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 G.S. Mailybaeva
Zhetysu State University after I. Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan

Formation of cognitive interests of elementary schoolchildren in natural science education

Summary. As a result of efforts and resources to achieve the educational system of the world level of our 
superstitious state,one of the main goals of the creation of an individual that requires deeper knowledge and 
creativity.Naturally scientific education contributes to the development of natural cognitive development 
in primary school age,cognitive interest in research,development of skills in the field of environmental 
protection and their evaluation.

This article is intended for studying philosophical and psychological research of the cognitive interests 
in the field of the analysis of ways and methods of its formation.Based on the the theorical analysis of 
materials,conclusions and recommendations of methodological recommendations will be considered.

Key words. primary school, renewed educational program,natural sciences, cognitive interest, theory 
of knowledge,cognition of the surrounding world, critical thinking, concept, method.
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Тұлғалық  дамуда  педагогикалық қарым-қатынастың  рөлі

Аннотация. Мақалада педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері және психологиялық 
жақтары қарастырылады. Студент педагогтардың коммуникациялық қарым-қатынасқа  даярлық 
жолдары дәйектелді. Осы мәселе бойынша психолого-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалды:  
А.А. Бодалевтың, А.А. Леонтьевтің, М.И. Лисинаның, Х.Т. Шерьязданованың, А.Р. Ерментаеваның 
және т.б. педагогикалық қарым-қатынас теориясы сипатталды.  
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Қазіргі кезде ғылымда «тұлға» ұғымы психология, педагогика, философия, әлеуметтану және 
т.б. ғылымдардың зерттеу объектісі ретінде жан-жақты қарастырылады, әрбір ғылым өзінің 
спецификалық аспектілері арқылы меңгереді. Тұлға - педагогика ғылымында педагогикалық 
үдерістің, оқудың, тәрбиенің, дамудың объектісі және тұлғаісі деп қарастырса. Ал философия 
тұлғаның анықтау маңыздылығы және оның әлеуметтік прогресс кезіндегі қоғамдағы рөліне 
тоқталады. 

Студенттердің педагогикалық қарым-қатынастың дамуын зерттеудің теориялық мәнділігі, 
психологиялық әдістердің қажеттілігінен туындайды. Мақалада студенттің педагогикалық қарым-
қатынастың дамуының психологиялық  жағдайы талданды.  

Түйін сөздер. студент, педагогикалық қарым-қатынас, іс-әрекет, қарым-қатынас, тұлға, топ, 
субъект-субъект.

Қарым-қатынас мәселесін Б.Д. Парыгин, И.С. Кон, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Прошнев, Г.М. 
Андреева, В.С. Мухина, Я.Л. Коломинский, М.Н. Щелованов, Н.М. Аксарина, М.С. Каган, 
Г.А. Балл, В.Н. Брановицски, А.М. Довгиалло, Б.Ф. Ломов, М.И. Лисина, К. Обуховский, 
К.А. Абульханова-Славская, Х.Т. Шерьязданова, А.Р. Ерментаева, С. Елеусізова  т.б. 
ғалымдар  қарастырған.

А.Н.Леонтьев [1,12]  іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынаспен қабаттас болады 
деп түсіндіреді. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады. 
А.Н.Леонтьевтің  қарым-қатынасты іс-әрекеттің өзгеше түрі деп талдау концепциясы, 
біздің зерттеуіміздің әдіснамалық негізі болды.                                                                  

Қарым - қатынас мәселесін талдауда оның құрылымдық компоненттерін анықтап алу 
зерттеуге арқау болатынын білдік. Бұл мәселені 1977ж. В.В.Давыдов [2,123] көтергенді. 
Г.М.Андреева, П.Яноушек зерттеулерінде қарым-қатынас мақсат-бағдарлы, индивидтердің 
бір-бірін қабылдай алуы, түсіне алуы, өзара бірлесіп іс-әрекет жасауы және ақпарат алмасу 
үрдісі (үрдістер) деп қарастырылады.

