities for adolescents at risk, but also in the development of cognitive and communicative processes, as 
well as strengthening the social status and personality of the growth of independence in the formation of 
the value system. The article also considers different methods of working with college students.

Keywords. adolescents, social pedagogy, deviant vision social adaptation, prevention, deviation
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Инженерлік графикадағы геометриялық абстракты ұғымдардың 
мәні мен мағынасын түсіну

Аннотация. Мақалада инженерлік графикадағы геометриялық түсініктерді оқытудағы бірнеше 
абстракты ұғымдардың жалпы мәні мен мағынасы ғылыми тұрғыдан баяндалып, геометриялық 
абстракты ұғымдар туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру тәрізді бүгінгі күннің өзекті 
мәселелері қарастырылған.Студенттерге абстракты ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіндіру 
арқылы кескіндер теориясының негіздерін таныстыру және меңгерту,  проекциялау және графикалық 
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үлгілеу әдістерінің заңдылықтарын үйрету, графикалық моделдеуді, жобалау, шығармашылық 
іс-әрекеттерін дамытуға ықпал ету және олардың графикалық мәдениеттерін қалыптастыру 
қарастырылған. Теориялық және графикалық білім беруде студенттерді инженерлік графикадағы 
геометриялық абстракты ұғымдардың мәні мен мағынасын түсіну қабілеттерін дамыту, алған 
білімдерін кез-келген оқу және өмірлік жағдайларда шығармашылықпен қолдану, шешуші және 
пәндік құзыреттіліктерін дамыту арқылы өзіндік дамуын және өзін-өзі басқаруын жетілдіретіндігін 
көрсеткен.

Түйін сөздер. геометриялық, математикалық, абстракты ұғымдар, абстракциялық дене, 
инженерлік графика, фигуралар, элементтер.

Кіріспе. Қазіргі замандағы ғылыми техникалық үдерістің дамуына байланысты жоғарғы 
білім беру жүйесінде қайта құру, оқу әдістемесінің мазмұнын өзгертуді жетілдіруге 
байланысты көп көңіл бөлінуде. 

Еліміздің білім беру жүйесі бүгінде өміршеңдігімен бағыт бағдарын мемлекеттің 
қалыптасу үдерісі және оның экономикасының нарықтық қатынастарға көшуін 
айқындайтын түбегейлі өзгерістерді басынан кешіруде. Еліміздің экономикасының 
нарықтық қатынастарға көшуі білім беру кеңістігіне де өзінің әсерін тигізбей қойған жоқ. 
Ол білім берудің қалыптасқан жүйесін қайта қарауға да себеп болды. 

Оқытудың мазмұны мен сапасын білім берудің дүниежүзілік деңгейіне көтеру мақсаты 
көзделді. Университеттік білімнің ғылыми деңгейінің артуы студенттерден күрделі 
теориялық және абстракты ұғымдарды, идеяларды игеруді білу қабілеттерін дамытуды 
талап етеді. 

Соңғы жылдары ғылыми-техникалық үдерістің жедел қарқынмен дамуына байланысты 
инженерлік графиканы  пәнінің қоғамдағы алатын орны артты. Жоғарғы оқу орыны 
жүйесінде инженерлік графика пәнін оқыту студенттердің ойлау қабілеттерінің деңгейін 
арттыруға көмегін тигізеді. Инженерлік графиканы меңгеру және әртүрлі машықтық 
сызбаларды шеше білуге үйрету абстракты ұғымдардың мәні мен мағынасын түсінуге 
байланысты болады.

Қойылған міндет: Студенттерге абстракты ұғымдардың мәні мен мағынасын толықтай 
түсіндіру болып саналады. Геометриялық ұғымдардың абстракты ұғымдарын түсінген сту-
дент кеңістікті елестетуді жетілдіруге мүмкіндігі туады және бұйым шешімдері мен кон-
струкциясына талдау жасауды үйрету болып табылады.

Мақсаты:Инженерлік графика пәнін оқып жатқан студенттерге абстракты ұғымдардың 
мәні мен мағнасын түсіндіру арқылы кескіндер теориясының негіздерін барынша таныстыру 
және меңгерту, проекциялау және графикалық үлгілеу әдістерінің заңдылықтарын үйрету, 
графикалық моделдеуді, жобалау, шығармашылық іс-әрекеттерін дамытуға ықпал ету және 
олардың графикалық мәдениеттерін қалыптастыру. Теориялық және графикалық білім 
беруде студенттерді инженерлік графикадағы геометриялық абстракты ұғымдардың мәні 
мен мағынасын түсіну қабілеттерін дамыту болып саналады.