Қарым - қатынастың топтық жағдайдағы әлеуметтік психологиялық эффектілерін, 
механизмдерін талдау мақсатымен В.С. Агеев [3,156]  теориялық және эмпирикалық 
зерттеу жүргізген. Алайда қарым - қатынастың этникалық жақтарын зерттеу теория мен 
тәжірибеде әлі де болса жеткіліксіз деңгейде. Педагог-ғалымдардың қарым-қатынасты 
зерттеулерінде өзіндік бағыт бар. Мұнда оқушының психикалық  дамуы, жетілуі, нақты 
бір білім, дағды және біліктілікті игеруі қарым-қатынас арқылы іс-әрекет барысында 
жүзеге асатындығы аксиома ретінде  саналады. Осы мәселеге кезінде А.В. Луначарский, 
Н.К.Кpyпская, С.Т.Шацкий, А.С. Макаренко және т. б. аса көп назар аударған.

А.В.Луначарский [4,231] тәрбиенің терең жолдастық қатынасқа негізделуін оқушының 
тәрбиесіндегі басты принцип болу керек деп көрсеткен.

Оқу - тәрбие жұмысының нәтижелі болуын қамтамасыз ететін педагогикалық техниканың 
құрамдас компонентіне Н.К.Крупская [5,34] қарым - қатынасты жатқызған. 

С.Т. Шацкий [6,234]  педагогтар, яғни ересектер мен оқушылар арасындағы өзара 
әрекеттестік жасау ситуацияларын терең  талдап, педагогикалық  әсер  етудегі әдістемелер  
мен шеберлікті, оқушылар ұжымын ұйымдастыру тәсілдерін қарастырғанды.

Р.С. Немов [7,129] зерттеуінде қарым-қатынасты адам психикасының қалыптасуы, 
дамуы және  мәдени, саналы әрекеті деп тұжырымдайды. Адам психологиялық дамыған 
адамдармен қарым-қатынас арқылы, үйрену мүмкіндігіне сәйкес, өзінің жоғары танымдық 
қабілетін және сапасын меңгереді. Адам дамыған тұлғалармен белсенді қарым-қатынас 
арқылы өзі де тұлға ретінде дамыйды. 

А.А. Леонтьев [1,12] бойынша, біздің ғылым үшін  адам қоғамы  қарым -қатынассыз 
мәнсіз, өйткені, қарым-қатынас индивидтің тұрақталу тәсілі және  олардың даму құралы 
болып табылады. 

Қарым-қатынастың тұлғалық формаларын зерттей келе М.И. Бобнева мынадай пікірге 
келді: «Тұлғаның ішкі әлемі әртүрлі қарым-қатынас түрлеріне байланысты қалыптасады» 
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және адамның ішкі әлемі тұлғалық қарым-қатынастың интериоализациаланған 
формасы. 

В.Н. Мясищев басқа адамдар мен қарым-қатынас және іс-әрекет процесінде дамитын 
тұлғаны күрделі қатынастар жүйесі ретінде көрсетті.

Отандық ғалымдарының еңбектеріндегі қарым-қатынас тұжырымдарын талдап, ол өз 
зерттеуімізде арқау болады. Х.Т.  Шерьязданованың [8,76] зерттеу жұмыстарында тұлғаның 
қарым-қатынасын жетілдірудің психологиялық- педагогикалық амалдары дәйектеледі. 

А.Р. Ерментаева [9,87] қазақстанда алғаш рет тұлғаны психологиялық дайындаудың 
субъект-бағдарлы негізін зерттеуге байланысты тұжырымдаған. 

С.Қ. Бердібаева зерттеуінде тұлғаның қарым-қатынас кезіндегі шығармашылық іс-
әрекеттің  қарастырған. 

Б.Ә. Әмірова [10,34]  тұлғаны зерттеуді қазіргі теориялық және тәжірибелік 
психологиядағы ең маңызды бағыттардың бірі ретінде дәлелдейді. 

Тұлға қоғамдық қатынастар жүйесінде қалыптасады. Қарым-қатынас қоғамдық 
қатынастардың  жүзеге асыру тәсілі ретінде көрінеді.  

Қарым-қатынас категориясының мәнділігі адамның және тұлғаның қоғамдық мәнділігін 
ашуға көмектеседі. 

А.С. Макаренко қарым-қатынасты жеке теориялық мәселе ретінде қарастырған жоқ. 
Алайда оның еңбектерінде ұжымның қалыптасуындағы қарым - қатынастың рөлі, ұжымдағы 
іскерлік және жеке қатынастар мәселері, оқушылар ұжымымен өзара әрекет жасау 
аспектілері айқын сипатталынады. Олай болса қарым - қатынас біріншіден оқу міндеттерін 
шешу құралдары, екіншіден тәрбие үрдісін әлеуметтік-психологиялық қамтамасыз ету 
шарты, үшіншіден оқу мен тәрбиені нәтижелі ететіндей педагогпен оқушылардың өзара 
қатынасын ұйымастыру тәсілі болады.

А.С. Макаренко оқушылармен қарым-қатынас жасауға педагог студенттік кезінде 
үйретілуі қажеттігін жетілдіру үшін арнайы дәрістерді жоғарғы оқу орындарында оқыту 
керек дегенді. 

В.А.Сухомлинский еңбектерінде оптималды (тиімді) қарым-қатынас оқыту мен 
тәрбиенің басты мәселесі болып көтеріледі. Ол ұжым мүшелерінің бір-бірін қарым-қатынас 
жасауды қажетсінуін жатқызады.

Соңғы кездерде жас ерекшелік және педагогикалық психология салаларында қарым-
қатынасты зерттеу мәселері барынша жиі көтеріледі. Ол оқушы психикасын дамыту 
тәжірибесіндегі сұраныс-қажеттілікпен түсіндіріледі. Қазір «қарым-қатынас» және 
«жеке адам», «қарым-қатынас» және «даму» ұғымдары параллель қарастырылады да, 
оқушылардың психикалық үрдістерінің, функцияларының, қасиеттерінің коммуникациялық 
детерминациясы ғылымда жан-жақты талданады. Бұл жағдайдың өзі қарым-қатынас 
бойынша теориялық және эксперименталдық зерттеулерді интенсификациялап қана 
қоймай, психология пәнінің принципиалды жаңаруына жағдай жасады (Г.М.Андрева). 
Осылайша адамның психикалық дамуы басқа индивидтермен қарым-қатынас, байланыс 
жасау арқылы психологиялық жағынан бағаланып, талданады. Сонда адам психикасының 
даму мәселесі «тері астындағы адам» (А.Н.Леоньтев) сипаттамасынан «асып шығады»  
да, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, әрекеттесу, коммуникация кеңістігімен 
қарастырылады. 

Қарым-қатынастың бұл аспектісі, кезіндегі кеңес психологтары  Л.С. Выготский, Е.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.Б. Эльконин, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, 
Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, В.П. Панюшкин  және т.б. еңбектеріне негіз болды.

Біздің зерттеулер үшін айрықша маңызды жайт, ол жоғарыдағы қарым-қатынас 
детерминттілігін (себептілігін), яғни адам пcихикасын дұрыс қалыптастыру, дамуды  
психикалық дұрыс қалыптастыру, дамуды психикалық коррекциялау және  реабилитациялау 
міндеттерін шешуде қарым-қатынастың әрі құралы, әрі мақсаты болып табылатындығы. Осы 
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бағыттың негізінде  Э.Фромм,  Г.С.Салливен,   Ж.Лакан, К.Р.Роджерс, А.Г.Маслоу, Р.Мэй, 
С.М.Джорард концепциялары, әсіресе оның психокоррекциялық және психотерапиялық 
жақтары дамып отыр.