Тарихы: Бұл абстракты ұғым туралы ойды кейін «екінші ұстаз» атанған Әл-Фарабиде 
(870-950 ж.ж) қуаттайды. Әл-Фараби математиканың бастапқы ұғымдарын негіздеу 
мәселесімен шұғылдана жүріп ертедегі ғалымдардың пікірлріндегі нүкте, бірлік, сызықтар 
және беттер өз алдына субстанция (мән) болады деген қателерін ашып көрсетеді. Оның 
айтуынша нүктелер, сызықтар, беттер идеялардан алынбайды, материядан, дүниеде бар 
заттардан алынады. Өз қажетіне қарай геометрия оларды дерексіз түрде қарастырады, 
салмағын температурасын, түсін, т.с.с есепке алмайды.

Одан кейінгі абстракты ұғым туралы ойды Евклид «Негіздерінің» бірінші кітабында 
ең әуелі нүктенің, сонан соң сызықтың, беттің анықтамалары беріледі және бір-біріне 
тәуелсіз қарастырылады. Фараби Аристотельдің материалистік көзқарасын дамыта отырып 
нүктені сызықтан, сызықты беттен, ал бетті денеден бөліп алуға болмайды деген дұрыс 
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қорытындыға келеді. Аристотель үшін де, Фараби үшін де математикалық ұғымдар ақиқат 
нәрседен дерексіздену жолымен шыққан. Мұнда физикалық дененің кеңістік және сандық 
қасиеттерінен басқа қасиеттері еске алынбай, парықсыз қалдырылады.

Зерттеу әдістері:Білім беру саласындағы пәндердің теориясы мен әдістемесін оқыту, 
тәжірибесін зерттеу проблемасы бірден бір қажетті білім берудің жүйесі болып саналады. 
Зерттеу әдісі оқытушы мен студенттер арасындағы жасалатын жұмыс тәсілдерінің 
көмегімен олардың білім алуына, іскерлігіне, дағдылануына, жетістіктерге жетуіне 
үйретеді. Студенттердің дүниетанымы қалыптасады және оның қабілеттілігі дамиды. 

Студенттердің арасында өткізілген зерттеулерге қарағанда көптеген студенттер 
абстракты ұғымның не екенін білмейтін болып шықты. Соған байланысты айтылған 
түсініктемелерден кейін абстракты ұғымдардың мәні мен мағынасын түсінгенін көрсетті.

Нәтижесі: Студенттер арасындағы жүргізілген зерттеу жұмыстарынан кейін абстракты 
ұғымдар туралы түсініктерді меңгергенін мынадан көруге болады:

1. Кескінделген бұйымдарға белгілі бір ізділікпен сөздік сипаттама бере білу.
2. Сызбаларды оқи білуге дағдылану арқылы қабілеттерінің артуы.
3. Сызбалары арқылы бұйымның геометриялық пішінін талдай білу.
4. Бөлшектің жалпы пішініне сипаттама бере білу.
Қорытынды: Инженерлік графиканы жоғары оқу орындарында оқыту педагогикалық 

және политехникалық пән ретінде, студенттерді геометриялық сызбалардағы абстракты 
ұғымдардың мәні мен мағынасын жүйелі түрде түсіндіру керектігі туралы айтылды. 

Студенттердің психологиялық дайындығына мүмкіндік беретін творчествалық қызметке 
дайындаудың бірден бір шарты, олардың абстракты ұғымдарды түсіне отырып, кеңістікті 
ойлау қабілеттерін дамыту болып табылады. 

Жүргізілген тәжірибелер көрсеткендей сызбаларды әртүрлі конструктивті рәсімдеудің 
ережелерін студенттерге арнайы шеберлікпен үйретуді қалыптастырмайынша инженерлік 
графиканы сонымен қатар басқа да политехникалық циклдағы пәндерді нәтижелі меңгеру 
мүмкін емес. 