Психологиялық, педагогикалық  зерттеулерде педагог пен оқушылар  арасындағы 
қарым-қатынас мәселесі  басқы орын алады. Бұл қарым-қатынасты анықтауда арнайы 
«педагогикалық қарым-қатынас» деген ұғым қолданылады. Педагогикалық қарым-
қатынас А.А.Бодалев, В.А.Кан-Калик, Я.Л.Коломинский, Е.А.Панько, В.А.Петровский, 
А.А.Леонтьев т.б еңбектерінде мазмұны, формалары, тәсілдері бойынша сипатталады. 
Педагогикалық қарым-қатынас педагог пен оқушылар арасындағы нақты психологиялық 
контакт деп түсіндіріледі. 

60-шы жылдардың аяғында әлеуметтік және педагогикалық психологияның 
қиылысында «педагогикалық қарым-қатынас» түсінігі  пайда болып кеңестік ғалымдардың  
қызығушылықтарын тудырды. 

 80-ші жылдардың басында А.А. Бодалев және В.Я. Ляудис  педагогикалық қарым-қа-
тынас  тұлғаның қалыптасуының және оның  дамуын басқару мүмкіндіктерін қарастыра-
тын білімнің жаңа аймағы екендігін атап көрсетті.

 А.А. Леонтьевтің педагогикалық қарым-қатынас мәселесінің оқыту және тәрбиелеу 
тәжірибесінде аса өзекті екендігіне көңіл аудартуы ерекше рөлге  ие.  Өз еңбегінде А.А. 
Леонтьев әрбір мұғалімге педагогикалық қарым-қатынас түсінігінің мәнін жан-жақты және 
түсінікті етіп жеткізді. 

Педагогикалық қарым-қатынас негізінде оқушылардың мінез-құлқы, таным дүниесі, 
адамгершілік позициясы қалыптасып, жетіледі. (Х.Т. Шерьязданова, В.Ф.  Моргун т.б.).

Педагогикалық қарым-қатынастың формасы - оқушылар мен педагогтың «субъект-
субъект» жүйесіндегі бірлескен әрекеттестіктері  болып  табылады.

Сондықтан келешек педагог және  психологтар оқушылармен педагогикалық қарым-
қатынас ұйымдастыра білуі керек. Осыған сәйкес келешек педагог және психологтарды 
даярлауда, педагогикалық қарым- қатынасқа даярлауды бірінші критерий деп білеміз.

Педагогикалық қарым-қатынас педагогтың жеке басы, оқушылар психикасына әсер 
етудегі рөлі, яғни қарым-қатынас стилі арқылы әр деңгейде көрінеді. 

В.С. Мухина қарым-қатынас стилін педагогтың оқушыларға әлеуметтік психологиялық 
әсер етуінің дара типологиялық ерекшелігі деп анықтайды. 

Әдебиеттерге талдау жасағанда педагогтық қарым-қатынас стилінде коммуникациялық 
тәсіл, қатынас сипаты, даралық, оқушылар ерекшелігі, әлеуметтік-адамгершілік 
құндылықтар, әлеуметтік рөлі мен статус көрінеді.

Ал  К. Левин қарым-қатынастағы стилдің үш түрін авторитарлы, яғни басқарудағы қатал 
тәртіп; демократиялы тәсіл, бұл әріптестік, әркімнің белсенділігін арттыру;  немқұрайлы 
тәсіл деп нақтылайды.

А.А. Бодалев және В.Я. Ляудис педагогикалық қарым-қатынас  тұлғаның қалыптасуының 
және оның  дамуын басқару мүмкіндіктерін қарастыратын білімнің жаңа аймағы екендігін 
атап көрсетті. 

  Х.Т. Шерьязданова қарым-қатынасты болашақ педагогтерді кәсіби дайындау негізі 
ретінде дәйектеген.  