Сонымен қатар инженерлік графика пәні студенттердің бақылау, салыстыру, 
геометриялық формаларды талдау арқылы заттардың конструкциясын және олардың 
кеңістіктегі орынын ойша ойлау қабілеттерін арттыруға көмектеседі.Мұндай іс-әрекеттің 
нәтижесінде студенттердің техникаларды, механизмдерді, техникалық творчестваны, 
аспаптарды ойлап табу мүмкіндіктері жоғары дәрежеде дамитынына көз жеткіземіз.

Жоғарғы білімнің негізін құрайтын басқа да ғылымдар тәрізді инженерлік графика да 
үнемі ілгері басып, дамып, толығып, жетіліп келе жатқан ғылым. Ғалымдарымыз оның 
мазмұны мен әдістерін кеңейтіп, жаңа нәтижелермен байытуда. Инженерлік графиканы 
ілгері дамытуға итермелейтін қозғаушы күш – өмірдің өзінен, жаратылыс тану мен техника, 
құрылыс мұқтажынан туып отырған қажеттілік. Соңғы жылдары ғылыми-техникалық 
үрдістің жедел қарқынымен дамуына байланысты инженерлік графика пәнінің қоғамдағы 
алатын ролі артты.

Сондықтан инженерлік графика іргелі ғылымдардың қатарына жататын болғандықтан, 
ондағы оқытылып үйретілетін абстракциялық ұғымдарға түсініктеме беру қажет деп 
ойлаймыз.

Осыған байланысты бірнеше абстракциялық ұғымдар туралы көзқарастарды 
қарастырайық. Аристотель математикалық ұғымдардың ақиқат нәрседен абстракциялану 
жолымен алынатындығын енгізді. Бұл математикалық ұғымдарды абстракциялық ұғымдар 
деп ұғынуға негіз болды.

Бұл ойды кейін «екінші ұстаз» атанған Әл-Фарабиде (870-950 ж.ж) қуаттайды. Әл-Фараби 
математиканың бастапқы ұғымдарын негіздеу мәселесімен шұғылдана жүріп ертедегі 
ғалымдардың пікірлріндегі нүкте, бірлік, сызықтар және беттер өз алдына субстанция 
(мән) болады деген қателерін ашып көрсетеді. Оның айтуынша нүктелер, сызықтар, беттер 
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идеялардан алынбайды, материядан, дүниеде бар заттардан алынады. Өз қажетіне қарай 
геометрия оларды дерексіз түрде қарастырады, салмағын температурасын, түсін, т.с.с 
есепке алмайды.

Евклид «Негіздерінің» бірінші кітабында ең әуелі нүктенің, сонан соң сызықтың, беттің 
анықтамалары беріледі және бір-біріне тәуелсіз қарастырылады. Фараби Аристотельдің 
материалистік көзқарасын дамыта отырып нүктені сызықтан, сызықты беттен, ал бетті 
денеден бөліп алуға болмайды деген дұрыс қорытындыға келеді. Аристотель үшін де, 
Фараби үшін де математикалық ұғымдар ақиқат нәрседен дерексіздену жолымен шыққан. 
Мұнда физикалық дененің кеңістік және сандық қасиеттерінен басқа қасиеттері еске 
алынбай, парықсыз қалдырылады [3, 98 б.].

Фараби абстракцияланудың ретін тамаша көрсеткен: «...Біз ұзындық, ен және тереңдік 
немесе биіктік дегенде шындығында үш бағыттағы бойлықты қарастырамыз, бәлкім оларды 
біріктіріп ойда бірге қосып елестетеміз. Бұл жағдайда ойлап отырғанымыз абстракциялық 
дене, яғни математикада қарастырылатын дене. Егер бір бағытты елемей, тек ұзындық пен 
енді қалдырсақ, ал енді бір тағы бір бағытты, мәселен енді елемесек, онда ұзындық болып 
саналатын бір бағыт қалады да ойлап отырғанымыз сызық болады.

Денелердің шеттеріне орналасқан нәрселерді, яғни шеттерді қарастыруға болады, бұл 
жағдайда дененің шеттері болады. Денені оның шеттерінсіз-ақ ойлап елестетуге болады. 
Өйткені дененің шеті дене емес, ол бет болады. Бет тереңдік немесе қалыңдық бағытында 
бөлінбейді, ол ұзындық пен ен бағытында, яғни ол созылып жатқан екі бағытта бөлінеді.

Бет – дененің тереңдік немесе қалыңдық бағытындағы шеті болады. Сондықтан да өзі 
шет болатын бағытта бөлінбейді.Беттің де шеті бар, ол шет сызық болады. Сызық өзінің 
созылу бағытында бөлінеді, ол беттің шеті болғанда бұл бағыттағы шеті емес бойлық жоқ 
болатын бағытта, яғни ен мен тереңдік бағытындағы шеті болады, бұл бағытта яғни өзі шет 
болатын бағытта ол бөлінбейді. Сөйтіп, сызық екі бағытта – ен бағытында және тереңдік 
бағытында бөлінбейді. Ол сызықтың да шеті болады, ол шет сызық болмайды.

Сызық пен бетті бойлық жоқ бағыттағы шет ретінде қарастырған сияқты сызықтың шетін 
де оның бойлығы болмайтын бағыттығы шеті деп қарастырады. Сызық тек бір бағытта 
созылатын болғандықтан, сызықтың шетінің бойлығы болмайды, оның бойлығына бағыт 
қалмайды, сондықтан да сызықтың шетін нүкте деп атайды, шет деген атау оған заттарға 
тіркесетін (қиюласатын) болғаны үшін беріледі, ал нүкте деген атау оған ойша сызықтан 
аулақ елестетілгені үшін беріледі. Физиктер нүктені сызыққа тіркелген деп қарастырады, 
ал математиктер болса, оны сызықтан ойша бөліп елестетуге болатын нәрсе деп қарап, 
математиканы баяндауды содан бастайды.

Нүкте шет болғанымен, оны аулақ қарастырып, біз жоғарыда айтқан себеп бойынша, оны 
кітаптың ең басына орналастырады, сүйтіп баяндауды нүктені анықтаудан бастайды. Бұдан 
біз Пифагордан бастап Әл-Фарабиге дейінгі аралықта математика ғылымы ұдайы өсіп, 
жетілу үстінде болғандығын көреміз. Геометриялық дерексіз ұғымдарды математикалық, 
философиялық тұрғыдан түсіндіруде бірден бір өте дәл келген адам Әл-Фараби болды. 
«Әл-Фараби материалдық дүниені математикалық логика арқылы тануға тырысты», дейді 
А.Ж.Машанов [1, 241б.]. Сондықтан Әл-Фараби еңбектері математикалық, әрі философи-
ялық терең мазмұнды ғылыми шығарма болып саналады.

Платон ілімі бойынша геометрияның негіздері идеяда жатады, нүктелер, сызықтар, 
беттер, т.с.с. дүниеден, болмыстан алынбайды, ойдан шығарылады, олар сананың жемісі. 
Нүктелер, сызықтар, беттер, т.с.с. жөніндегі идея санамен бірге туады. Фараби геометрияны 
материалистерше түсінеді және материализм тұрғысынан түсіндіреді. Оның айтуынша 
нүктелер, сызықтар, беттер идеядан алынбайды, материядан, дүниеде бар заттардан 
алынады. Өз қажетіне қарай геометрия оларды абстракты түрде қарастырады, салмағын, 
температурасын, түсін т.с.с. есепке алмайды.
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Геометриялық ұғымдар математиктердің шығармаларында өздерінің сапасынан айырып 
алынып, жадағай, абстракты түрде қарастырылады, ал физикада олар сапаларымен – ыстық 
не суық, қатты не жұмсақ, ақ не қара сияқты ерекшеліктермен бірге қарастырылады. Ақыл 
бұларды бөліп алып, сапаларынан айырып зерттегенде олардың негізгі мазмұнын ғана 
қарастырады, түсініктердің қалай сипаттайтынын еске алмайды. Фарабидің бұл баяндауы 
дұрыс.

Геометрияның фигуралары дүниеде бір заттардан алынған. «Іс жүзінде – дейді Фараби, 
– нүкте сызықтан, сызық беттен, бет денеден бөлініп, оңаша қалған нәрселер емес, олар 
тек мәселені оңайлату үшін ғана солай қарастырылады». Бұл да дұрыс. Геометриялық 
фигуралар, олардың элементтері өз ара байланысты болады. Фараби былай дейді: «...
Математик сызықтың шетін нүкте дейді, шеті дейтін себебі ол сызыққа жапсарласып 
тұрады, ал «нүкте» дегенде оның сызықтан айрықша қарастырылатындығы аңғартылады... 
Математикада нүктенің анықтамасы мүмкіндігінше қысқартылып тұжырымдалған, онда 
тек математиканың өзіне қажет болатын ұғым ғана сақталған. 