А.Р. Ерментаева педагогикалық қарым-қатынасты дамытудың этнопсихологиялық 
негізін, ұлттық психологияның педагогикалық қарым-қатынасқа әсерін  қарастырған.

Қарым-қатынастың психологиялық  ерекшелігі және психологиялық әдістерді «адам-
адам» саласы бойынша  байланыс жасайтын мамандық иелері үшін аса маңызды. Мұндай 
мамандықтардың бірі – педагог және психолог мамандық иелері.

А.А. Леонтьевтің педагогикалық қарым-қатынас мәселесінің оқыту және тәрбиелеу 
тәжірибесінде аса өзекті екендігін атады. Мұғалім мен оқушының өзара қатынасын  
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гуманизациялауды Беларусь психологтары Н.А. Березовина,  Я. Л. Коломинский, С.В. 
Кондратьев және олардың  шәкірттерінің еңбектерінде қарастырылған.  

Оқу-тәрбие қарым-қатынасы мәселесін қарастыруда В.А. Кан-Калик, Х.Т. Шерьязданова, 
А.Р. Ерментаева т.б. ғалымдардың еңбектерінің маңызы зор. Т.Н.  Мальковская мұғалімнің 
жоғары сынып оқушыларымен қарым-қатынасының аспектілерін қарастырды.

Л. Колбергтің айтуы бойынша келешекте өзінің қызметі мен функциясын атқарып 
қоғамның алға басуға жағдай жасап, әділ қоғам құру үшін, жастарға мектептер мен жоғарғы 
оқу орындары көмектесу қажет.  

Қазіргі кездегі жоғары оқу орындарында болашақ  педагог және психолог студенттерді 
даярлауда қарым-қатынас жасау деңгейін жоғарылатуға байланысты курстар, үйірмелер 
жұмыстары  қарастырылмайды.

А.И. Шербетенко зерттеулері педагогикалық  жоғары оқу орны студенттерінің әртүрлі 
психодинамикалық қарым-қатынастылыққа байланысты екенін өз зертеуінде анықтайды. 

Отандық ғалым А.Р. Ерментаева педагогикалық қарым-қатынаста тренинг әдістерін  
қолданудың  этнопсихологиялық бағытын алғашқылардың бірі болып қарастырған. Ғалым 
зерттеулерінде студенттерде субъектілікті дамытуға ықпал ететін психологиялық тренинг 
мәселелерін дәйектейді, қазақ топтарында алғаш рет психологиялық тренинг жүргізу 
ерекшеліктері талданды.

Оқу тәрбие қарым-қатынасы мәселесін қарастыруда В.А. Кан-Калик еңбектерінің 
маңызы зор.

Т.Н. Мальковская педагогтардың жоғары сынып оқушыларымен қарым-қатынасының 
аспектілерін қарастырды.

Я.Л. Коломинский берген  қарым-қатынастың  психологиялық анықтамасы: «ақпарат-
тық және заттық өзара әрекеттестік» ескере отырып педагогикалық қарым-қатынасты  ком-
муникативті және заттық аспектілерге бөлуге болады. Олар бір-бірімен органикалық өзара 
байланысты. Заттық өзара әрекеттестік коммуникативтілікті тудырады. Коммуникативтілік 
өз кезегінде заттық өзара әрекеттістіктің өнімділігін қамтамасыз ететіндігін дәйектеді.

Коммуникатвитілік өзара әрекеттестіктің мақсаты мен мазмұндылығын заттық іс-әрекет 
пен детерминантталатындығын ескере отырып кейбір жағдайларда оның өзіндік бағалы 
екендігін ескеруіміз керек. Сенімді қарым-қатынастың педагогикалық мәні  тұлғалық руха-
ни құндылықтармен  өзара алмасуда, оқушылар  осындай қарым-қатынасқа  зәру болады.

Тұлғаның дамуына  А.А. Бодалевтің пікірінше,  заттық іс-әрекет және қарым-қатынас 
бірлесе әсер етеді. Бірақ дәстүрлі педагог оқушылардың  білімдік даярлығына шоғыр-
ланған. А.А. Бодалевтің пікірінше, қарым-қатынас «қатынастардың күрделі шиеленуі», 
яғни  субъект аралық қатынас педагогикалық үдеріс барысында  толық бағаланбады. Бұл 
оқыту және тәрбиелеудің нәтижелілігінің төмендеуіне әкелді. Тұлғааралық  өзара қатынас 
жүйесі педагогикалық мәнді болып саналмады. Педагогикалық қарым-қатынастың тұта-
стай үдерісінде коммуникативтілік аспектіні бөліп көрсету шартты болып табылады. Бұл 
феноменнің  теориялық  талдауы, оның мәнін  бөліп көрсету және жетілдіру жолдарын 
анықтау үшін қажет. Ең алдымен оның мақсат қоюын анықтау маңызды. А.А. Леонтьевтің 
пікірінше, кез-келген қарым-қатынас  реценденттің мәндік аймағында  оның объектісін өз-
гертуге бағытталған мақсатқа ие болатындығын анықтайды.   

А.А. Леонтьевтің көзқарасынша,  педагогикалық қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті   
жоспарлауға, бағыттауға және  белсендендіруге мүмкіндік жасайды.

Оқу тәрбие үдерісінде педагог тек қана танымдық, еңбектік және іс-әрекеттің басқа 
түрлерінің ұйымдастырушысы ғана емес, сонымен бірге қарым-қатынас басшысы ретінде 
көрінеді.

Директивті нұсқаулар және басшылық көмегімен жүзеге асатын оқу-тәрбиелік іс-әрекет 
педагогикалық тиімділікті қамтамасыз ете алмайды. Қарым-қатынастың тәрбиелік нәти-
желілігі оқушылардың  педагогпен  белсенді өзара әрекеттістікке түсуіне итермелейтін  қа-
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жеттіліктерге тәуелді. Әлеуметтік психологияның  беделді ғалымы А. Маслоу  байланыс, 
махаббат, мойындау, өзіндік актуализация қажеттіліктерін базалық, яғни адамның алғашқы 
қажеттіліктеріне жатқызды.

Демек,  басқару үдерісінде «ұстаздар – оқушылар» жүйесінде, адамдар арасындағы 
күрделі қатынастарды ретке келтіру үдерісі жүзеге асуы  керек. Педагогикалық  үдеріске 
қатысушылардың өзара  әрекеттері негізінде  пайда болатын қатынастар – жеке тұлғалар 
арасындағы,  ұжымдар арасындағы қатынастар.  Ол оқушының тұлғасын  «барлық қоғамдық  
құрылыстың жиынтығы» болып  қалыптастыратын,  тәрбиелік  мәні  маңызды екені сөзсіз.
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Роль педагогических общения  в развитии личности

Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогического общения и его 
психологическая сторона. Рассматриваются пути развития у студентов-педагогов готовности к 
коммуникативному общению. Проведен анализ психолого-педагогической литературы по этой 
проблеме: рассматриваются теории педагогического общения А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, М.И. 
Лисиной, Х.Т. Шерьяздановой, А.Р. Ерментаевой и др.

Теоретическая важность исследования развития педагогического общения у студентов, состоит 
в необходимости проведения психологических методов, вырабатывающих у студентов навыки 
педагогического общения. 

Ключевые слова. студент, студенческий возраст, личность, психология.
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The role of pedagogical communication in the development of personality

 Annotation. Pedagogical contract’s peculiarities with its psychological side are considered in this 
article. Student’s pedagogues are prepared for communicative contract. On this problem psychological – 
pedagogical literature analysis was conducted by A.A. Bodalev, A.A. Leontyev, M.I. Lissina and others.

Student’s research theoretical importance of pedagogical communication development consists of psy-
chological methods, developing pedagogical communicative abilities.