Математиктер: нүкте дегеніміз – бөлінбейтін нәрсе дейді. Оны сызық, сызық, бет, дене 
сияқты кішігірім бөліктерге бөлуге болмайды, математиктерге нүктенің сол бөлінбейтіндігі 
ғана керек. Бірақ бұл анықтама нүктенің мазмұнын түсіндіре алмайды, сондықтан ол, 
айтылып отырған шығарма үшін жеткілікті болғанмен, нүктенің жалпы мағынасын 
түсіндіру үшін жеткіліксіз [2, 173 б.]. Міне осы жерде нүктенің бөлінбейтіндігі оның жал-
пы мағынасын түсіндіру үшін жеткіліксіз болатындығы көрінді. Фараби геометрияны оқы-
ту мәселелеріне де көп көңіл бөлген. Оның пікірінше ғылыми шығарма бір түрлі, оқулық 
екінші түрлі болуы керек. Ғылыми шығарма жалпыдан жекеге қарай бағытталып, байсалды 
дәлелдер арқылы, дедукция жолымен құрылуы керек.

Оқулық шәкірттердің дайындығына қарай, жекеден жалпыға, индукция жолымен 
бағытталып, түйсікке, яғни сезімге – шәкірттердің көріп жүрген, естіп жүрген таныс 
материалына негізделіп құрылуы керек, содан соң бірте-бірте күрделеніп, ғылыми 
шығарманың дәрежесіне дейін көтерілуі керек. Оқулықта көрнекілік принципі қолданылуға 
тиіс. «... Бұл шығармада, – дейді Фараби, – мәселені баяндаудың ең жақсы жолы екі түрлі 
болуы мүмкін. Олардың бірі ең әуелі түйсікке жақын түсініктерге, екіншісі ең әуелі ақыл 
парасатына жақын түсініктерге сүйенуге тиіс. 

Түйсікке ең жақын нәрсе – дене, одан соң – бет, содан кейін сызық, бәрінен алысы – 
нүкте. Ал ақылға жақын нәрсе – құрастырылатын бөліктерінің саны анықталатын басқа 
нәрселерден гөрі аз болатын нәрсе. Бөлігінің саны неғұрлым аз болса, нәрсе ақылға 
соғұрлым жақын болады. Біз бұл жолмен жүргенде мазмұнында ешқандай бөліктері 
болмайтын нәрсеге келеміз. Сондықтан, ақыл бойынша, геометриялық ұғымдардың реті 
нүктеден басталып, сызыққа көшіп, сызықтан бетке, беттен денеге жетіп отырады. Бірақ 
кітап шәкірттерге арналып жазылған болса, алғашқы кезде олардың ақылынан көрі түйсігі 
басымдырақ болатындығын еске ұстау керек, демек мәселені түйсікке сәйкес жолмен 
баяндау керек.

Ғылыми шығарма ақылға сәйкес жолмен жазылады. Олай болса геометрияны оқытуды 
түйсінетін денеден бастау керек те, содан кейін түйсікке байланысты ерекшеліктері 
қарастырылмайтын денеге, одан әрі бетке, беттен соң сызық пен нүктеге көшу керек». 
Ғалымның бұл пікірлері осы күні де өзінің маңызын жойған жоқ [2, 174 б.]. Сондықтан да 
ақыл өзінің әрекетін, ең алдымен сезілетін нәрселерден бастап анализ бағытымен нүктеге 
жеткенше жүргізілуі тиіс, ал сонан кейін барып ақылға сәйкес келетін тәртіпке, яғни қаси-
еттерді синтездеуге көшуі тиіс [3, 102 б.].

Бұдан кейін де ғасырлар бойы көптеген математиктер мұндай анықтамаларды түземек 
болды. Бірнеше анықтамалар да шықты. Бірақ олар Евклидтің геометриясын жөндей 
алмайды. «Қашықтық» ұғымы өзі анықталуға тиіс. «Ұштары», «бекіту», «жол» ұғымдары да 
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сондай. Бұл фактілер нүкте, түзу, жазықтық ұғымдарының анықтамасын тұжырымдаудың 
өте қиын жұмыс екендігін көрсетеді.