Key words. Student, student age, personality, psychology.
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Мектептегі робототехника элементтерін зерттеу қажеттілігі 

Аннотация. Бұл мақалада мектеп бағдарламасында иннновациялық жетістіктердің ең дамыған 
бағыты роботтық техниканы оқытудың дидактикалық ұстанымдары қарастырылған. Оқу нысаны 
ретінде Arduino конструкторының роботы қолданылады. Роботтық техниканы меңгеруде оқу –
әдістемелік кешеннің жаңартылу қажеттілігі айтылған. Мақала авторлары білім беру үрдісінде 
зерттеу өзектілігін жан жақты қарастырған. Балаларды оқыту үшін робототехниканы енгізудің 
заманауи жағдайына талдау жасалынды. Бақылау, ғылыми әдебиеттерге талдау, қызметті талдау, 
жүйелеу және жалпылау сияқты зерттеу әдістері қолданылған. Мектепке робототехниканың 
элементтерін енгізуде оқытудың көрнекілік, теорияның практикамен байланысы, ғылымилық, 
түсініктілік, оқытуға бағытталған принциптерінің сақталуы көрсетілген. Роботталған платформаны 
басқарудың жаңа программалық-аппараттық шешімін әзірлеудің кезеңдері келтірілген. Аталған 
мақалада  Arduino ашық жинау конструкторы бар Роботты жасау барысында қолданылған 
процедураларлың қысқаша сипаттамасы келтірілген. 

Түйін сөздер. оқыту, дидактика, ақпараттық технология, роботтық технология, дидактикалық 
ұстанымдар

ХХІ ғасыр тенденциясы заманауи технологияға жаңа талаптар мен міндеттер қоя бастады. 
Яғни роботтық техника мен автоматтандыру күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылып 
келеді. Осыдан  жиырма−елу жыл бұрын ғажайып құбылыс болып көрінген технологиялық 
үрдістер қазіргі күні объективті шындыққа айналды.

Технологиялық процестер өте қарқынды жылдамдықпен дамып, айналамызға,  біздің 
көзқарасымызға өзгерістер енгізе бастады. Оның ішінде білім беру тәсілдеріне де өзгеріс 
әкелді. Роботтық техника бүгінде инновациялық жобалардың  болашағы зор бағытына 
айналған. 

Өз кезегінде дамыған сервисті роботтық техниканы тиімді пайдалану үшін сапалы 
даярланған мамандар болуы шарт. Бұл жағдайда роботтық техниканың қыр−сырын 
меңгеруді жолға қойған орта мектептер көп үлесін қосады. 

Мақсаты мен міндеті. Қазіргі кезде роботтық технологияны оқыту саласы белсенді 
дамуда, мектеп оқушылары арасында түрлі сайыстар өтіп тұрады. Роботтық техника 
қажеттілігіне қарамастан мектеп бағдарламасына енгізілмеген, тек ақылы курстарда 
оқытылады. Роботтық техника саласын зерттеу, инженерлі білім алмасу, жаңа ғылыми 
техникалық идеяларды дамыту үшін мектептерге енгізіле бастауы қажет. 

 Роботтық технологияны оқытуда бағдарламалы − әдістемелік кешенді құрастыру негізгі 
мәселе болып тұр. Логикалық хронологияға негізделген оқыту жүйесі мен ерекше тәртіп 
болуы керек. Берілетін мәліметтер аяқталған бөлімдер мен модульдерден тұруы шарт. 
Роботтық техника анықтамасын нақтылауды қажет етеді. 

Мақаланы жазудың мақсаты роботтық техниканы мектеп бағдаламасында оқып-
үйренудің бірнеше себебін анықтау, сондай-ақ ұялы телефоннан роботтық платформаны 
басқару үшін жаңа бағдарламалық-аппараттық шешімдерді әзірлеудің кейбір мәселелерін 
қарау болып табылады.