Геометриялық алғашқы абстракциясыз элемент нүктенің бар болу шартын француз 
математигі, әрі философы Р. Декарт (1596 – 1650 ж.ж.) өз еңбектерінде жаңа тың белестерге 
көтерді. XVII ғасырда геометрияны алгебрамен байланыстырған координаттар әдісі пайда 
болды. Ол бойынша жазықтықтың нүктесі – геометриялық нысан – екі санмен (x, y), яғни 
алгебралық нысанмен өрнектелді. Координаттар әдісін Р. Декарт жасады. Сондықтан оны 
декарттық координаттар жүйесі деп атады. X, y сандарын нүктенің координаттары деп 
атайды [4, 151 б.]. Декарттық координаттар жүйесі бойынша жазықтықтағы нүкте екі сан-
мен өрнектеледі – А (x, y).

Нүктенің кеңістіктегі орны декарттық координаттар жүйесі бойынша үш санмен (x, y, z) 
беріледі (4. 152б.). Р. Декарттың координаттар жүйесі бойынша нүктенің кеңістіктегі орны 
анықталды. Осылайша Аристотельдің енгізген нүктенің кеңістікте белгілі бір орны болуы 
шарты декарттың координаталар жүйесі арқылы жақсы көрініс тапты. Бұл жердедекарттық 
координаталар жүйесі нүктенің кеңістіктегі орнын анықтауға арналған кеңістіктің базисі 
болып табылады.

Жоғарыда айтылған абстракциялық ұғымдарының, яғни олардың инженерлік 
графикадағы басты қолданылатын геометриялық фигуралардың мәні мен мағнасының 
түсінігінің қысқаша баяны осындай.
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Понятие сущности и значения геометрических абстрактных категорий 
в инженерной графике

Аннотация. В статье на научной основе раскрыта сущность и значение нескольких абстрактных 
категорий в процессе изучения геометрических понятий в инженерной графике, обоснованы 
актуальные проблемы формирования понятий у студентов абстрактных категорий. Рассмотрены 
вопросы ознакомления и усвоения основ теории изображения, обучение закономерностям методов 
проекционных и графических моделей, графического моделирования, проектирования, а также 
формирования графической культуры студентов, посредством изучения сущности и раскрытия 
значения абстрактных категорий. В процессе теоретического и графического обучения студентов 
разработаны пути развития их способностей по усвоению сущности и значения геометрических 
и абстрактных категорий в инженерной графике, творческое применение полученных знаний в 
учебной и жизненной ситуации, а также совершенствование самоуправления посредством развития 
научной и предметной компетентности.

Ключевые слова. геометрические, математические, абстрактные понятия, тела абстракции, 
инженерные графики, фигуры, элементы.
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Сoncept of essence and importance of geometric abstract categories in engineering schedule

Abstract. the article on a scientific basis reveals the essence and significance of several abstract 
categories in the process of studying geometric concepts in engineering graphics, substantiates the actual 
problems of the formation of concepts in students of abstract categories. The issues of familiarization and 
assimilation of the foundations of the theory of images, teaching the laws of the methods of projection and 
graphic models, graphic modeling, design, as well as the formation of the graphic culture of students, by 
studying the essence and disclosing the meaning of abstract categories are considered. In the process of 
theoretical and graphic training of students, ways of developing their abilities to master the essence and 
significance of geometric and abstract categories in engineering graphics, the creative application of the 
acquired knowledge in the learning and life situation, and the improvement of self-management through 
the development of scientific and subject competence were developed.

Keywords. geometric, mathematical, abstract concepts, abstraction bodies, engineering graphs, figures, 
elements.
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CLIL технологии как средство формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов специальности «Международное право»

Аннотация.  В настоящей работе освещается проблема формирования у студентов специальности 
«Международное право» иноязычных профессиональных коммуникативных умений. Рассмотрены 
сущностные характеристики таких понятий как коммуникативная, иноязычная коммуникативная, 
профессиональная и иноязычная профессиональная коммуникативная компетенции. В статье 
проделан анализ научно-теоретических литературных источников по проблеме исследования,  на 
основе чего дано авторское определение понятия  «иноязычная профессиональная коммуникативная 


